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Demonstracijos už Lietuvą 
Maskvoje, Leningrade, Kijeve, 

Sverdlovske, Donetske, 
Kišineve ir Kaliningrade 

Maskva. — Kaip „Baltimore 
Sun" rašo, praėjusį sekmadienį 
milžiniškos minios žmonių per 
sniegą žygiavo protesto demon
stracijoje, protesduodamos prieš 
Kremliaus kruvinas riaušes 
Lietuvoje, kurias atliko Sovietų 
kariai. 300,000 minia reikalavo, 
kad pasitrauktų prez. M.Gorba
čiovas ir jo „kietosios linijos 
padėjėjai". 

Vienas iš pagrindinių plakatų 
buvo nešamas su užrašu: „Dik
tatūros nebus", „Šalin komu
nistai". „Tasso" žinių agentūra 
bandė mažinti žmonių skaičių, 
tačiau pati Maskvos policija 
sakė, kad tikrai galėjo būti 
300,000 protestuotojų prieš Gor
bačiovą. Manoma, kad tai buvo 
pati didžiausia demonstracija 
prieš komunistus nuo pat 1917 
metų revoliucijos. Lietuvoje 14 
žmonių nužudymas ir 163 sužei
dimas, kaip praneša minėtas 
d ienraš t i s , sukėlė Rusijos 
demokratines jėgas ir sujungė į 
bendrą tikslą už demokratiją. 
Kituose plakatuose buvo matyti 
įrašai: „Šiandien Lietuva — 
rytoj Rusija" ir „Šalin Komu
nistų partija". 

Rusai nebus pasyvūs 
Leningrade maždaug 40.000 

žmonių protestavo aikštėje prie 
tų rūmų, kuriuose kadaise 
gyveno Rusijos caras. Jų pla
katuose buvo išrašyti šūkiai: 
„Lietuva, mes esame su Jumis!" 
ir „Gorbačiovas žudo". Žmonės 
kalbėjo, jog, nežiūrint eilių prie 
maisto ir nesibaigiančio politi
kavimo, nebus šį kartą pasyvūs 
ir priešinsis diktatūrai. Kalbė
tojai čia pareiškė ir tai, jog 
Kremliaus diriguojama propa
ganda, iškelianti rusų tautiš
kumą prieš Lietuvos nepriklau
somybės vyriausybę, neras dau
giau atgarsio rusų tautoje. 

Maskvos miesto mero asisten
t a s Sergėjus S tankev ič ius 
išsitarė, kad dabartinė krizė yra 
kritiškiausiu momentu Rusijos 
istorijoje ir ragino laikytis 
drąsiai. „Neleiskime laisvei, už 
kurią mes tiek daug užmokė
jome, žūti". O Bogomolovas, 
Rytų Europos ekspertas, sakė, 
jog „ta propagandinė taktika, 
kurią Brežnevo režimas naudo
jo Čekoslovakijos invazijos metu 
1986 m., vėl atgaivinama ir 
naudojama mūsų krašte". 

Svarbiausias demons t r an ta s 
Bet svarbiausias šių protesto 

demonstracijų asmuo buvo 
Boris Jelcinas, kuris, būdamas 
Rusijos Federacinės Respubli
kos galva, savo galią panaudo
ja užstoti mažas Pabaltijo šalis 
prieš Kremlių. Jelcinas nedaly
vavo demonstracijose, kad 
nebūtų nužudytas, bet jo ar
timas bendradarbis, Rusijos par
lamento narys Gennady Bur
bulis perskaitė Jelcino pareiš
kimą — „atsišaukimą į Rusijos 
piliečius", kuriuos prašė visas 
savo demokratines jėgas su
jungti prieš politinę agresiją. 
Atsišaukime Jelcinas apkaltino 
Gorbačiovą atsisakius reformų, 
kurias jis pats pradėjo ir sulaužė 
savo prezidentinę priesaiką, pa
laikydamas „save pasiskyrusius 
tautinius išlaisvinimo komi
tetus vietoje demokratiškai iš
rinktų Pabaltijo vyriausybių". 

D e m o k r a t i j a i šduota 
„Nežiūrint tų kalbų apie žmo

giškąsias bendrąsias vertybes 
bei įstatymu pagrįstą valstybę 
ir laisvę, mes dabar regime 
pas tangas bet kokia kaina 
išsaugoti aukščiausią galią par
tijos biurokratijai", jis sako. 
„Visam pasauliui paskelbti 
t iks la i tapo atidėti į šalį. 
Ekonominės reformos užblokuo
tos, demokratija išduota, glas-
nost sumindžiota. Įstatymų ne
s i la ikymas ir d ik ta tas vėl 
a ts tatytas" , pareiškė Jelcinas. 
Jis kreipėsi į žmones, kad apsis
pręstų ir prašė visus Rusijos 
gyventojus pareikšti savo poli
tinę valią laiškais, peticijomis, 
rezoliucijomis, mitingais, de
monstracijomis ir kitais lega
liais būdais. Bet įspėjo susi
laikyti nuo r iaušių, nes — 
priešingu atveju- bus duotas 
Kremliui pretekstas panaudoti 
karinę jėgą. 

Tačiau nežiūrint šios griežtos 
kritikos ir Gorbačiovo nuverti
nimo, Jelcinas vėl pasakė, kad 
„mes esame pasiruošę bet kokiu 
metu pradėti derybas su sąjun
gos vadais, kad būtų išrišti visi 
klausimai bendra veikla. Mūsų 
galioje y r a sus tabdyt i tą 
reakciją", nes. sakė. jog pa
kankamai dar yra jėgos sulai
kyti sąjunginę vyriausybę nuo 
nesilaikymo įstatymų ir jėgos 
panaudojimo ir ragino piliečius 
parodyti viską, kad demokratija 
yra nebeatšaukiama". Kalbėto
jai ragino žmones la ikyt is 
drąsiai. „Mes nebeturime kur 
ei t i" , sakė Jurijus Cerničenko, 
Aukščiausiosios Sovietų Tary
bos narys, „nes ten yra vergija, 
gėda ir gulagai". 

L a i k a s sprendimui 
„Mes kreipamės į visas demo

kratijas, partijas ir sąjūdžius, 
kurie tiki Rusijos likimu: laikas 
atėjo padaryti atsakingą spren
dimą, nes kraštas reikalauja pa
tvirtinimo, kad jūs esate prieš 
atstatymą senosios tvarkos", 
buvo skaitomas Jelcino pareiš-

einama į diktatūrą. Buvo pri
mintas ir Irako prez. Husseinas, 
kuriam padeda Sovietų kariniai 
patarėjai. 

Šias demonstracijas pradėjo 
savo žodžiu Sovietų AT narys 
Juri Afanasejevas su pasiūlymu 
pasmerkti Kremliaus kruvinas 
riaušes Lietuvoje, Vilniuje. Jis 
paprašė tylos susikaupimu pa
gerbti nužudytuosius peres-
troikos laikais ir išminėjo, kur 
buvo pralietas nekaltų žmonių 
kraujas — Vi ln ius , Baku , 
Tbil is i , J e r e v a n a s , Alma, 
Centrinė Azija, Alma-Ata ir 
Altajus. 

Opozocija Gorbač iovu i 
Maskvoje demonstracijas or

ganizavo Demokratinė Rusijos 
koalicija, kurią sudaro daugelis 
reformatorių, intelektualų ir 
liberalų, kurie nebedvejodami 
nori įvesti demokratiją. Jie 
dabar suorganizavo politinę opo
ziciją prieš konservatorius ir 
aiškiai pasisakė už Jelciną. 
Buvo priimta .ilžinišku minios 
p r i t a r imu ezoliucija, kur i 
reikalauj? patraukti teisman 
visus tu' , kurie „nori nuversti 
demok tinęs Lietuvos, Latvijos 
ir E? ,os vyriausybes, įskaitant 
taip vadinamuosius „išlaisvi
nimo komitetus". Demonstra
cijos prasidėjo 11:30 vai. prieš 
pietus, kai žmonės susirinko 
keliose aikštėse. Tada pajudėjo 
bulvaru ir Kalinino prospektu 
iki centro. Praeinant Amerikos 
ambasadą, nebuvo geru žodžiu 
Amerika paminėta. Sustota Ma-
niežos aikštėje, žmonės buvo 
paprašyti neiti į Raudonąją 

aikštę ir jie pakluso kalbėtojų 
norui. Ten KGB vyrai tvarkė 
neilgą žmonių eilę prie Lenino 
mauzoliejaus. Keturių valandų 
demonstracijos pasibaigė tvar
kingai. 

„Nevv York Times" pranešė, 
jog demonstracijos tuo pačiu 
metu už Lietuvą įvyko Lenin
grado, Kijevo, Sverdlovsko. 
Donetsko, Kišinevo ir Kalinin
grado miestuose. 

Rusijos Federacines Respublikos prez Boris Jelcinas kalba savo Parlamente, 
apkaltindamas Gorbačiovą demokratijos išdavimu ir reikalaudamas pravesti 
investigaciją Gynybos ir Vidaus ministeriams. kas įsakė žudyti lietuvius ir 
latvius. 

kimas Gorbačiovui. Minia tada 
pradėjo šaukti: „Atsistatydink, 
pasitrauk!" Ir visa eilė Rusijos 
parlamentarų reikalavo Gorba
čiovą pasitraukti iš valdžios. Čia 
dar buvo paminėtas ir Gorba
čiovo noras suvaržyti spaudos 
laisvę ir vėl įvesti jos kontrolę. 
Lietuvoje jo įsakyti įvykiai 
žudymais atstatyti senąją tvar
ką patvirtino Ševardnadzės 
įspėjimą, kad sparčiais šuoliais 

— I r a k a s pradėjo sprogdinti 
pietų Kuwaite esančius alyvos 
tankus. Manoma, kad tai daro
ma, norint išprovokuiti sąjun
gininkų žemės pajėgas pradėti 
pėstininkų kovas. 

— P a b a l t i j o r e spub l ikų 
atstovai vakar, kaip pranešė AP 
žinių agentūra, turėjo susitikti 
su Vals tybės sekre to r iumi 
James Baker VVashingtone. 
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Prez. G. Bushas kreipėsi 
į Kremliaus vadus 

- • - -

VVashingtonas. 1991 m. sau
sio 21 d. — Reuterio ir AP žinių 
agentūros praneša, jog prez. G. 
Bushas pirmadienį buvo supy
kęs ir pasmerkė Sovietų kariuo
menės pravestas riaušes Rygo
je, kai jis grįžo iš Camp David 
poilsio vietos ir buvo impromp
tu žurnalistų klausinėjamas. Jis 
aiškiai pasakė, kad yra susirū
pinęs Sovietų ginkluotais repre
sijos veiksmais prieš Pabaltijo 
nepriklausomybės sąjūdžius. 

„Aš vėl kreipsiuosi į Sovietų 
Sąjungos vadus, kad nustotų 
naudoti jėgą". Praėjusią savaitę 
jis tiesiog kalbėjo su prez. Gor
bačiovu, kad sustabdytų jėgos 
pavartojimą Pabaltijo sostinėse, 
kai įvyko kruvinos žudynės 
Lietuvoje. Baltųjų rūmų parei
gūnai jau sutaria, jog karą 
Persų įlankoje su Iraku Sovietai 
išnaudoja užgniaužti Pabaltijo 
laisvei. Spaudos sekretorius 
Marlin Fitzvvater pasakė, jog 
Administracija kartu su Vakarų 
sąjungininkais svarsto ivesti 
sankcijas ir kitokius suvaržymus 
Jis priminė NATO 15 valstybių 
ambasadorių pasitarimą Brius-
selyje, kur buvo diskutuotos 
sankcijos prieš Maskvą ryšium 

Maždaug 300,000 7T:onių užtvindė Maniežos aikšte ir kitas gatves prie 
Kremliaus praėju sekmadienį, reikšdami protestą prieš įvykdytas 
žudynes Vilniuje i reikalaudami Gorbačiovo atsistatydinimo. 

NATO valstybės 
svarsto sankcijas Maskvai 

P a r y ž i u s . — Prancūzų žinių 
agentūra praneša, jog Europos 
Bendruomenė ir NATO vyriau
sybės ruošia ekonominių ir 
kitokių sankcijų planą Sovietų 
Sąjungai, kai pasikartojo kruvi
ni susirėmimai Rygoje. 

Oficialūs NATO pareigūnai 
sako, kad praėjusią savaitę buvo 
Maskva įspėta dėl žudymų Lie
tuvoje, kad tai pablogins san
tykius. Dabar, ie sako, 12-kai 
Europos valstybių vyriausybių 
neliko nieko kito daryt i , kaip 
tik, kad jų įspėjimo žodžius 
sektų veiksmai. NATO, kuris 
pasmerkė Maskvą už žudynes 
Vilniuje ir Rygoje, planuoja 

Kultūros ministerijos 
skubus suvažiavimas 

New Yorkas. 1991 sausio 21. 
(LIC) — Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir Švietimo ministerija 
šį penktadien; Vilniuje rengia 
suvažiavimą, kurio t iks las yra 
suburti Rusijos. Pabaltijo ir kitų 
Europos valstybių intelektualus 
aptarti grėsme demokratijai. 

