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99 Demokratijos simbolis 
gauti paramai iš Vakarų 

Kai tankai artėja, lietuviai gieda 
Vilnius. — Sovietų Sąjungos 

Gynybos ir Vidaus reikalų 
ministerijos įsakė bendru raštu 
kariuomenės ir policijos dali
niams kartu patruliuoti Mask
vos mieste, sąjunginėse res
publikų sostinėse ir pagrindi
niuose industrijos bei karinės 
svarbos miestuose, praneša 
„Washington Post" užsienio 
žinių korespondentas D. Rem-
nick, kai ten pasidaro paini 
situacija. 

Įsakymas, kur is įsigaliojo 
vakar, gali pratęsti neseniai 
įvykusius smurto veiksmus Pa
baltijo respublikose ir į ki tas 
vietas Sovietų Sąjungoje. Šis 
įsakymas, kaip dabar paaiškėjo, 
yra pasirašytas Gynybos minis-
terio Dmitri Jazovo ir Vidaus 
ministerio Boris Pugo gruodžio 
29 d. Sovietų prezidento Michai
lo Gorbačiovo parašo po tuo įsa
kymu nėra. Įsakymas yra nau
doti ir ginkluotus šarvuočius bei 
kitus motorizuotus dalinius, jei 
tai nusprendžia vietinė kariuo
menės vadovybė, kad tai reika
linga sustabdyti viešiems nera
mumams. 

Sąlygos naujai agresijai 
Rusijos parlamentaras ir ka

riuomenės karininkas Sergiejus 
Jušenkovas nepriklausomai In-
terfax žinių agentūrai pareiškė, 
jog šis įsakymas panašus ne
papras to va l s tybės stovio 
paskelbimui. Ant kai kurių 
įsakymų, be Jazovo ir Pugo pa
rašų, dar yra ir KGB viršininko 
Vladimiro Kriučkovo parašas. 
Tie įsakymai ir vieši pareiš
kimai rodo, kad Kremlius yra 
pasiruošęs naudoti kariuomenės 
ir specialius dalinius, kad 
išsaugotų sąjungą ir centrinę 
valdžią. Lietuvos AT pirm. Vy
tautas Landsbergis prieš tai 
pasakė: „Jei tai įvyks Lietuvo
je, tai aš bijau, kad mes turė
sime dar vieną agresijos aktą", 
prisimindamas sausio Kruvino
jo sekmadienio Sovietų kareivių 
puolimus ir nužudymus negink
luotų lietuvių. 

Latvijos Užsienio reikalų 
ministeris Janis Jurkans, pasi
kalbėjime Britanijos televizijoje, 
pareiškė, jog kariuomenė įsigali 
vyriausybėje ir Gorbačiovą nau
doja kaip „demokratijos simbolį, 
kad gautų ekonomine paramą iš 
Vakarų". 

Generolų pyktis 
Maskvoje „Vremia" žinių 

programa pranešė, jog šis gene
rolų įsakymas yra tik jau iš
leisto dekreto spalio mėnesį 
pratęsimas, kad būtų kovojama 
su nusikaltimais prieš kariuo
menės dalinius. Jazovas ir kiti 
kariškiai piktai reagavo į prane
šimus, o ypač iš Pabaltijo 
kraštų, nes būta išsišokimų 

prieš jų karius. Ypač jie pyko 
ant Pabaltijo respublikų vadų, 
kurie reikalauja, kad iš jų res
publikų pasitrauktų „okupacinė 
kariuomenė". Jazovas ir Pugo 
taip pat įsakė nuolatos rezervų 
daliniams padėti saugoti kiek
vieną garizoną visoje sąjungoje, 
ir pilnoje kariškoje parengtyje. 