Suvažiavimą-, p a v a d i n t a s 
„Demokratijos <imas Rusijoje. 
Baltijos valstybėse ir Europoje", 
žada aptarti kaip demokratijos 
likimas Rusijoje ir aplamai Eu
ropoje priklauso nuo Lietuvos 
klausimo sprendimo. Pasak 
Kul tū ros m;r. s t ro Dar i aus 
Kuolio, suvažiavimas prasidės 
sausio 25 d.. 2 ai. p.p. Meni
ninkų rūmuose 

Norintys pasiųsti sveikini
mus, išreiškianc us solidarumą 
Lietuvos žmonės* ir ypatingai 
su Landsbergio vvriausybe, gali 
juos perduot; taksu į Vilnių: 
61-20-77. TelekSK 261138, pa
žymint Danui Kuoliui, o tele
gramas šiuo adresu: Kultūros ir 
Švietimo Ministerija, 232691 
Vilnius. A. V ano gatvė 2-7. 

suderintą savo veiklą prieš 
Maskvą už griežtąją Kremliaus 
politiką Pabaltijo respublikose. 
.,Mes bandėme naudoti politinį 
spaudimą, bet tai neveikė", 
pasakė Danijos Užsienio reikalų 
min. Uffe Ellemann-Jensen, 
. .dabar privalome naudoti 
ekonomines priemones". 

Sankcijų klausimas 
Čekoslovakija. Lenkija ir 

Vengrija, nors oficialiai tebėra 
Varšuvos pakte , bet įspėjo 
Maskvą, kad ginkluotas pasi
priešinimas prieš teisėtai ir de
mokratiškai išrinktas Pabaltijo 
vyriausybes yra pavojingas 
Centro Europos pastovumui. 
Britanijos Užsienio reikalų 
min i s t e r i s Douglas Hurd 
pasakė, kad represijų vykdymas 
Pabaltijo valstybėse pakenks 
geriems Vakarų-Sovietų santy
k i ams . Amerikos oficialūs 
pareigūnai sako, jog sankcijos 
prieš Sovietų vyriausybę pri
klauso nuo kiekvieno krašto 
atskirai. Ir NATO taip pat gali 
jas pritaikinti. Galimas NATO 
pakvietimo atšaukimas Gorba
čiovo vizitui atvykti į Briusselį 
kaip kad buvo padaryta praėju
siais metais. Europa gali sulai
kyti 550 mil. dol. techninę 
paramą ir 680 mil. dol. paskolą 
pirktis maistui, taip pat ir 
mokslinio pobūdžio progra
moms. Tačiau dėl humanitari
nių priežasčių 340 mil. dol. pro
grama, kurią jau patvirtino 
Romoje Europos Bendruomenės 
vadai, nebūsianti mažinama. 

— Amer iko je vyriausybe 
įsakė atitinkamiems padali
niams saugoti aerouostus, kai 
kuriuos fabrikus ir kitus fede-
ralinius pastatus ryšium su pra
sidėjusiu karu Persų įlankoje, 
kad Husseino talkininkai jų 
nesusprogdintų. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. G. Bushas apkaltino 
Iraką laužant tarptaut inius 
įstatymus, nes pagrobtieji į 
nelaisvę sąjungininkų lakūnai 
laikomi „brutaliose sąlygose". 
Bagdadas yra atsakingas už ka
ro meto nusikaltimus, nes nesi
laiko priimtų konvencijų pasau
lio valstybių nutarimų. 

— Latvijos ministeris pir
mininkas Ivars Godmanis va
kar susitiko Kremliuje su So
vietų Sąjungos prez. M. Gorba
čiovu. Latvių parlamentarai 
visą laiką budi Parlamento 
viduje, kd nebūtų perversmo 
būdu pašalinta demokratiškai 
išrinkta vyriausybė. 

Dennis M. Her t e l , kuris 
vadovauja Ad Hoc Pabaltijo 
komitetui, Atstovų rūmuose 
pasiūlė rezoliuciją, kad būtų rei
kalaujama išvesti Sovietų ka
riuomenę iš Pabaltijo valstybių. 
Taip pat jis reikalauja, kad 
okupacinė Sovietų kariuomenė 
nustotų gaudyti jaunuolius į 
svetimos valstybės kariuomenę, 
nes tai yra priešinga tarp
tautiniam Genevos susitarimui. 

— Wisconsino sen. Robert W. 
Kasten.Jr., ryšium su Sovietų 
atliktomis žudynėmis Lietuvo
j e , pare ikalavo, kad JAV 
vyriausybė stipriau pasisakytų 
prieš tai ir įspėjo, kad tai gali 
pakenkti JAV — Sovietų san
tykiams ir numatytai viršūnių 
konferencijai Maskvoje. 

— Washingtone sen. Bill 
Bradley įteikė JAV Senatui re
zoliuciją Pabaltijo kraštų rei
kalu, kad ginant mažą kraštą 
Persų įlankoje, nebūtų užmiršti 
ir Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
kraštai. Šių kraštų demokrati
nės aspiracijos nė kiek nemažes
nės kaip Kuwaito. Jos už savo 
laisvę jau kovojo 50 metų ir da
bar Gorbačiovas nori sunaikin
t i demokratiškai išrinktas vy
riausybes. Rezoliucija reika 
lauja išvesti karines pajėgas iš 
Pabaltijo. 

— Rygoje budi Latvijos 
žmonės aplink savo Parlamentą 
24 valandas, kad apsaugotų jį 
nuo Sovietų okupacinių jėgų 
įsiveržimo ir užėmimo. 

su kruvinuoju sekmadieniu Vil
niuje ir vėliau Rygoje. Jis pasa
kė, kad Valstybės departamen
tas skambino į Sovietų ambasa
dą ir pareiškė ..didelį mūsų susi
rūpinimą dėl žudymų Rygoje", 
bet nesulaukė jokio atsakymo. 
Įteikta oficiali nota. 

Ne t ikė tas pas i t a r imas 
Oficialus pareigūnas išsi

reiškė, jog yra daromi žygiai 
visose trijose respublikose turėti 
savo pareigūną, kurie vietoje 
patirtų apie ten esamą situaciją 
ir skatintų taikingą procesą 
išspręsti toms problemoms. Pas
kutiniu metu labai padidėjo 
Kongreso narių reikalavimas 
imtis konkrečių žygių prieš 
Maskvą, sulaikant prekybos 
lengvatas ir žemės ūkio pa
skolas. 

Iš Maskvos pranešama, jog 
Gorbačiovas pakvietė visų 15 
respublikų vadus a tvykt i į 
Kremlių netikėtam pasitari
mui, įsakymą atvykti paskelbė 
..Tassas" ir ten manoma, kad 
Gorbačiovas gali paske lb t i 
prezidentinio valdymo įsakymą 
Latvijos r e spub l i ka i , je i 
pasitarimas su Latvijos vyriau
sybės ministeriu pirmininku 
nevyks pagal Sąjungos prezi
dento norą. 

S e n a t o r i a u s s iū lymai 
JAV Administracija norinti 

parodyti savo susirūpinimą dar 
ir tuo, kad Valstybės sekreto
rius James Bakeris priėmė šį 
antradienį oficialius Pabaltijo 
valstybių atstovus. Latvijos 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas Dainis Ivans ir Lietuvos 
viceprezidentas Bronius Kuz
mickas turėjo kalbėti Kongreso 
nariams Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo komisijoje. 
Bakeris taip pat priima ir Esti
jos atstovą ministerį Endall 
Lippmaa. Šios komisijos nariai 
demokratai ir respublikonai 
labai gr iež ta i k r i t i k a v o 
Gorbačiovą už riaušes Lietu
voje. Sen. Orrin Hatch pasiūlė, 
kad VVashingtonas įs teigtų 
..neoficialius d ip lomat in ius 
ryšius"* su Pabaltijo respubli
komis ir pasiūlytų jas priimti 
narėmis į GATT — tarptautinę 
tarifų ir prekybos organizaciją. 

Pasiuntinybės 
pranešimas 

Roma. 1991 m. sausio 21 d. — 
Lietuvos pasiuntinybė prie Šv. 
Sosto praneša, kad popiežius 
Jonas Paulius II pasiuntė Lie
tuvon monsinjorą Antonio Fran
co, Valstybes sekretariato val
dininką Lietuvos reikalams. 

Prasidėjus sovietų karinei 
agresijai prieš Lietuvą, atstovas 
prie Šv. Sosto kreipėsi į naująjį 
Valstybės pro-sekretorių. pra
šydamas, kad Šventasis Tėvas, 
pasiremdamas savo aukštu mo
raliniu autoritetu, intervenuotų 
mūsų krašto labui. 

KALENDORIUS 

Sausio 23 d.: Ildefonsas. Gun
da. Gailigedas. Laisvys, Rai
mundas. 

Saus io 24 d.: Artūras. Fe
licija, Gaivile. Timotiejus. Rai
nis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:12. leidžiasi 4:54. 
Temperatūra dieną 18 L, 

naktį 0 1. 
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CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS 40 M. VEIKLOS 

APŽVALGA 

40 metų ilgas a r neilgas lai
ko tarpas? Žmogaus gyveni
me — j au galime sakyti „nu
gyveno puse amžiaus", o or
ganizacija dar visai jauna . 
Metai prabėgo nejučiom; ir vei-

_dai, atrodo, tie patys. Tik pa
varčius nuo t r aukų albumą, 
pamata i skirtumą. 

Po karo iš Europos Chicagon 
a tk lydus ias seses suburt i į 
vieną būrį, į draugovę, nutarė 
v.s. Juoze Vaičiūnienė. Pirmoji 
sueiga įvyko 1950 m. balandžio 
27 d. Taigi, 40 metų jubiliejų 
švęsti pavėlavom bent geru 
pusmečiu. Vienetas, pavadintas 
Chicagos Skautininkių drau
govė, veikia iki šiol. 

Pirmoji draugininke buvo v.s. 
Grasilija Meiluvienė. Po jos, 
vienos ilgiau, kitos trumpiau, 
d r a u g o v e i vadovavo šios 
skautininkės: Antonija Kliorie-
nė. Grasilija Meiluvienė (antrą 
kartą,), Zuzana Juškevičienė. 
Aldona P a v i l i o n i e n ė , Ona 
S i l i ūn i enė , H a l i n a Plauši-
naitienė, Sofija Kunstmanienė, 
B i ru tė Vindaš ienė , Aldona 
Gasnerienė (dabar Andriulienė). 
Regina Kučienė, Alė Nami-
k ienė , M a l v i n a Jon ik ienė , 
Danutė Vakarė, Nijolė Balza-
rienė ir nuo 1982 m. Aldona 
P a l u k a i t i e n ė . Į Vyr iaus ias 
Skautininkės buvo išrinktos v.s. 
Juoze Vaičiūnienė, v.s. Malvina 
Jonikienė ir fil. v.s. Danutė 
Eidukienė. Šiom visom gyve
n a n t Chicagoje , i š skyrus 
Danutės Eidukienės kadenciją. 
Skautininkių draugovė smar
kiai talkino Seserijai, tai ir dar
bo nuopelnai teko Seserijai, o ne 

draugovei. 
Per metų metus apdovanotos 

žymenimis ir ordinais yra šios 
skautininkės: 

Geležinio Vilko ordinu — vs 
Ona Roznikienė, vs Malvina 
J o n i k i e n ė , v s fil. Danu tė 
Eidukienė, v.s. Ona Siliūnienė 
ir v.s. Alė Namikienė. 

Lelijos ordinu — vs Halina 
Moliejienė; vs Bronei Variako-
jienei suteiktas Padėkos or
dinas. Ordinas Už nuopelnus 
— vs Halinai Moliejienei ir ps. 
Aleksandrai Likanderienei, o 
T ė v y n ė s D u k r o s žymeniu 
apdovanotos: s. Irena Vaitkienė, 
ps. Eva Paulauskienė, vs Ha
lina Moliejienė, s. Jolanda Ke-
relienė ir ps. Svajonė Kerelytė. 

Mūsų veikloje neišvengėm ir 
liūdesio: su skausmu į amžinuo
sius poilsio namus palydėjome 
Sofiją Strikienę, Juzę Daužvar-
dienė, Juoze Vaičiūnienę, Oną 
Zailskienę, Florą Kurgonienę. 
S tasę Gu tausk i enę , Mariją 
Tumienę, Martą Babickienę. 

Draugovės sueigos vyko ir te
bevyksta kiekvieną mėnesi 
(šiuo metu kiekvieno mėnesio 
pirmą pirmadienį). Sueigų vieta 
irgi keičiasi — Jaunimo centre, 
„Seklyčioj", „Dainoj" ar „Balti
joj" bei privačiuose namuose. 
Sueigų paįvairinimui kviečiami 
įvairūs lietuviai veikėjai su 
pašnekesiu, kelionių įspūdžiais, 
skaidrėmis ir vaizdajuostėmis. 
Tokiu būdu išklausėm policijos 
seržanto Kęstučio Palukaičio 
pašnekesį apie saugumą; dr. 
Algio Pauliaus — apie kaulų 
l i gas ; Aldonos Va i tk i enės 
pašnekesį apie odos priežiūrą ir 
kosmetiką; Al. Likanderienės 
kelionės įspūdžius iš Oriento; 
rašytoja Danutė Bindokienė 

kalbėjo apie lietuviškus papro
čius; gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza supažindino su konsulia-
r inės ir diplomatinės tarnybos 
skir tumais; Viktoras Kučas 
parode skaidres. 

Ką Chicagos Skautininkių 
draugovė veikia? Dabar, kai jau 
daugumai narių buvo prisegti 
ženkliukai, paminėti 50 metų jų 
veiklos skautų eilėse, draugovės 
veikla kiek sumažėjo. Tačiau, 
prieš 40, 30 ar net 20 metų ėjom 
tuntuose įvairias pareigas. Ruo-
šėm ir teberuošiam paskaitas, 
koncertus ir rečitalius, ruošiam 
ir globojam skautininkių,-kų 
suvažiavimus Chicagoje ir pa
čios dalyvaujam kitur rengia
muose suvažiavimuose. Akty
viai dalyvaujam kasmetinėse 
Kaziuko mugėse — kepam tor
tus , verdam kavą ir laimingie
siems daliniam „laimės šuliny" 
laimėtus daikčiukus, o dabar 
p l a t i n a m e puiku spalvotą 
Lietuvos žemėlapį. 

1957 metais Chicagos Skauti
ninkių draugovė išleido v.s. 
Juozės Vaičiūnienės poezijos 
knygą „Žvaigždėtos naktys". 

1959 metais, minint Drau
govės dešimtmetį, programą 
atliko tada įsikūręs skautinin
kių sekstetas ..Dainuojančios 
sesės", vadovaujant v.s. Bronei 
Variakojienei. Palaipsniui seks
te tas padidėjo iki okteto ir 
dainavo net 16 metų. Oktetas 
išleido kasetėje v.s. Bronės 
Variakoj ienės parašy tą 
montažą „Laisvės varpas". 1965 
m. šis oktetas įdainavo 4 
skautiškas dainas į plokštelę 
„Laužų aidai", kurią išleido 
Akademinis skautų sąjūdis. 
Oktetas dainavo ne tik Chicago
je, bet ir už jos ribų. 

Chicagos Skautininkių drau
govė globoja ir padeda ruošti 
skautiškų vienetų pravedamas 
skautų.-čių kūrybos dienas. 

Minėjom ir skaučių Susi-

LS Seserijos vadovės, dalyvavusios 1989 rr. kovo 31-balandžio 1 d. Chicagoje vykusiame 
skautininkių suvažiavime. Suvažiavimo organizacinius darbus atliko ir suvažiavimą globojo 
Chicagos skautininkių draugovė, šįmet Švenčianti savo veiklos 40 metų sukaktį. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

mąstymo dieną — Vasario 22, 
pradedamos šv. Mišiomis; už 
kiekvieną amžinybėn iškelia
vusią sesę uždegdavom žvakutę. 

1967-68 metais buvo išleista 
„Lietuvių Skaučių Seserija" 
knyga LSS Vyriausių skau
tininkių v.s. Onos Zailskienės ir 
v.s. Malvinos Jonikienės bei 
skautininkių draugovės 
rūpesčiu. 

1984 m. s. Aldonos Palukai-
tienės rūpesčiu ir pastangomis 
įsigijom draugovės vėliavą, 
kurią tų metų gruodžio 16 
iškilmingai pašventino fil. v.s. 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. Krikš
to tėvais buvo — v.s. Grasilija 
Meiluvienė ir v.s. fil. Sigitas 
Miknaitis. 

1985 m., minint draugovės 35 
metų gyvavimo sukaktį, su-
ruošėm koncertą, kur iame 
programą atliko solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė ir flei-
tistė fil. ps. Asta Šepetytė. 35 
metų sukakties proga draugovė 
buvo apdovanota ordinu Už 
Nuopelnus. 

1985 metais suruošėm penkių 
dailininku meno parodą. 
Parodoje dalyvavo ps. Dalia An-
cevičienė. s. Danguolė Jurgu-
tienė iš Detroito. Magdalena 
Stankūnienė, ps. dr. Romas 
Povilaitis ir s. fil. Ringailė Zoto-
vienė iš Floridos. 

Draugovė aktyviai dalyvauja 
Vasario 16-tos ir Kariuomenės 

šventės minėjimuose. Jei esam 
kviečiamos, da.> vaujama tuntų 
sueigose, i ški lminguose 
minėjimuose, posėdžiuose, pasi
tarimuose, įsijungiam į kitų or
ganizacijų v i e n k a r t i n e s 
valdybas. 

Keičiantis įvykiams Lietuvo
je džiaugsminga: sutikom Lietu
vos Skautų Brolijos VS ir jo pa
vaduotoją, ir Lietuvos Skaučių 
Seserijos VS-kes pavaduotoją, o 
1990 metais birželio mėn. buvo 
surengta iškilminga sueiga,su
t i n k a n t Lietuvos S k a u t ų 
sąjungos dvasios vadovą kun. 
Sigitą Tamkevičių (Sibiro kan
kinį) ir Lietuves Skaučių Seseri
jos dvasios vadovą kun. Antaną 
Gražulį. Rugpjūčio mėnesį 
Lemonte, IL, vykusiame skau
t in inkių , -kų suvaž iav ime 
pr iėmėm Lietuvos S k a u t ų 
sąjungos Tarybos pirmininką 
v.s. Feliksą Šakalį. 

Šv. Jurgio proga 1990 m. s. 
Aldona Palukaitienė Lietuvių 
Skautų Brolijos buvo apdo
vanota Lelijos ordinu. 

Be įprastinių, kas mėnesį 
vykstančių sueigų, tur im ir 
kalėdines sueigas su kvies
t in ia i s svečiais ir t r u m p a 
programėle. Vasaros metu drau
govės narės kjeliskart važiuoja 
uogauti braškių, ar mėlynių. 
Suruošiam ir vartotų daiktų iš-
pardvimą. Į kitose vietovėse 
vykstančias Lietuvių Dainų ar 

LOS ANGELES VYR. SKAUČIŲ 
KANDIDAČIŲ SUEIGA 

Pirmoji šių mokslo metų 
Los Angeles vyr. skaučių kandi
dačių sueiga įvyko spalio 21d. 
Draugininke Gailė Radvenytė 
pakvietė visas kandidates į savo 
namus perskaityti savo parašy
tas temas ir išmokti kelias nau
jas dainas. 

Nauja vyr. skaute Tina Petrulyte „I>a 
Angeles jaunieji skautai vyčiai. 

isvos l,ietuvo« . IjDfy 

Kiekviena sesė turėjo parašy
ti temą apie skautų pasaulėžiū
rą ir atsivežti ją į šią sueigą. Kai 
visos perskaitė savo rašinius, 
vyko bendros diskusijos apie 
skautų pasaulėžiūrą. Sesės 
a iškino, kaip s k a u t ė tu r i 
skautišką šūkį „Dievui, Tėvy
nei ir Artimui" jungt į savo kas
dieninį gyvenimą. Kelios skau
tės aiškino kaip skautavimas 
pakeitė jų gyvenimą nuo to 
laiko, kai jos buvo tik mažytės 
paukštytės. 

Po diskusijų sesė Gailė mokė 
visas kandidates vyr. skaučių 
dainos, o taip pat ir kelias kitas 
dainas. Po dainavimo, visos 
skautės susirinko savo daiktus 
ir pasiruošė važiuoti į tautinių 
šokių repeticiją. 

L. T. 

CHICAGOS SKAUTUOS 
DĖMESIUI 

Chicagoje veikiančių tuntų 
tuntininkų sueigoje sausio 20 
d. buvo galutinai aptart i atei
nančios vasaros stovyklavimo 
reikalai ir stovyklos pobūdis. 
Visiems pritariant nutarta, kad 
šią vasarą visi keturi Chicagos 
tuntai — „Lituanicos", „Kerna
vės", „Nerijos" ir „Aušros 
Vartų" stovyklaus bendrai. Sto
vykla vyks liepos 13-27 dieno
mis Rako s tovyklavietė je , 
Custer, MI. Stovyklos viršinin
kė bus skautininke Marytė Utz. 
Visi prašomi kalendoriuose pa
žymėti stovyklos datą. Stovyk
los programa ir kitos informa
cijos bus skelbiamos spaudoje, 
pranešamos M<autams,-ėms ir jų 
tėvams. Turint klausimų, krei
piamasi j savo vienetu vadovus,-
es. 

Tautinių šokių šventes suor-
ganizuojam autobusus ir vyks
tam su daina. Dalyvaujame 
Chicagoje ruošiamose Juodojo 
kaspino dienos demonstracijose, 
demonstruojam VVashingtone ir 
Chicagos miesto centre. Dalis 
narių randa noro ir laiko veikti 
ir kitose organizacijose: Lietu
vių Bendruomenėje, Švietimo 
taryboje, Lietuvių Moterų klubų 
federacijoje, Lietuvos Dukterų 
draugijoje, Jaun imo centro 
valdyboje, choruose, mokyklose 
ar labdaros vienetuose. 

Tęsiant skaut išką darbą, 

DALYVAUKIME LSS IR 
ASS VADOVYBĖS 

PASIKEITIMO IŠKILMĖSE 
Baigiasi LSS ir ASS Vy

riausios vadovybės kadencija. 
Naujai išrinktiesiems pareigū
nams pareigų perdavimas įvyks 
šeštadienį , vasar io 2 d., 
Maironio Parke. 52 So. Qui-
singamond Ave., Shrevvsbury, 
MA. Iškilmingas pareigų perda
vimas vyks 4 vai. p.p. Po per
davimo bus bendra vakarienė 
(mokestis asmeniui 10 dol. K Po 
vakarienės — vakaronė. 

Prieš pareigų perdavimo iškil
mes vyks atskirų, šakų posė
džiai. 

Šiame istoriniame įvykyje da
lyvauti kviečiami visi vadovai 
ir vadovės, broliai ir sesės. Apie 
dalyvavimą prašoma iš anksto 
pranešti v.s. Irenai Markevi
čienei, tel. 508-799-5469. Nak
vynę galima užsisakyti Days 
Inn Hotel — (Kathy Grady) tel. 
508-842-8500 arba 1-800-548-
0058. (Speciali kaina — Lithu-
anian Scouts). Lėktuvu pato
giausiai skristi į Bostoną. 

VISI KVIEČIAMI 
KLAIPĖDOS DIENOS 

SUEIGON 

Visų tuntų broliai ir sesės yra 
kviečiami šį sekmadienį, sausio 
27 d..dalyvauti jūrų skautų ir 
skaučių rengiamoje tradicinėje 
Klaipėdos dienos iškilmingoje 
sueigoje. Šiemet sueigai vado
vaus „Nerijos" tunto sesės. 
Sueiga 10 vai. ryto vyks Lietu
vių centre, Lemonte, valgyklos 
patalpose (pastato rūsyje). Visi 
dalyvauja uniformuoti. Šalia 
tradicinės Klaipėdos dienos 
sueigos programos, šioje sueigo
je bus pagerbti skautininkai, 
skautai ir kiti asmenys, įstei
gusieji ir darbu prisidėję prie 
Lithuanian Hotline ir Mercy 
Lift. 

Visi skautai ir skautės yra ra
ginami savo religines sekma
dienio pareigas atlikti prieš 
sueigą savo parapijų bažnyčiose 
(sekmadienio rytą ar šeštadie
nio vakare), arba dalyvauti 
9:30 vai. ryto šv. Mišiose Palai
mintojo Jurgio Matulaičio Misi
joje Lietuvių centre, Lemonte. 
• Visi broliai, sesės, tėveliai ir 
visuomenė kviečiami. 

SKAUTIŠKI JVYKIAI 
Chicagoje 

Sausio 27 d. — „Klaipėdos 
d iena" — iškilminga jūrų 
skautų ir skaučių sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

Kovo 3 d. — Chicagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 
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K a d g a l ė t u m s ė k m i n g a i 
veikti, giliai medituok. 

Raul Plūs 

Chicagos Skautininkių drau
govei tenka palinkėti pasi
pildyti jaunesnėmis,o s. Aldonai 
— nepavargti jai vadovaujant. - -—• 

ps. f i l . A l e k s a n d r a , D R ROMUALDAS POVILAITIS 
L i k a n d e r i e n ė ' DANTŲ GYDYTOJAS 

•am. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VI-JAY BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr . ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; aba (708)245-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (70«) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirn-id 3 v p p -7 v v . antrd. 12 30-3 v p p 
fecd jždarytaa ketvd 1-3 v.p.p. penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

6132 S. Keazle Ava. , Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
To l . (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, I i i . 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Speciaiyoe v.daus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . ant' . penkt 12-3 v p.p . ketv 2-7v v 

Reikalui esant atvažiuotu ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 S:.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. . Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

To l . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

Palos Vision Corrtor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tai. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Lawn, IL 60453-2533 

Tol. 700-630-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava. , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ava., Justlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
Vtfestchester, IL 60153 

Tol. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Straot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straot 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p. 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto t o l . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C, 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12-6; penkt 10-12, 1-6. 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago. IM 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Contor-

Napervllle C tmpui 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulte 310, 

NaporvUlo IL 80563 
Tol . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166; 
Narnu. (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straot 
Vai pirm. antr . ketv ir ponkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ką reiškia 

DEMOKRATINE 
SISTEMA? 

Šiomis dienomis sunku galvo
ti apie ką nors kitą, kaip apie 
Lie tuvą . Žinios blogėja 
kiekvieną minutę, žmogus bijai 
atsiversti dienos laikraštį arba 
įsijungti televizijos žinias, visur 
randi blogas naujienas. Su 
ironiška šypsena galvoju apie 
apsijuokinusį prezidentą Bushą 
ir jo palankumą Gorbačiovui, 
dabar parodžiusį savo aštrius 
nagus. Ar anais laikais ap
gintas žmogus galėjo užaugti 
kitoks? Galėjo įtikėti į demok
ratiją? Ar jis iš viso žinojo, kaip 
veikia demokratinė valdžia, jau 
išbandyta daugumoje pasaulio 
šalių, kur valdžia seniai išsprū
do iš karinio režimo rankų ir 
perėjo į laisvai r enkamos 
civilinės valdžios vadovybę? 