Bri tų žurnal is tų l iudi j imas 
Įdomus yra Vidaus reikalų 

ministerio Pugo pasakymas 
televizijoje, kad situacija Pa
baltijo valstybėse „normalizuo
jasi", o „Vremia" pranešė, kad 
promaskvinis Lietuvos Išlais
vinimo komitetas savo veikią 
šią savaitę sustabdė po Gorba
čiovo paskelbimo, kad Maskva 
ištirs kariuomenės ir policijos 
veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Bet 
Landsbergis kaltino Maskvą, 
kad Sovietų kariuomenė tęsia 
savo užpuolimus, šaudydama į 
žmones ir areštuodama Lietu
vos gyventojus, net ir užsie
niečius. Britų trys žurnalistai 
papasakojo, kaip patys buvo 
suimti ir kaip sovietų kareiviai 
spardė ir mušė kar tu suimtuo
sius lietuvius, kruvinai sužeis-
dami galvas, ausis ir brutaliai 
elgdamiesi su jais. Bet Vilniaus 
dalinio viršininkas pasakė, kad 
lietuviai nebuvo mušami, tik 
apklausinėjami, nes būk tai 
vienas šovęs į sovietų kareivius, 
nors pas jį nebuvo surasta jokio 
ginklo. 

Užsienio žinių agen tū ros 
praneša, kad ir Taline, Estijos 
sostinėje, jau baigtos statyti 
aplink Par lamentą cemento 
už tvaros , s t ip r i a i užbar i 
kaduotas priėjimas ir pasiruošta 
prieš sovietų tankų puolimą. 

Tačiau didžiausią įspūdį užsie
nio žurnalistai turėję ir praneša 
pasauliui, jog, kai Vilniuje 
tankai priartėjo prie žmonių, 
saugojančių televizijos pastatą, 
lietuviai nerėkė, nemėtė akme
nis į tankistus, nešaudė, bet 
dainavo tautines dainas ir gies
mes... 

Sovietu Sąjungos Gynybos ministeris 
Dmitrijus Jazovas a iškina 
Aukščiausiajai Tarybai Kremliuje, 
kodėl Sovietų kariuomenė užpuolė 
beginklius žmones Lietuvoje. 

Lietuva vėl įsipareigoja 
Vilnius. — Gauta per radiją 

žinia, jog Lietuvos vyriausybė, 
norėdama, kad Lietuvos Res
publika būtų priimta į pasaulio 
laisvų tautų ir valstybių bend
ruomenę, kuriose yra laikomasi 
įstatymų ir tarptautinių įsipa
reigojimų t a r p tų nar ių , 
pareiškė, kad laikosi savo tarp
tautinių įsipareigojimų pagal 
priimtus šiuos nutarimus: 

1. Jungtinių Tautų čarterį, 2. 
Vienos 1961 m. konvenciją 
diplomatinių ryšių klausimu, 
3. Vienos 1963 m. konvenciją 

konsuliarinių ryšių klausimu, 
4. Vienos 1969 m. konvenciją 
tarptautinių sutarčių klausimu, 
5. 1969 metų gruodžio 16 d. kon
venciją specialių misijų reikalu, 
6. 1973 m. gruodžio 14 d., kon
venciją nusikaltimų klausimais 
prieš asmenis, turinčius diplo
matinį imunitetą ir 7. Vienos 
1974 m. kovo 14 d. konvenciją 
valstybių reprezentavimo ry
šiuose su tarptautinėmis pasau
linėmis organizacijomis. Lietu
vos Respublika visados res
pektuos ir atliks garbingai visus 

Lenkijos Respublika išleido šj pašto ženklą. 

Islandijos noca 
Sovietų Sąjungai 

Pradedami pasitarimai su Lietuva 
Chicago.-Is landi jos konsu

latas Chicagoje persiuntė iš 
savo ambasados Washingtone 
Is landi jos Užsienio re ika lų 
ministerijos pranešimą spaudai. 