Daugelyje kraštų demok
ratinės valdžios dar ir dabar te
bėra gana trapios, net ir ten, 
kur jomis naudojamasi jau dau
gelį metų. Visuomet buvo ir bus 
nepatenkintų, pavydžių asme
nų, kurie griebsis kriminalinių 
p r i emon ių sugr i au t i šią 
valdymosi formą. Dažname 
krašte demokratiška galvosena 
nėra pilnai prigijusi netgi ir val
dančiųjų klasėje, tebeieškančių 
naudos sau, o ne tautai . Tai 
ypač ryšku rytietiškoje ir pietų 
vadų galvosenoje. 

Todėl atsiranda vadinamasis 
nepastovumas, augąs nepasi
tikėjimas, valdžiai vis delsiant 
daryti nutarimus ekonominėse 
krašto problemų srityse. Tuo 
būdu auga plyšys tarp tur
tingųjų ir varguomenės, val
džios įstaigų nesiskubinimas iš
tirti skundus, kariuomenės var
tojimas malšinant orga
nizuojamus pasipriešinimus, 
didėjantys civiliniai nusikal
timai ir vagystės. 

Kuo tad turėtų pasižymėti — 
ir greiu- U pu į demokratine 
valdymosi formą perėjusios 
seniau įsigyvenusios totali
tarinės ir autokratinės valdžios? 
Ilgai nedelsiant demokratinė 
valdžia pirmoje eilėje turi 
sukurti pasitikėjimą turinčias 
visų sričių valdybas, visiems 
priimtinas elgesio normas ir 
politinių gairių taisykles, ypač 
padarant visiems prieinamą le
galios eigos sistemą. Kitaip į 
kiekvieno piliečio skundą bus 
žvelgiama iš pareigūno asme
niško požiūrio taško. Dabar 
Amerikoje yra suklestėjęs 
supratimas, kad rinkimuose 
politikierių piniginiai parėmę 
asmenys turi savaime supran
tamą viltį būti atlyginami, pa
laikant jų interesus, nedaug 
atsižvelgiant į tų siekimų vertę, 
tik jiems suteikiant pirmenybę 
tarp kitų kandidatų interesų. 
Eilinis pilietis retai turi progą, 
pinigus ir norą dalyvauti jam 
mažai suprantamuose reika
luose ir jis būna nustumiamas 
į šalį. 

Todėl demokratijai yra būtina 
laisva ir įvairi spauda. Tik per 
spaudą pilietis būna įtrau
kiamas į valdžios problemas ir 
rūpesčius, nesijaučia bejėgis 
turėti balsą savo valstybėje. Jei 
žmonės taip nesijaučia, demok-

LIETUVIAI SUSITINKA SU KONGR. MORAN 
GINTA T. PALUBINSKAITE 

ratinė valdžia išsigimsta. Pi
liečiai nustoja noro dalyvauti 
balsavimuose, politinėse parti
jose, auga sarkazmas ir pesimiz
mas. 

Balsavimai irgi turi būt i 
dažni, su aiškia ir visiems pri
e inama informacija ap ie 
asmenis ir jų galvoseną. 
Amerikoje balsavimai vyksta 
kas ketveri metai, tuo su
teikiant piliečiui balsą ir gali
mybę pakeist i nevykusius 
vadus. Juose turi dalyvauti 
piliečiai iš visokio lygio 
piniginių ir profesinių laiptų, 
nes tai palaiko balansą tarp 
turtingųjų ir darbininkijos. 

Nesirūpinant piliečiais, ne
tekusiais darbo arba sveikatos, 
neturinčiais gerų ir prieinamų 
mokyklų savo vaikams, neiš-
ugdysi pastovios demokratinės 
sistemos. Turi būti rūpinamasi 
į vargą patekusiais, tam tur i 
būti sukurtos valdžios palai
komos ins t i tuci jos , k i t a i p 
demokratija sugrius, nes su
grius ja pasitikėjimas. Taip pat 
niekad nereikia užmiršti, kad 
niekas neauga , jei juo 
nesirūpinama, nebent piktžolės. 
Demokratinė sistema neaugs 
pati. Ją reikia nuolat prižiūrėti 
ir laistyti, kaip gražią gėlę. 
Visad atsiranda gudrių išnau
dotojų, gražbylių, kurie siekia 
valdžios privilegijų kito asmens 
sąskaiton. Tik demokratinėje 
sistemoje tokius galima išso
dinti iš jų aukštų kėdžių. Sis
tema tu r i likti gyvastinga, 
a ts ižvelgiant i į k iekvieną 
asmenį, ne į partiją ar klasę. 

Palaukęs momento, kai pa
saulis bus sukaupęs dėmesį 
I rako pusėn, Gorbačiovas 
Lietuvai vožte vožė kumščiu, 
t ikėdamas i s , kad smūg i s 
nuaidės nepas t ebė t a s k i tų 
pasaulio kraštų. Tas trenksmas 
nugriaudė po visą pasaulį. J is 
Lietuvai brangiai kainavo, bet 
jis ta ip pat kainavo ir kainuos 

..Mes turime 
is ryšius su 
itstovauja, ir 
jie visiškai 

holm paaiškino 
palaikyti glaudi 
tais, kurie mum-
nemany t i , kad 
supranta visus mūsų reikalus. 
Net kai atrodo, kad jie nelinkę 
imtis stiprios pozicijos, susi
t ikimas su jais sudaro mums 
progą pristatyti <avo reikalą į-
t ikinamu, racionaliu ir inteli-

Gorbačiovui. Laisvojo pasaulio gentišku būdu. C;a (JAV kong-

Koks bruožas tad yra svar
biausia demokratinės sistemos 
žymė? Atsakingumas? Jeigu 
tauta pajunta, kad jos iš
rinktieji asmenys nesupranta 
arba nenori vadovautis at
sakingumo principu, tauta turi 
du būdus taikiai tokiu atstovu 
atsikratyti. Jie gali palaukti 
kitų rinkimų arba gali vie
ningai pa re ika lau t i naujų 
balsavimų, kurie leistų atleisti 
iš pareigų šj asmenį, neliečiant 
kitų atstovų šiame specialiame 
pasisakyme. Tokia tvarka yra 
labai pozityvi jėga sutvarkyti 
savanaudžius. Tačiau tauta turi 
būti priaugusi tokioms priemo
nėms. Šiomis dienomis turim 
puikią progą įsitikinti, kad net 
senose demokratijose tai ne-
visuomet pavyksta, jei žmonės 
giliai įsitikinę savo vadų neklai
dingumu. 

Tauta, įvedusi savo krašte 
demokratiją, negali patogiai 
užsnūsti. Istorija turi daug pa
vyzdžių, kad demagogai dažnai 
panaudoja savo talentus ne tau
tos, o savo asmeniškai naudai. 
Turim ir labai nesenų pavyzdžių 
kaimyninėse tautose. Todėl 
kiekviena karta turi kartoti 
savo jaunimui šią gilią istorinę 
tiesą: turėsit tokią valdžią, 
kokios būsit sąmoningai užsi
tarnavę. Nejus esat klusnus pa
valdinys vyr iausybei , bet 
vyriausybė yra prieš tautą 
atsakinga. 

RKV 

l ietuviams spaudžiant savo 
valdžias reaguoti, Lietuva pa
žengs pirmyn nepriklausomybės 
keliu. 

Lietuvoje l i e tuv ia i s tovi 
tankiai apsupę parlamentą, 
savo kūnais gindami tautos 
nepriklausomybę. Amerikos 
lietuviai gali juos stipriai pa
r e m t i , i ške ldami L ie tuvos 
klausimą Jungtinių Amerikos 
Valstybių valdžiai ir reika
laudami, kad JAV valdžia 
remtų Lietuvos demokratiškai 
išrinktą valdžią. Tarp efekty
viausių būdų tai padaryti yra 
susisiekti su savo atstovu JAV 
Atstovų rūmuose ar Senate ir 
jam išdėstyti savo reikalą. 

Kartais yra sunku įsivaiz
duoti, kaip t rumpas pasikal
bėjimas su JAV valdžios parei
gūnu padeda Lietuvai. Todėl 
trumpai atpasakosiu kaip maža 
grupė lietuvių aplankė savo 
naujai išrinktą atstovą. 

Išgirdus apie sovietų ka
riuomenės puolimą lietuvių 
Vilniuje, J o a n Adomai ty tė 
Agerholm, Baltic Ventures 
prezidentė, nedelsus nutarė 
susisiekti su savo atstovu Jim 
Moran (D-VA) p a p r a š y t i 
pasimatymo aptar t i įvykius 
Lietuvoje. Kad buvo savaitgalis, 
Joan Agerholm turėjo du pasi
rinkimus: palaukti pirmadienio 
ir kalbėtis su kongr. Moran 
štabu arba susirasti jo namų 
telefono numerį ir tiesiogiai su 
juo susisiekti. „Užtai, kad buvo 
k r i t i ška padėt is , n u t a r i a u 
nelaukti pirmadienio, o skam
binti tiesiog kongresmanui į 
namus" . Kongresmanas sutiko 
su ja susitikti. 

Tuomet J. Agerholm susisiekė 
su kitais l ie tuvia is , gyve
nančiais kongr. Moran apy
gardoje ir sukoordinavo grupę, 
kuri nueitų su juo pasikalbėti 
Lietuvos klausimu. Tą grupę 
sudarė Joan Agerholm, Edas 
Čepulis, Janina Čikotienė, dr. 
Danutė Harmon ir dr. Petras 
Kaufmanas. Užklausta, kodėl ji 
jautė, kad buvo svarbu grupei 
susitikti su savo atstovu JAV 
Atstovų rūmuose, Joan Ager-

resas) y ra pagrindinė vieta, 
kurioje galime paveikti JAV po
litiką, liečiančią Lietuvą. Mes 
galime savo parinktiems atsto
vams išreikšti tai, kas mums 
yra svarbu. Jiems tas paliks 
įspūdį, nes tai aiškiai parodo, 
kad mes esame susipratę bal
suotojai, kurie yra linkę išreikš
t i savo nuomones tiek apie 
mums svarbius reikalus, tiek 
per r inkimus". Edas Čepulis 
ta ip pat pabrėžė, kad „mums 
yra nepaprastai svarbu nedaryti 
prielaidos, kad mūsų atstovai 
t i k r a i viską suprantą apie 
mums svarbų reikalą. Reikia 
turėt i mintyje, kad jie tikrai 
nežinos mūsų galvosenos, nei ko 
mes iš jų tikimės, jeigu mes ne
nueisime su jais pasikalbėti. 
Todėl mes turime kuo dažniau 
i š n a u d o t i progą su ja i s 
pas ikalbėt i , nes tada visas 
politinis procesas mums bus 
naudingesnis". 

Prieš savo susitikimą su savo 
ats tovu grupės nariai per-
svarstė ką norės iškelti ir 
kaip jie galės tas temas teigia-
miaus ia i pristatyti. Trečia
dienio rytą kongresmanui ir 
grupei susipažinus. Joan Ager
holm trumpai apibūdino grupės 
susirūpinimą sovietų agresija 
prieš Lietuvą ir prašė, kad at
stovas Moran pasirašytų įvai
rius laiškus be: remtų JAV 
Kongreso rezoliucijas, rea
guojančias į sovietų kariuo
menės puolimą neginkluotų 
lietuvių. 

Atstovas Moran grupei iš
aiškino, kad jo nuomonė JAV 
neturėtų pasielgti taip, kad 
Sovietų valdžia taptų labiau 
izol iuota ir nepajudinama, 
tačiau JAV turėtų aiškiai iš
reikšti, kad sovietų elgesys 
Lietuvoj pažeidė jų reputaciją 
pasaulio akivaizdoje. Kongr. 
Moran pabrėžė savo įsitikinimą, 
kad pasikeitimai, kurie yra 
įvykę Sovietu Sąjungoj, įvyko 
Gorbačiovo dėka. Todėl yra 
reikalinga bent parodyti sovie
tams, kad mes nepritariam jų 
elgesiui prie? lietuvius ir ne
remiame smurto ir represijų. 

JAV turi tai padaryti taip. kad 
nepagadintų pažangos savo san
tykiuose su Sovietų Sąjunga. 

Savo įžanginiuose komen
taruose grupė iškėlė JAV 
nepripažinimo politiką, įvykius, 
kurie sekė Kovo 11-tos nepri
klausomybės atstatymą, sovie
tų blokadą prieš Lietuvą ir tai. 
kad yra aišku, jog Gorbačiovo 
valdžia yra ne vien tik at
sisakiusi sėstis prie stalo su 
demokra t i ška i i š r i nk t a 
Lietuvos valdžia, bet yra aiškiai 
parodžiusi, kad sovietai iš 
tikrųjų aktyviai naikina de
mokratiją. Sovietų Sąjungos 
elgesys prieš Lietuvą gali būti 
lyginamas su Irako elgesiu prieš 
Kuvvaitą. Taip pat dr. Petras 
Kaufmanas pabrėžė, kad nėra 
įmanoma pasiekti ,,new vvorld 
order", apie kurį prezidentas 
Bush visuomet užsimena, jeigu 
Lietuvos demokrat iškai iš
r ink ta valdžia bus sovietų 
nuversta, nes tai yra dvi nesu
derinamos sąvokos. 

Atstovas Moran pareiškė, kad 
nėra klausimo, kad Lietuva, 
Latvija ir Estija niekuomet 
neturėjo būti įtrauktos į Sovietų 
Sąjungą ir kad jos turėtų at
gauti savo nepriklausomybę. Jo 
nuomone, keblumas glūdi tame, 
kad nėra aišku, kaip Lietuvos 
nepriklausomybė tu r i būti 
atstatoma. 

Jam buvo paaiškinta, kad 
Lietuvos žmonės demokratiškai 
išrinko dabartinę valdžią, kuri 
a ts ta tė Lietuvos nepriklau
somybę. Tos valdžios pripaži
nimas būtų aiškus ženklas, kad 
JAV ją laiko teisėta Lietuvos 
valdžia, ir parodytų konkrečiai, 
kad JAV nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos Lietuvos valdymo. 

Atstovas Moran pr iminė, 
'kad jeigu JAV-ės pripažintų 
Lietuvos valdžią ir jos atstatytą 

nepriklausomybę, ta i ta ip pat 
turi būti pripažintos Estijos 
ir Latvijos valdžios, o tai duotų 
pagrindą kitoms „sovietų so
cialistinėms respublikoms pra
šyti to paties". 

Joan Agerholm tuomet pa
klausė kongresmano, a r JAV 
nori dalyvauti pavergtų t au tų 
nepriklausomybės na ik in ime 
kai tų tautų žmonės yra aiškiai 
išreiškę savo norą a t s ta ty t i 
nepriklausomybę. 

Tam atstovas Moran labai 
atvirai davė tai , ką j is laiko 
idealiu a tsakymu; JAV toliau 
remia Gorbačiovą tol. kol jo 
valdžia stengiasi peršokti nuo 
senųjų bėgių an t naujųjų su 
viltim, kad tai suteiks Sovietų 
Sąjungai saugumo j a u s m ą , 
kuris pasireikštų nusiginkla
vimu ir lėšų nukre ip imu vi
diniams reikalams. Toks lėšų 
i n v e s t a v i m a s g a l b ū t „su
s t i p r in tų soc ia l i s t in ių res
publikų ekonomiją ir sumažintų 
jų norą sukilti ir atsiskir t i nuo 
Sovietų Sąjungos"'. Sovietinis 
nusiginklavimas padėtų JAV ir 
Sovietų Sąjungai d a ž n i a u 
susėsti prie stalo pasikalbė
jimams, ir tai y ra labai svarbu. 
Kongresmano nuomone, nors 
JAV turėtų iš principo protes
tuoti prieš sovietų agresiją 
Lietuvoje, jis tiki, kad. jeigu bus 
pasisakoma labai stipriai už 
nepriklausomybės judėj imus 
įvairiose respublikose, t a i gali 
pažeisti JAV-Sovietų santykius. 

Susirinkusi grupė pr iminė 
savo atstovui, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija yra ypatingas atve
jis tuo, kad JAV niekuomet 
nepripažino jų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą. Kongr. Moran 
tuo neabejoja, tačiau jis rūpina
si, kad „kiekviena socialistinė 
r e s p u b l i k a j a u č i a , j o g jos 

Kun. i. Juozevičius dalina šv. Komunija kalėdiniu šv. Mišių metu „California 
Gardens" Seneliu namuose. Iš kairės matyti Vaclava Orvidienė ir Veronika 
G a i l i e n ė Nuotr. P. Tuskenienės 

padėtis yra ypatinga". Todėl, jo 
nuomone, y ra visai supran
tama, kad sovietai bijo, nes jei
gu Pabal t i jo k raš tų nepri
klausomybė yra pasaulio pri 
pažinta, tai ir visos respublikos 
tuo seks, ir Sovietų Sąjunga su
irs. 

Pokalbiui besibaigiant, kongr. 
Moran atvirai prisipažino, kad 
jis netiki, kad Gorbačiovas įsakė 
savo k a r i u o m e n e i šaudyti 
lietuvius, nes „tai būtų buvęs 
grynas bukaprotiškumas". Susi
rinkusieji iškėlė tai , kad Gor
bačiovas, būdamas kariuomenės 
vadas, yra atsakingas už savo 
kariuomenės elgesį; be to, jis 
teisino savo kariuomenės žiau
rumą. 

Atsisveikinant su susirinku
s ia is , kongr . Moran jiems 
pranešė, kad jis paprašė pasima
tymo su JAV Užsienio reikalų 
komitetu ir t a proga išreikš jų 
pateiktas nuomones. Išleidęs 
savo balsuotojus, kongr. Moran 
maloniai sutiko atsakyti dar 
porą klausimų, liečiančių vėly
viausius įvykius Lietuvoje. Per 
tą pasikalbėjimą kongr. Moran 
išaiškino, kad J A V nepri
pažinimas dabartinės Lietuvos 
valdžios nepripažinimas sakė 
Sovietų Sąjungos valdžiai, 
kad „kol nebuvo vartojamas 
smurtas numalšinti Pabaltijo 
respublikoms, tol mes (JAV) 
buvome pasiruošę padėti jums 
(Sovietų Sąjungai) galutinai pri
eiti prie Pabaltijo kraštų nepri
klausomybės sugrąžinimo". Bet 
dabar yra aišku, kad Sovietų 
Sąjungos va ldž ia i reikia 
pasakyti: „Jeigu jūs žadate 
įvesti karinį stovį Lietuvoje ir 
vartoti jėgą, įskaitant žmonių 
žudymą, tai mes (JAV) turėsime 
pripažinti Pabaltijo respublikų 
valdžias". 

Kongr. Moran susimąstė, kai 
jo paklausiau apie sovietinės ka
riuomenės užpuolimą Lietuvos 
piliečių Vilniuje ir kaip, jo 
nuomone, reikia suprasti Gor
bačiovo teigimą, kad jis nieko 
bendro su tuo neturėjo. Gor
bačiovo t v i r t i n i m ą , kad 
sovietinė kariuomenė nepuolė 
lietuvių, o nuo jų gynėsi ir Gor
bačiovo dabartinį teigimą, kad 
reikia „nuginkluoti lietuvius", 
kurie, pagal visus Vakarų 
žurnalistų liudijimus, neturėjo 
jokių ginklų, kai sovietai juos 
t r a i škė t a n k a i s ir šaudė 
automatiniais ginklais. Rimtai 
pagalvojęs, jis priėjo prie šios iš
vados: ..Tai yra nesuderinama 
su tuo. ką jis mums bei pasau
liui yra pasakęs apie savo įsi
tikinimus ir t ikrai primena 
represiją, per kurią jo pirm
takai sudarė savo reputacijas. 

Laikydami savo tikslu bei 
idealu įaugti į tautos dvasią, 
tur ime įsijungti lygiai į tautos 
dainas, kaip ir į jos giesmes, 
lygiai į pasaulietiškus, kaip ir 
į religinius jos papročius ir tra
dicijas, lygiai į jos namų ir 
sodybų nuotaikingumą, kaip ir 
į kryžių ar Rūpintojėlių meną. 
Todėl lietuvybę turime laikyti 
pilną ir vispusišką mūsų tautos 
pareiškimą. 

M. Danvla 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Po valandos pavojingo važiavimo, kad kartais net 

kvapą užtraukdavo vairuotojo drąsą, autobusas sustojo 
ties kelių namelių apsuptu viešbučiu. Ten Jūra jau iš 
tolo pamatė savo motiną įtemptai laukiant - pasi
rodė jai tokia nuvargusi ir mažytė toje sniegu padengto
je gamtoje. Dar minutė ir ji buvo Varkalienės g ėbyje, 
bučiuojama, glaudžiamą ir sudrėkusi nuo džiaugsmo 
ašarų. Motina tuoj pastebėjo Jūros išbalima ir karštą 
kaktą, jos silpną stovėjimą ant kojų. Namukas, 
kuriame buvo įsikūrusi, buvo netoli, todėl Jūratė greit 
galėjo plačioje baltoje lovoje apkamšyta pagalvėm, ge 
dama karštą pieną. Paskutiniai jos bėgimo įvykiai buvo 
ją pribloškę, dabar jai buvo gera būti lepinama: ir ma
tyti džiaugsmu spindinčias artimųjų akis Pamažu 
pasakojo savo išgyvenimus, bombas, gaisrą, pabėgimą, 
bet miego noras vėl pradėjo lipinti blakstienas Užėjo 
daktaras Lau, leidžiąs savaitgalį su šeima ka nuoee ir 
patikrino Jūros sveikatą, atnešė vaistų ir nuramino 
motiną, kad duktė tereikalinga poilsio. Dar sykį 
pabučiavusi dukterį Varkalienė uždarė duris ;r šėjusi 

alnus. 

Našlė mirusio Joseph Sperlak, 
70 m., gaus 8.1 mil. dol. kom
pensacijos. Toks buvo prisieku
siųjų teismo sprendimas. Velio
nis turėjo žaizdą viduriuose. Jis 
1990 m. lapkričio 20 d. buvo 
operuojamas Little Company of i lauką ilgai stovėjo žiūrėdama į jas supanč IUS 
Mary ligoninėje. Gydytojas ope- Tuo laiku vėl pasigirdo Viešpaties Angele varpai, 
ruodamas padarė klaidą, netolimu keliu einą dvi moteriškės sustojo ir susikaupė 
sujungdamas ne tą žarnos galą maldai. Gal niekad Kazė Varkalienė nebuvo sukaupusi 
ir ligonis mirė, negalėdamas tiek jausmo, tiek padėkos savo maldoje, kaip ši sekma-
gauti maisto. Šioj byloj dar bus dienio popietį prie savo išvargusio ir serganeu vaiko 
apeliacijų. kambario durų. 

Jūra pasirėmė ant prieangio ir susimąstė, žiū
rėdama į tuos žiburius anapus slėnio. Šveicarija! Lais
vės šalis, ramybės šalis. Viliaus Tellio tėviškė! Dabar 
ji spindėjo žiburiais visus niekindama, o šioje pusėje 
mes tegalėjome svajoti apie ją ir jausti, kaip skubiai 
pats žmogus save naikina. 

Suspausta širdžia uždarė langą. Reikėjo išmokti 
rasti laimės trupinių kiekvienoje smulkmenoje ir nesi-
ilgėti nepasiekiamų dalykų. 

Žemas, senoviškas viešbutis Alpių viršūnėje. 
Pastūmė alkūne langinę su išpjauta širdele ir šalto oro 
srovė įsiveržė į kambarį. Ant palangės tviskėjo snie 
gas, o prieš kelias dienas slėnyje matė moteris 
darželiuose dirbant. 

Nusileido į svetainę. Seni tiroliečiai su ilgomis 
pypkėmis ir keistos formos kepurėmis sėdėjo aplink 
sunkų stalą ir gurkšnojo vyną. Šeštadienio vakaras. 
Beveik niekas nekalbėjo, o jeigu ir sakydavo ką. tai 
negalėjai suprasti ne žodžio. — pro nudribusiuus ūsus 
į pypkės kandiklį jų kalnietiška tarmė buvo visiškai 
neįkandama. 

Atsisėdo stalo kampelyje. Šilta, jauku. Šeimininke 
atnešė vakarienę — puiki sriuba ir pilna lėkštė mėsos 
su keptomis bulvėmis. Niekas neprašė maisto kortelių, 
tarytum buvai ne Vokietijoje, o kokioje laisvoje šalyje. 
Žmonės čia dar nebuvo matę lėktuvo ir dauguma 
niekad net neišvažiavę iš savo slėnio. 

Kalnai — lyg pasaka! Eini kur tarpekliu, iš vienos 
pusės stati siena, iš kitos begalinė bedugnė ir atrodo 
tuoj tuoj nugarmėsi į apačią. Ne. niekad jos fantazija 
nebuvo sukūrusi tokių vaizdų ir tokio kalnų aukščio! 
Debesys blaškėsi viduje, lyg baltos skepetos, o virš jų 
vėl tviskėjo dangaus mėlynume snieguotos viršūnės. 

Nuostabu, viskas nuostabu! Galva svaigo nuo be
galinio kalnų grožio. Štai pamažu nusileido saulė. 

patekėjo vakarinė žvaigždė, o viena kalnų pusė dar tu
rėjo nuostabią spalvą, — tai ji buvo žydra su rausvais 
debesėliais, ta i išbaldavo, lyg pienas, tai vėl keistai 
fioletinė, gi ki ta pusė jau buvo paskendusi prieblandoje. 
Senas miškas ūžė, vanduo krito tarpekliuose keistais 
kriokliais. Tarp tų uolų ir samanų, atrodė, turėjo gy
venti gnomai ir nykštukai, turėtų būti ten mažutės jų 
pilys ir i lgaplaukės karalaitės. Kokią nuostabią fan
taziją turi turėt i žmonės! Kiek ten paslapčių tuose 
tarpekliuose, kur retkarčiais randi kryžių su žuvusiojo 
pavarde. įeini į apleistą pakriaušio trobelę, gali ten 
kur t i sau ugnį ir gulti ramiam poilsiui. Kartais nu
skamba tirolietiškas šūkavimas ir uolos kartoja jį ne
suskaitomais aidais. Nuostabi ramybė ir vienatvė! 

Viskas čia buvo kitaip, viskas. Namai, gamta ir 
žmonės. Mažutės, it žaisliukai, bažnytėlės. — tarytum 
vaikams. Stilingi, vynuogynais apsivynioję viešbučiai. 

Bėga vakaras ir gegutės laikrodis tiksi valandas. 
Prie stalo seniai vis dar tebeniurkso prie savo ilgų 
pypkių, nekalbėdami ir tarsi susimąstę. Atėjo medžio
tojas su šautuvu — vakar kalnuose prasidėjo Huberto 
dienos. — ir priminė Jūrai Paną. Bet ne. čia žmonės 
nepanašūs i tuos. kur ta apysaka rašyta. Čia kalnuose 
uždaryti j ie neturi platumos jausmo, to amžino 
nerimo ir ilgesio, kur) nešioja mūsų lygumų vaikai. 
Čia viskas tur i formą ir apibrėžimą. 