Jame pareiškiamas Islandijos 
vyriausybės nusistatymas ry
šium su Pabaltijo valstybių 
situacija. Vyriausybė įsakė savo 
ambasadoriui Maskvoje įteikti 
diplomatinę notą ir reikalauja 
paaiškint i Sovietų ginkluotų 
pajėgų užpuolimą prieš demo
kratiškai išrinktas vyriausybes 
ir piliečius Pabaltijo valstybėse. 
Reikalavimas grindžiamas Vie
nos konferencijos baigiamuoju 
dokumentu iš 1986 metų ir iš 
įvykusios konferencijos 1990 m. 
Kopenhagoje žmogaus teisių ir 
valstybių įsipareigojimo tarpu
savio sus i t a r ima i s , kur iuos 
pasirašė 34 Europos valstybės, 
įskai tant ir Sovietų Sąjungą. 

P a ž e i s t i Hels inkio a k t o 
p r inc ipa i 

Diplomatinėje notoje minimi 
įvykę incidentai Lietuvoje ir 
Latvijoje, kurių metu žuvo 
žmonės, šimtai sužeistų ir daug 
pražuvusiųJTaip pat išminimi 

Sovietų užimti pastatai ir tur
to naikinimas. Visa tai r imtai 
pažeidžia Helsinkio Baigiamojo 
ak to septintąj į principą ir 
Kopenhagos dokumentą. 

Islandijos Užsienio ministerija 
ragina savo Althing (parlamen
tą) pasiųsti delegaciją į Pabaltijo 
valstybes, kad susitartų dėl par
lamento atstovų pasikeitimo. 
Taip pat pradės žygius, kad ir 
kitos Šiaurės kraštų vyriausy
bės jungtųsi į bendrus darbus už 
Pabaltijo valstybes, kad grei
čiau butų išspręstas jų politinis 

ta rp taut in ius įsipareigojimus, 
kokių reikalauja šios konvenci
jos. 

statusas Jungtinėse Tautose ir 
su Sovietų Sąjunga. Klausimas 
turėsiąs būti diskutuojamas 
Saugumo taryboje. Taip pat 
įsakė savo misijai nuolatos kelti 
Pabaltijo laisvės klausimą 
NATO kraštu pasitarimuose. 

Pasitarymai ryšių 
atnaujinimui 

Islandijos vyriausybė nutarė 
pradėti pasitarimus diploma
tinių ryšiu atnaujinimui su Lie
tuva. Pradėti pasitarimai ir dėl 
kultūriniu bei ekonominių ryšių 
atnaujinimo. Islandija primena, 
jog formaliai Lietuvą pripažino 
1922 m. sausio 21 d. ir niekada 
nėra Sovietu aneksijos pripa
žinusi. Lietuvos, kaip nepri
klausomo? valstybės statusas, 
buvo ir Aukščiausio Sovieto pat
virtintas 1999 metų gruodžio 
mėnesį, kai cmvo deklaruotas 
nuliniu ir ja-.aikintas Molotovo-
Ribbentro:^ paktas Pabaltijo 
valstybių rr: -ingimo klausimu, 
rašo Islandijos vyriausybė. 

Pateikėme Islandijos vyriau
sybės sut-urnpintą raštą, kurį 
mums atsiuntė Mary Gricius. 
Islandijos g įeralinio konsulo 
sekretorė 

Islandija l žsienio ministeri
jos šis raitas datuotas Reyk-
javike, 1991 m. sausio 23 d. 

— Sovietu Užsienio reikalų 
minister A. Bessmertnyko 
atvežtair Gorbačiovo laiške 
preziden u Bushui prašoma 
nebūti griežtai nusistačiusiu 
prieš jį. r- pačiu pranešama, 
jog Bus vyriausybei nėra 
aišku, ka- - kariuomenės vadų, 
jei ne ' nybos minis ter is 
Jazovas. " asi įsakinėti, ką 
daryti Gr čiovo vyriausybei. 

_ Britanijos ka ra l i enė 
Elzbieta '.'• -u savo vyru prin
cu Pilyp.. nkysis Amerikoje 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Baltieji r ū m a i trečiadienį 
apkaltino Sovietų Sąjungą nuo 
paskutinės fazės derybų trau
kiantis atgal ir iš naujo keliant 
jau anksčiau sutartus klausi
mus. Šie pasitarimai vedami 8 
metus ir liečia strateginės 
tolimųjų distancijų raketas, 
bombonešius ir povandeninių 
laivų ginklus. 