Norisi miego. Jūra vėl užlipo girgždančiais laiptais 
į savo rąstų kambarėlį ir dar minutę stovėjo prieš tam
sias, pasakiškas kalnų keteras ir tolumoje tebe-
spindinčią Šveicariją. Staigus graudumas apėmė krū
t inę ir ji galvojo, kad kadaise matė tokius vaizdus 
filmose ir svajojo — ar pamatysiu visa tai . Viešpatie? 
Dabar gi galėjo paliesti visa tai ranka ir tenorėjo sakyti 
— leisk grįžti namo. mano Dieve! 

i Bus daugiau) 



Lietuviu Informacijos Centras priima ir perduoda 
pasauliui dieną ir naktį žinias apie įvykius Lietuvoje. 

Sausio 13 d. Lietuviy Informacijos Centro darbuotojai su talka budi 
ir dirba per naktį. Gautos žinios tiesiai iš Aukščiausios Tarybos tuoj pat 
perduodamos JAV-iy Valstybes Departamentui. Paruošiami raportažai 
spaudai. Plačiai paskleidžiamas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus prašymas 
pagalbai. 

Sausio 14 d. Išverčiami į angly kalba AT-os pareiškimai. Atsakinėjami 
korespondentu klausimai. Suorganizuojami lietuviy pokalbiai su New 
York Times, televizijos ir radijo stotimis. AT-ai prašant, LIC surenka ir 
perduoda AT-ai faksu pirmuosius reportažus ir pasaulio reakcija į 
Kruvinąjį Sekmadienį. Lietuva pasiekia Lietuviy Kataliky Religinės 
Šalpos ir Vyčiy 40 pėdy konteineris su medicinine pagalba. 

Sausio 15 d. Atsiliepiant [ Sveikatos Apsaugos Ministerijos apeliavimą 
padėti atstatyti vaisty atsargas, LK.R Šalpa, kartu su Kanados Lietuviy 
Bendruomene, užsako $30.000 reikalingiausiy vaisty per Vokietija. LIC 
atsako virš 100 telefoniniy pasiteiravimy iš spaudos, žmogaus teisiy ir 
visuomeniniy organizacijy. valdžios įstaigy. Komentatoriaus Ted Koppel 

Prašome JŪSŲ padėti mums išsilaikyti 

ir toliau tęsti savo darbą. 



"Lietu va priešinasi 
tuo, kuo gali Jūs 
taip pat turite 
padaryti tai ką 
galite. 
Prezidentas Vytautas Landsbergis 

Sausio 13,1991 

Lietuviu ICatalikŲ Religinė Šalpa suteikia Lietuvai 
medicininę ir humanitarinę pagalbą ir išlaiko Lietuviu 
Informacijos Centrą. 

įstaigai prašant, LIC bendradarbiauja dokumentines filmos apie Lietuva 
paruošime. 

Sausio 16 d. LKR Šalpa ir Vyčiai jungtinėmis pastangomis išrūpina 
$76,000 vertės vaistu Lietuvai iš Squibb-Bristol Meyers, VVorld Medical 
Relief ir Catholic Medical Mission Board. Vaistai paruošiami kėlimui 
lėktuvu per Lenkija į Lietuva. LIC įstaigose Nevv Yorke ir VVashingtone 
keturi faksai veikia be sustojimo. \ diena persiunčiama apie 2,000 lapy 
informacijos mass media, lietuviškai spaudai, radijai ir veiksniams. 

Sausio 17 d. LIC komentuoja apie Lietuvos įvykius radijai, televizijai ir 
spaudai. LIC padeda Front Line televizijos programai paruošti valandos 
apžvalgą apie JAV-iy politiką Pabaltijo kraštu atžvilgiu. Lietuvos 
Pasiuntiniui Stasiui Lozoraičiui prašant, LIC rūpinasi Lietuvos AT-os 
Vice-Pirmininko Broniaus Kuzmicko publicistika, jam besilankant 
JAV-ėse. 

Sausio 18 d. Darbas eina pirmyn... 

$1,000 $500 $100 $ 

Pavardė, vardas 
Adresas 

v 

Čekius rašyti ir siysti: Lithuanian Catholic Religious Aid 
351 Highland Blvd. 
Brooklyn, Nevv York 11207 
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TO METO VIEŠPAČIŲ 
DARBAI LIETUVOJE 

Iki šiol iš Lietuvos rezisten
cijos istorijos buvo žinomas fak
tas, kad po karo Lietuvos Lais
vės armija planavo pagrobti 
raudonosios armijos lėktuvą ir 
juo išvežti į Vakarų pasaulį 
deklaraciją, skelbiančią, k a d 
Lietuva išstoja iš Sovietų Sąjun
gos. Bet sovietų saugumui iššif
ravus, užmojis nepavyko ir or
ganizatoriai pateko į kalėjimą. 

Iš Lie tuvoje l e i d ž i a m a m 
la ikraš ty je „ R e s p u b l i k a " 
1990.IX.27 nr. p a s k e l b t o 
straipsnio sužinom, kad 1948 m. 
kovo mėn. kai kurie partizanai 
planavo iš Vilniaus aerodromo 
užgrobti lėktuvą ir pabėgti į 
Vakarus. Tas straipsnis, pava
dintas „20 metų Intos šachtose 
arba keli puslapiai iš neparašy
tos Stanislovo Baltrūno kny
gos", skirtas buvusio partizano 
S. Baltrūno biografijai, kurią, 
kaip ir daugelio lietuvių, lydėjo 
skaudus kančios kelias. 

Staškūnų kaime, Ukmergės 
aps. gimęs S. Baltrūnas nuo 
1968 m., kai grįžo iš Sibiro, 
gyvena Trakuose, ku r jį surado 
„Respublikos" korespondentas 
Česlovas Skaržinskas. Kai raud. 
armija antrą kartą 1944 m. 
sugrįžo į Lietuvą, S. Baltrūnas 
buvo aštuoniolikmetis. Sovietai 
to amžiaus vaikinus pradėjo im
ti į kariuomenę. Paėmė i r S. 
Baltrūną. Tačiau jis su draugais 
po dviejų mėnesių apmokymo, 
išmokęs gerai ginklą valdyti, 
pabėgo iš Gelvonų kareivinių ir 
įstojo į Klajūno partizanų būrį, 
įsikūrusį Didžiokų miškuose, 
netoli Giedraičių. Būrio vadas 
V. Pe tkev ič ius davė j a m 
Klajūno slapyvardį, tardamas: 
„Neišsigąsk, brolau, kad dažnai 
šalia savęs regėsi mirtį..." 

Straipsnyje rašoma: „Ėjo 
ketvirti Stanislovo partizana
vimo metai... Vieną dieną 7 
,Klajūno ' būrio vyrai nu
sprendė pasitraukti į Vakarus. 
Kaip galėjo juos pasiekti? Būry 
buvo vienas jaunas vokietis, 
kuris ir pasiūlė bėgti iš Lietuvos 
l ėk tuvu . S u m a n ė d r ą s i ą 
operaciją: p ras iverž t i ' k i 
Vilniaus ir užgrobti lėktuvą..." 

Tačiau operacija nepavyko, 
nes aerodromą saugojo gausūs 
rusų kariuomenės būriai. Įvyko 
susišaudymas ir S. Baltrūną 
sužeidė į koją. Traukdamiesi 
būrio vyrai suspėjo sužeistą 
draugą išnešti ir per pažįstamus 
paguldė į Raudonojo kryžiaus li
goninę. Tačiau nespėjo išgulėti 
nei paros, kai jį surado enka
vedistai, ir nuo tos valandos pra
sidėjo S. Baltrūno naujas kančių 
etapas, užsitęsęs 20 metų. Tiesa, 
1956 m. po Stalino saulėleidžio 
buvo a m n e s t u o t a s , ga lė jo 
važiuoti į Lietuvą. Tačiau, kai 
broliai lietuviai jo tėvynėje 
nepriėmė, teko vėl grįžti į Intą 
ir dar 12 metų išdirbti kasyk
lose, tik jau kaip laisvam darbi
ninkui. 

S. Baltrūno gyvenimas Tra

kuose irgi nebuvo rožėmis klo
tas . Pasak straipsnio „Respub
likoje": „... Trakuose tampė sau
gumas, buvo sunku įsidarbinti. 
Rezistencijos kovų dalyvis bus 
visada dėkingas amžinatilsį 
Zigmui Markevičiui, kuris jį 
mora l ia i palaikė, ka i dirbo 
restauratoriumi Trakų pily. Bri
gadininkas visada buvo šalia jo. 
A p s k r i t a i S t a n i s l o v a s , be 
daugybės priešų, savo gyvenime 
s u t i k o ne maž iau i r gerų 
žmonių. Antraip ne visada būtų 
atsi laikęs prieš nuolat tyko
jančią mirtį..." 

Kraupūs vaizdai Dauguose 

„Lietuvos aido" 1990.IX.8 nr. 
straipsnyje, sk i r tam Tautos 
šventei, apie praeities įvykius 
Daugų miestelyje rašoma, jog 
v i ename kieme suras ta 60 
žmonių pala ikų iš pokario 
m e t a i s bolševikų vykdytų 
lietuvių žudynių: „... Iš šulinio 
iškelti dviejų žmonių likučiai. 
Tik galvų nerasta. Pajuodę 
griaučiai tarp srutų ir mėšlo... 
Kiti tiesiog nušauti. Ir guli tarp 
visų čia broliai Daugirdai — 
Adomas, Gailium miške vadin
tas , Jonas — Kovu, Placidas Je-
ruševičius-Dainius, Petras La
banauskas, Lietuvos savanoris 
— Kalavijas, kurį sužeistas 
sūnus , kankinamas įkaitintu 
strypu, yra išdavęs, Adolfas 
Gecevičius — jų vadas Klonė, 
Leonas Kazilionis — Karžygys, 
visi Kazimieraičio vyrai iš 
Šarūno būrio..." 

K a i šių i r ki tų l ie tuvių 
žudynės vyko. Daugus valdė 
J a n i n a Pacevičienė, vėliau 
buvusi Lietuvos TSR socialinio 

aprūpinimo ministerė. Birželio 
mėnesį Daugų mere išrinkta 
buvusi sanitarė, penkių vaikų 
motina Marytė Rimkevičienė. 
J i kar tu su buvusiais parti
zanais, tremtiniais ir politiniais 
kaliniais Lietuvos partizanų 
palaikus atkasinėja, valo nuo 
srutų kaulelius. 

Straipsnyje pastebima, jog 
„Dauguose užkasė enkavedistai 
ir stribai apie du šimtus žmonių. 
Visur išbarstė. Vis slėpė, nors 
patys buvo viešpačiai. Bet 
galbūt žinojo, kad ateis diena ir 
reikės ataskaitas rašyti..." 

J ie nebuvo palaidoti 

„Lietuvos aido" 1990 m. nr. 
108 tuo pačiu vardu paskelb
tame straipsnyje rašoma, kad 
Jiezno buvusioje NKVD būs
tinėje dabar muzikos mokykla, 
o kalėjime — stiklo taros supirk-
tuvė. Kieme pokario metais 
buvo didžiulė daržinė, po ja 
užkasdavo nužudytus žmones. 
Dabar daržinės vietoj didžiuliai 
vandentiekio bokštai. Pirmąjį 
statė 1956 m. Pasak straipsnio, 
„statybininkai atsisakė dirbti 
nes vis rasdavo ne taip jau 
seniai užkastus žmonių kūnus. 
Darbininkams atnešė degti
nės... Bokštą pastatė..." 

Toliau straipsnyje pastebima, 
kad Jiezno mokytoja lituanistė 
B. Vinskienė sur inko 100 
žmonių, užkastų tame kieme, 
pavardžių kartoteką. Manoma, 
kad ten užkasta du šimtai. „Bū
t ina i reikia NKVD kieme 
į reng t i kapines , — ka lba 
mokytoja. — Taip ir darysim. 
Tik sunku mums, neturim dar 
projekto, pinigų neužtenka". 

Korespondentė S. Pečelie-
nienė užkalbina architektą D. 
Cikanavičių, klausdama jo 
nuomonės. Šis atsako: „Aš neįsi
vaizduoju šventos vietos šiame 
kieme. Reiktų visos palaikus iš
kasti, palaidot: kapinėse, ten ir 
sukur t i memorialą ko
votojams..." 

Straipsnyje primename, kad 
prie vandentiexio bokštų pasta
tytas metalinis kryžius, gėlių 
padėta. Anksčiau buvęs medinis 
kryžius prieš Vasario 16-ąją 
nulaužtas. 

Jiezniškiai iniciatoriai pa
skambino Raseinių rajono trem
tinių pirmininkui A. Vizbarui. 
Jis vadovavo partizanų laido
jimo akcijoms savo rajone, pats 
iškasinėjo palaikus. Šis atsakė: 

„Būtinai reikia laidoti kapinė
se. Nukankintieji juk nebuvo 
kokie nekrikštai, kad reikėtų 
jiems rengti naujas kapines. 
Atsiminkim, kad jie nebuvo 
palaidoti. Privalome iškasti, 
sudėlioti į karstus ir palaidoti su 
krikščioniškomis apeigomis..." 

Minėti ir kiti pavyzdžiai rodo, 
kad XX šimtmečio vidury 
Lietuva vėl tapo nežinomų kan
kinių žeme. 

Eržvilko par t izanų d a i n a 

Nuo 1989 m. Lietuvoje lei
džiamas tėviškės pažinimo laik
raštis „Gimtinė" 1990. m. nr. 11 
iš jurbarkiečio Stasio Zičkaus 
sąsiuvinio paskelbė šią Eržvilko 
partizanų dainą, kurios pirmuo
sius du posmus čia cituoju: 

DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. sausio mėn. 23 d. 

„ N u š l u o s t y k a š a r a s nuo 
skruosto Paslėpk krūtinėj šird
gėlą juodą. . Pavasaris laukuos, 
mamyt, dainuoja. Atneš tau 
žydinčią paguodą. Tu neliūdėk 

Mylimai Mamyte i 

A.tA. 
NATALIJAI BARONIENEI 

Lietuvoje mi rus , mūsų kasininkei, BIRUTEI BA
RAUSKIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugija, 
Melrose Parko skyrius 

A.tA. 
NATALIJAI BARONIENEI 

Lietuvoje mirus , dukrą BIRUTE BARAUSKIENE, 
žentą LEONĄ, anūkus REGINĄ ir ROMUALDĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame: 

J. O. Rugeliai 
A. Z. Sinkevičiai 
A. V. Stankaičiai 
A. E. Vaicekauskai 
J. D. Mauersberger 
S. Grikėnienė 
L. Puodžiūnienė 

O. Junkerienė 
A. A. Stankai 
C. Ulis 
M. Rudaitienė 
O. Raštikienė 
K. K. Valiai 
E. Budelskienė 

SN 

f$<\ midlcind Padarai 
WKK^W Savmgs and loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 <1"312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

EEE £} 

A.tA. 
KAZIMIERAS AUKŠTKALNIS 

Gyveno Eugene, Oregon, anksčiau Los Angeles, 
California. 

Mirė 1991 m. sausio 15 d., 8 vai. ryto. sulaukęs 79 m. 
amžiaus. 

Gimė 1911 m. liepos 21 d. Lietuvoje, Šilalėje. Amerikoje 
išgyveno 41 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Bronė, sūnūs Zigmas 
ir Kazimieras, duktė Regina Kungienė ir kiti giminės. 

Ilgus metus gyvendamas Los Angeles, velionis priklausė 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos chorui. 

Laidotuves įvyko sausio 18 d. Po gedulingų mišių Šv. Petro 
bažnyčioje. Eugene. OR, velionis buvo palaidotas Ręst Haven 
kapinėse, Eugene, OR. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, d u k r a ir kiti giminės. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas velt.. 
Perkame ir partuodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė (Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, 1L 60629 
(312) 767-6655 

I iMuviams žinomas ir patikimas vardas 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gaite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste - D'e-'.esč.uosp Saž • 
n " Q3 patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE 9EAJTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S «ECZ:F 

778-2233 

LB 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS pe- šią jstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba.norite būt: 
Rimo Stankaus khjentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

__ MLS Kompiuterio 
pagalba, BUDRAITIS asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuoiaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago. IL 60629 

Pradaklt* naujus matus naujame 
mūro-kedro. split-level" name: ant kal
nelio. Willow Springs, IL; A mieg. Graž; 
apylinkė, miškai aplink. Tik $159,900. 

Kreipts: Joan Rlzzl, 
Caldvvell Banker, 
tel. 708-789-3200 

[B MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tai. 416-7878 

MiSCELLANEOUS 

pavasar io l a imės 
šiandien tu manęs , 
tyko m ū s ų žemes, 
jungo grandines . . . ' 

' I r n e l a u k 
Dar priešas 
/ Dar ka la 

R. T. 

IEŠKO DARBO 

Moteris ieško darbo. 
Tel. 312-471-4263 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
Ifjo/o—20°''o—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 

Tol. — GA 4-8654 

HELP VVANTED 

Beauty Salon 
DARLENE'S HAIR STUDIO 

HAIR DRESSER 
Needeč for Justice area 

Mus: speak English 
C«ll "38-563-1208 or 

708-594-3799 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tai. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI * 

Tunu Chic.igos miesto leidimą Dirbu <r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

(DŪK l 
LENOER 

KORP! NEO-LITHUANIA 
kviečia studentus j žiemos Šokius, kurie 
rengiami šeštadieni, sausio 26 d 7 v.v. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRO 
salėje. Lemont. IL Gros ..Gintaras"' 

Informacijai skambinkite 
MIlda 708 749-7860 

A.tA. 
Kleopatra Chainauskienė 

K E Ž I N A I T Y T Ė 

Gyveno Naples, Floridoje, anksčiau Cicero, Illinois. 
Mirė po ilgos ligos 1990 m. sausio men. 22 d., sulaukusi 

95 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko* dideliame nuliūdime sūnus Vytautas Chai-

nauskas-Chainas, duktė Aleksandra Tumosienė, sesuo Valeri
ja Romano, anūkės Donna. Neringa Choderis, Virginia Davis 
su šeima. Audronė Steel su vyru ir Neringa Tumosaitė; 
seserėčios Ksenija, Vijūną, Eugenija, Jūrate, Asta su 
šeimomis ir brolėnas Kornelius bei švogeris Gregorijus. 

Laidotuvės jvyks sausio mėn. 25 dieną Naples Memorial 
Gardens Mauzoliejuje. 

Nuliūdę šeimos nar ia i ir giminės. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA LR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest H w y . * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 \ \ e s t 7Ist Street 

C,'hicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44r> South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A I D A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///1arquette
file:////est


DRAUGAS, trečiadienis, 1991 m. sausio mėn. 23 d. 

x Vasar io 16-tosios minėji
mas bus vasario 16d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. Jaunimo centre. 
Rengia Jaunimo centras, pro
grama rūpinasi Albina Rama
nauskienė. Vaišes tvarkys Jau
nimo centro Moterų klubas. Visi 
kviečiami. 

x Elena Kubilienė, dirbanti 
Lietuvos Švietimo ministerijoje, 
skyriuje, kuriame tvarko vaikų 
namus, prieglaudas, sausio 17 d. 
iš Lietuvos atvyko į Bostoną. 
Chicagoje lankysis sausio 25-30 
d. Kelionės tikslas: susipažinti 
su įvairiomis vaikų mokslo ir 
priežiūros įstaigomis Ameriko
je ir šias žinias pritaikyti, kiek 
sąlygos leis, Lietuvos vaikų 
priežiūros ir mokslo namų per
tvarkymui. Kubilienė kalbės 
apie paskutinius įvykius Lietu
voje, apie savo darbą su 
našlaičiais vaikais ir atsakinės 
į k l aus imus „Seklyčioje" 
penktadienį, sausio 25 d. 7 vai. 
vak. Visi kviečiami. 

x Lietuvos Šaulių sąjungos 
centro valdybos generalinis sek
retorius Stasys Ignatavičius 
skambino iš Vilniaus E. Ven-
gianskui ir pranešė, kad krašto 
apsaugos daliniai ir šauliai nuo 
sausio 8 d. dieną ir naktį saugo 
Aukščiausiosios tarybos rūmus. 
Jeigu įvyks susidūrimas, tai jie 
pasiryžę mirti. Tokiu atveju 
siunčia išeivijos šauliams svei
kinimus ir prašo juos tą kovą 
toliau tęsti. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys. 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, kuri taip pat atliks ir 
dalį p rogramos . Bil ietai 
gaunami: Gifts International , 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x J e i t apo t e JAV-bių pilie
čiu, ištekėjote, persikraustėte, 
arba esate gimę JAV-bėse ir bū
sit 18 m. prieš 1991 vasario 26 
d., p r a š a u regis t ruot is bal
savimui: sausio 26 d. Jaunimo 
centre. 5620 S. Claremont, 10 
v.r.—2 v. p.p.. sausio 27 d. Brigh-
ton Pk. lietuvių bažnyčioje. 
4420 S. Fairfield, 9 v . r . - l v. p.p. 
Jei turite klausimų, skambin
kite: A l d o n a P a l u k a i t i s , 
581-8552 a r b a 247-6440 nuo 2 
v. p .p . iki 8 v.v. 

(sk) 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai 
Šeštad 

o iki 
- iki 1 

va! 
vai 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste 18-2 
Hinsdale . II. 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x Dr. prof. Antanas Renan, 
k i t a ip Adomėnas, praėjusį 
sekmadieni turėjo paskaitą 
Chicagos Viešoje bibliotekoje 
Kedzie Ave., kurioje svarstė 
tautiškumo sąvoką J. A. Vals
tijų politinėje galvosenoje. Jis 
atstovavo pažiūrai, kad J . A. 
Valstijų galvosena neturi tau
tos, kaip tautos sampratos. Kai 
viena valstija norėjo pasidaryti 
airių valstija, tam Washingtone 
buvo pasipriešinta. Dr. Renan 
yra išleidęs studiją „Lithuanian 
diaspora Koenigsberg to Chi
cago", kurioje stengiasi išsi
aiškint, ką reiškia tautiškumas, 
paimtas nepriklausomai nuo 
politinės sampratos. Savo studi
jai medžiagą jis rinko Lituanis
tikos pedagoginio instituto ir 
Pa sau l io l ietuvių archyvo 
bibliotekose. 

x Lietuvos Kul tūros kong
r e s o , Lietuvos Dail ininkų, 
kompozitorių, Rašytojų kūrybi
nės sąjungos nariai kreipiasi j 
PLB pirmininką dr. V. Bieliaus
ką, kad išeivija rūpintųsi ir jų 
reikalais, nes daugelyje miestų 
patruliuoja Sovietų Sąjungos 
kariškiai. 

x Vy tau tas J . Š l iupas pa
rašė laišką, kuris buvo išspaus
dintas ,,The Sacramento Bee 
Finai", Opinion skyriuje, pri
mindamas Busho ir Gorbačiovo 
santykius. Bushas remia mais
tu ir paskolomis, o Gorbačiovas 
kar ingai nusiteikęs ir per
sekioja įvairias respublikas, 
į ska i t an t Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Moldaviją ir kt. 

x Vitas Sinickas ieško žinių 
apie savo a.a. motinos Žukaus-
kaitės-Sinickienės brolių vai
kus, jo pusbrolius. Jo motinos 
broliai išvyko į Ameriką Lietu
vos nepriklausomybės laikais. 
Ryšys tarp jų buvo nutrūkęs. Su 
Vitu Sinicku galima susisiekti: 
Pasieniečių g. Nr. 3. Mari
jampolė 234520, Lithuania. 

x Ats iuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
dr. R. Sidrys, sol. Eglė B. 
Sundstrom-Rūkštelytė, Marija 
Vilutis, Oskaras Kremeris, 
Jonas Kučinskas, Gediminas 
Rajeckas, Maria Krasauskas, J. 
Didžiulis, Salomėja Nyergine, 

V. Packauskas, A. ir K. Rimkus, 
Kazys Karuža, Lidija Ringienė. 
S tasys Mažulis, Anelė 
Nutautienė. Elena Polekauskas 
ir Kazys Normantas. Visiems 
tariame nuoširdų ačiū. 

x S k a m b ė k , p a v a s a r ė l i ! 
Š.m. Montessori Mokyklėlių 
madų paroda įvyks sekmadienį, 
va sa r io 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martiniąue salėje. Re
zervacijas priima: R a s a Alek-
siūnienė, 312-4760399 ir Vida 
Slapšienė, 708-968-3057. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas uv tikslus pa
tarnavimas. Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Bace RE, tel. 778-2233. 

(sk) 
x Grei t p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTOftS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 580-5969 ar
b a (708) 425-7101. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje.10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų,' 
64 oz. aliejus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina — 
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, DJ. 60457, telefonas 
(708) 430^090. 

(sk) 

x Dr. Pe t r a s Kisielius, Ci
cero, 111-, Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos pirmininkas, 
visuomenininkas, rašyt. Stasys 
Dalius. Hamilton, Kanada, 
dailininkai Anastazija ir An
tanas Tamošaičiai. Gananoąue, 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
kun. R. Krasauskas, kun. J. Ba
cevičius, O.F.M., V.F. Beliajus, 
sol. Roma Mastis. J. Antana
vičius, Ada Budrys, Birutė 
Sekmakas, J. Jockus, Jadvyga 
Mejeris, Vidm. Raišys, G. Siru
tienė, Julius Šarka, A. A. Se-
t ikas, Vincas Saras, Peter 
Vyšniauskas, Gražina Denk, 
Romualdas Nemickas, Ona 
Didžbalis ir Birutė Ališius. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

i t K ZVA1G 2D UTE 
^^^^^L, s •* j i J * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chtcagos skyrimu 

Redaguoja J PlaCas Medžiagą siųsti: 3208 W. «5«h Place, Chicago, 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
kun. John Kuzinskas, Marta 
Stankauskas, George Siparis, Z. 
Krukonis, A. Vaitkus, Saulius 
ir Rūta Kirkus, J. Kiznis, 
Stanley Drevinskas. Alf. Jaras, 
Vanda Balynas, Stasys Židonis, 
Aldona Čaplėnas, B. M. Gurė-
nai, K. J. Miliūnas, B. Kozica, 
Kosta Orentienė, M. Jagutis, 
Janina Cukuras, Rudolf J. 
Neuman, Milda Roszkiewiez, 
Peter Šukys. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Arvydas ir Vilija Kielai, 
Chicago, 111., V. Liuima, To
ronto. Kanada, L. Vaštokas, To
ronto. Kanada, J. J. Ardys, Fair-
view. Pa.. Ir. Kaulienė, Palos 
Park, 111.. R. Motrimas, Wauke-
gan, 111., G. Budraitis, Harbert, 
Mich. Vladas Gelažius, St. 
Petersburg. Fla., Charles Žygas, 
Grand Rapids. Mich., J. M. 
Linartas, St. Petersburg Beach, 
Fla.. Kazys Gricius, Santa 
Monica, Cal. Visi atsiuntė po 20 
dol. auką už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai dėkojame. 

x Po 15 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Jonas Kutka, Bronius Konau-
ka, Vyt. Gaižutis. Algimantas 
Kubilius, S. Krutulis, Stefa 
Stols, Kaz. Salys, Petras Ži
linskas ir Dalia R. Šaulys. 
Visiems tariame ačiū. 

x KASA, federalinė kre
dito unija, praneša apie naują 
patarnavimą: dabar galima įsi
gyti taupymo lakštus 'certifica-
tes of deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
gausi te aukštesnius nuo
šimčius! KASA, 2615 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312-737-2110. 

(sk) 
x PATRIA: didelis išpar

davimas! Dauguma prekių su 
20%-40% nuolaida. Elektroni
ka, gintaras, kristalas, lino au
diniai, lietuviškos muzikos ka
setės, odos dirbiniai ir kt. PAT
RIA, 2628 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-778-2100. Sav. A. ir F. 
Siutai. 

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias Šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Just ice, D. t e l 1-708-158-1400. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks-. 
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
t J . T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC., 9525 S. 79th A\e . , 
Hickory Hills, IL, Tel. (708) 
430-7272. 

Mes dainuojame Piešė I v a n a s Hol le , 
Marąuette Parko lit. 
m-los I sk. mokinys. 

Viktoras Š imai t i s 

VIEŠPATIE, GELBĖK M U S 

Viešpatie, gelbėk mus — 
žūstame, 

Vėl krauju, ašarom plūstame! 
Tieski rankas virš audros, 
Virš mylimos Lietuvos! 

Barbarai tankų patrankomis, 
Pragaro išgamų rankomis 
Drasko vėl širdį tautos — 
Mūs mylimos Lietuvos! 

Laisvėn mes viltį sudėjome, 
Kraują už laisvę ve! liejome, 
Kraują brangiausios aukos 
Dėl mylimos Lietuvos! 

Tavo malonės mes šaukiamės , 
Tavo teisybės mes laukiame, 
Tavo valia bus laisva 
Mūs mylima Lietuva! 

Red. Šiomis dienomis Lietu
voje prasidėjo okupanto siautėji
mas. Tą mes žinome iš įvairių 
pranešimų. Tur ime gelbėt i 
Lietuvą, kad n e p a n a i k i n t ų 
paskelbtos nepriklausomybės. 
Reikia rašyti laiškus JAV prezi
dentui ir kongresmanams. Siųs
ti straipsnius amerikiečių laik
raščių redaktoriams. Ruošti de
monstracijas ir aukoti pinigus, 
kad lietuviai tėvynėje galėtų 
nusipirkti pačių svarbiausių ir 
reikalingiausių dalykų. 

LIETUVA IR M E S 

Daug dalyku pasikeitė Lie
tuvoje paskutiniaisiais metais . 
Mes palaikome ryšius su ten 
gyvenančiais t a u t i e č i a i s . 
Norėdami bendrauti su Lietuva, 
mes privalome išlaikyti lietu
višką kalbą gyvą. 

Antra mūsų pareiga, yra 
papasakoti amerikiečiams apie 
Lietuvą, kad jie žinotų, kas ten 
vyksta, pernai aš papasakojau 
savo klasei apie l ietuviškas 
Kūčias. 

Trečia pareiga, rašyti laiškus 
prezidentui Busnui. J is turė tų 
priminti Gorbač .ui . kad Lie
tuva turi būti laisvas kraš tas ir 
paremti Lietuvos l a i s v ė s 
siekimą. 

Mes lietuviai Amerikoje susi
rašinėjame su g: - .nėmis Lietu
voje. Mes j iems p a r a š o m e 
Amerikos įvykiu o jie parašo, 
kas vyksta Liet įvoje. Keliais 
būdais mes gahr.<> padėti Lie
tuvai: siųsti Bhu t inius, savo 
giminėms, remt. oažnyčią Lie
tuvoje ir siųst: l i e tuv iškas 
knygas. Gyvendani Amerikoje, 
mes galime paiaiKyti menines 
grupes, kurios ai vyksta iš Lie
tuvos. Turime BueitJ l JU koncer
tus. 

Audrytf \ g v a s a i t y t ė , 
Detroito ..Žiburio" aukšt . 

;t. m-lo mokinė. 
(„Žiburio spinduliai"). 

N O R V E G I J A 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

— Vaikeli, — atsakė senutė, — 
Kaip mažai dar t u žinai, tvir
čiausias, didžiausias laivas ne 
visuomet pajėgia pasipriešinti 
prieš žiaurias bangas. Aš ma
čiau daug sudužimų. Vieną 
laivą stebėjau ant Šv. Gvenelfo 
uolos, kur is keturias valandas 
k}vojo su Dangomis ir žuvo. 
Man yra liūdnas prisiminimas. 

— Ne, močiute, aš jau augu, 
greit būsiu vyras, aš dar nieko 
n e ž i n a u , i š sky rus t a i , ką 
vienuoliai mane išmokė. Papa
sakok man apie laivų sudužimą. 

— Nakt is , kurią tu gimei, 
buvo tamsi ir šalta. Tai buvo 
prieš pačias Kūčias. Visą dieną 
snigo, šiaurės vėjas smarkiai 
pūtė. Ant šios uolos su didžiau
siu vargu galima buvo išstovėti 
kokią minutę ar dvi. Dėl to bai
saus vėjo visą savaitę niekas ne
drįso sėsti į laivą. Apie vidur
naktį žmogus, kuris ėjo į Berne
lių Mišias, pamatė laivo šviesas, 
o po to greitai pastebėjo ir tamsų A p i e a n t r ą valandą nakties 
laivą. Drąsiausi ir vikriausi, išvažiavome namo. Mano visos 
tarp kurių buvo ir tavo tėvas, draugės nakvojo pas mane. 

BLIZGANČIŲ KALĖDŲ 
VAKARAS 

Aš ir mano trys draugės 
buvome padavėjos Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
Kalėdų pokylyje. Prieš penktą 
valandą p.p. atvažiavau su 
Milda Harris į mokyklą. Mums 
reikėjo visą maistą dėti ant stalų. 
Kiekviena mergaitė turėjo ap
tarnauti tris stalus. Buvo dvy
lika stalų, po dešimt žmonių 
prie kiekvieno stalo. 

Buvo daug maisto: kugelio, 
kopūstų, vištienos, lietuviškų 
dešrų, ryžių. Vėliau reikėjo 
pa t i k r in t i , ga l kas norės 
daugiau maisto. Po to turėjo 
būti patiekti pyragai. Ponia 
Milda sakė, kad svečiai nieko 
nežino apie pyragą. Mes pa
klausėm svečių, ar jie norėtų 
pyrago. Tada išnešiojom kavą ir 
pyragus ant stalų. Baigusi tar
nybą prie savo stalų, padėjau 
Lisanai. Išjos svečių gavau dvi
dešimt dolerių, o Lisanai davė 
tik penkis dolerius. Aš iš savo 
aptarnautų svečių gavau trisde
šimt šešis dolerius. 

Vėliau nuėjom pas berniukus 
ir ten žaidėm krepšinį. Buvo 
vienas vyras iš Lietuvos, jis 
mokėjo kalbėti tik lietuviškai. 
Jis labai gerai žaidė krepšinį. 
Mūsų pusėje buvo šeši žaidėjai, 
o priešingoje pusėje tik du. Mes 
tikrai nežinom, kas laimėjo, bet 
aš manau, kad mūsų komanda. 
Tas lietuvis labai žiauriai žaidė. 

Pasibaigus pokyliui, svečiams 
išsiskirsčius, mes padėjom viską 
sutvarkyti. Mes visos suskaičia-
vom gautus pinigus, o jų buvo 
šimtas devyniasdešimt penki 
doler iai . Pas ida l inome į 
ke tu r i a s da l i s . Kievienai 
mergaite t eko po keturias
dešimt aštuonis dolerius ir 
septyniasdeešimt penkis centus, 

GALVOSŪKIO NR. 47 
ATSAKYMAS 

Rutuliukas greičiau pasiners 
inde, kuriame vandens tempe
ratūra yra 60 laips. F . Jūs 
žinote, kad vanduo prie 32 laips. 
F. šąla ir virsta ledu, tad ru
tul iukas antrame inde laikysis 
paviršiuje,nes per ledą jis 
nepasieks indo dugno. 

GALVOSŪKIS NR. 66 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

leidosi į jūrą gelbėti žmonių, bet 
nė vieno nepajėgė išgelbėti. 
Rytą žmonės rado daug lavonų 
ir įvairių daiktų vandens išmė
tytų an t kranto. Tavo motina 
buvo ar t i mirties. Išgirdus apie 
laivo sudužimą, prašė tėvą 
Benediktą, kad tave pakrikšty
tų Kristoporu, pasitikėdama, 
kad kada nors padarysi tokį 
darbą, kur is leis tau tikrą teisę 
jį nešioti. 

— Ką re i šk ia t a s žodis, 
močiute? 

Kris taus nešiotojas. Šventas 
Kristoporas tarnavo Dievui, 
kilnodamas žmones per upę, nes 
jis buvo daug stipresnis, negu 
kuris kitas žmogus. Vieną kartą 
jis turėjo laimę nešti švenčiau
sią Kūdikėlį Jėzų per upę, tam
sią audringą naktį, kad atrodė 
tiesiog neįmanoma pereiti upę. 
Kas yra Kristoporas, tas privalo 
visuomet savo širdyje nešioti 
Viešpatį Jėzų. 

— Aš norėčiau pamatyti Kūdi
kėlį Jėzų, — tarė vaikas. — Ar 
tu mana i , kad aš turėčiau 
surasti gilią upę ir ten nuėjęs 
stovėti. Gal Jis ateitų ir pap
rašytų manęs. _ 

Y (Bus daugiau) 

ŠIS BEI TAS 

Kai kuriose Japonijos provin
cijose žmogaus amžius skai
č iuo jamas ne nuo gimimo 
dienos, o nuo Naujųjų Metų. 
Sausio mėnesio pirmąją dieną 
žmogus tampa vieneriais metais 
vyresnis. Netgi apie naujagimį, 
atėjusį į pasaulį gruodžio mėn. 
31 dieną, rytojaus dieną sako
ma, kad jam jau eina antri 
metai. 

but 
š JM 

Mergaitei suskaudo dantis. Ji 
nuėjo į medicinos įstaigą. Ten 
buvo trejos durys, ant kurių 
užrašytos tik raidės. Pro kurias 
duris mergaitė turi eiti, kad 
surastų dantų gydytoją? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 67 

Mūsų yra paskutiniai metai 
šioje mokykloje. Jie yra mūsų 
geriausi metai. 

Lora Tolušaitė, 
Marąuette Parko lit. 

m-los 8 sk. mokinė. 

MANO VASAROS 
ATOSTOGOS 

Užsibaigus mokslo metams, 
aš dar l a n k i a u vasaros 
mokyklą. Mokiaus kompiuterio 
kursą šešias savaites. Man labai 
pat iko. Po to aš žaidžiau 
beisbolą. Iki rugpjūčio mėnesio 
mūsų komanda visada laimė
davo. Kai užbaigėme žaidimo 
sezoną, gavome labai didelį 
trofėjų. Tada mūsų vadovas mus 
prirašė prie kitos komandos. 
Mes vėl laimėjom pirmą vietą. 
Po to šventėm užbaigtuves, 
gavome picos ir sodos. Paskiau 
prasidėjo mokslo metai. Mano 
atostogos labai greitai prabėgo. 
R imas Marčiul ionis , 5 sk. 
mokinys Dariaus Girėno lit. 

mokykla 

GALVOSŪKIO NR. 46 
ATSAKYMAI 

Žiūrėkite atl iktus veiksmus. 

(Žiūrėkite piešinėlį) 

Po kiekvieno valgio reikia va
lyti su dantų šepetėliu dantis, 
kad burnoj neatsirastų bakte
rijų ir nereikėtų sirgti. Įdomu, 
kas sugalvojo dantų šepetėlį ir 
kada? Jeigu surasite kur nors 
dantų šepetėlio istoriją, para
šykite, bus įdomu visiems iš
girsti. Už tą darbą gausite 10 
taškų. Kas beieškodamas pada
rys klaidų, tas gaus t ik 5 tašk. 

GALVOSŪKIS NR. 68 

(Žiūrėkite piešinėlius) 

1. Ar gyvuliai savo burnoje 
turi dantis, kaip ir žmonės, ar 
jiems pasitaiko dantų gedimas? 

2. Yra sakoma, kad bebrų 
dantys niekada nesustoja augę. 
Ar tiesa? Jei tiesa, kaip sulaiko 
tą augimą? 

3. Drambliai turi du dantis, 
kurie auga labai ilgi ir išlenda 
iš burnos laukan? Ar tiesa? 

Už visus teisingus atsakymus 
gausite 5 taškus. 

GALVOSŪKIS NR. 69 

Pasiskaitę literatūros, para
šykite, kuris vienintelis buvęs 
JAV prezidentas sulaukė savo 
devyniasdešimties metų am
žiaus ir jį iškilmingai atšventė? 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 70 

J ū s gerai žinote, kas yra ter
mometras, barometras, nes t ie 
žodžiai dažnai minimi, tačiau 
žodis ba rogra fa s retai gir
dimas. Laukiu jūsų to žodžio 
paaiškinimo. 

(5 taškai) 

) 