— Valstybės departamento 
informuotoja M. Tutvviler pasa
kė, jog trijų dienų pasitarimai 
tarp sekretoriaus Bakerio ir So
vietų naujojo ministerio Bes
smertnyko nieko gero nedavė, 
nes nepavyko išrišti esamų 
skirtumų. 

— Sovietų kariuomenės šalti
niai, kaip praneša AP žinių 
agentūra, nuolatos spaudžianti 
prez. Gorbačiovą ir kitur nau
doti karinę jėgą susitvarkyti su 
chaosą keliančiomis respubli
komis. Todėl KGB saugumiečiai 
vėl atgavę neribotas teises 
daryti kratas iš anksto nepra
nešus ir net savininkui nedaly
vaujant. 

— Maskvoje žmonių mėgia
mas miesto mero pavaduotojas 
Sergiejus Stankevičius pasakė 
AP korespondentui, jog atrodo, 
kad Gorbačiovas pasidavė griež 

tųjų komunistų įtakon ir ka
riuomenės vadų žinion, kai iš jo 
vyriausybės pasitraukė refor-
mistai ir demokratijos sistemos 
planuotojai. 

— Vokietijos Socialdemokra
tų partija, kuri pralaimėjo rinki
mus, išsirinko savo naują vadą 
Bjoern Engholm. Schlesvvig-Hol 
šteino provincijos premjerą. 

— Briusselyje Vakarų valsty
bės sutarė teikti ekonomine 
paramą Rumunijai, neseniai at
sisakiusiai komunistinės sis
temos. 

— Floridos sen. Connie Mack 
prašo Norvegijos Nobelio komi
tetą atšaukti Taikos premiją 
Gorbačiovui. 

Norvegija paskyrė Pabaltijui 
9 milijonus 

J o s s i e n o s a t i d a r y t o s p o l i t i n i a m s 
p a b ė g ė l i a m s 

Oslo. — Norvegijos ministerė 
pirmininkė Gro Harlem Brundt-
land pasiuntė Sovietų prez. Gor
bačiovui protesto laišką prieš 
sovietų kareivių kruvinuosius 
įvykius Lietuvoje. Visos Norve
gijos politinės partijos pasmerkė 
Sovietų smurtą Lietuvoje. Nor
vegijos vyriausybė pasisako, jog 
jėga ir smurtu dalykai neiš
sprendžiami, tik derybų keliu. 
Min. pirm. Brundtland rašo 
jam, jog ji buvo sujaudinta, kad 
prez. Gorbačiovas pats buvo už 
priespaudą, kad t a s , kuris 
pradėjo reformas, su kuriuo 
Vakarai pagerino ryšius, įsakė 
naudoti jėgą. Tai nusižengimas 
prieš tarptautinius susitarimus, 
kuriuos visi pasirašė lapkričio 
mėnesį Paryžiuje, primena ji 
Gorbačiovui. 

V y s k u p o pas iū lymas 
J i nepasisako už humanita

rinės pagalbos sustabdymą, bet 
pareiškia, kad tai pakenks ge
riems ryšiams su Vakarais. Tas 
faktas, kad Gorbačiovas gavo 
Nobelio Taikos premiją, nėra 
užmi rš tas . Du Norvegijos 
Nobelio Taikos premijos komi
teto nariai — buvęs min. pirm. 
O. Nordli ir K.Sandgren pa
reiškė, kad įvyko nesusiprati
mas, kas buvo padaryta. Bet 
Komitetui yra uždrausta pagal 
protokolą padaryti oficialų ir 
viešą pareiškimą. Gi Norvegijos 
vyskupas Per Lonning pasiūlė, 
kad būtų sudaryta ,.Žmonių 
Taikos premija" ir paskirta pre
zidentui Landsbergiui. 

Norvegijos žinių agentūra 
praneša, jog Norvegija paskyrė 

Lenkai su Lietuva 
Chicago. — Chicagos lenkų 

dienraštis „Dziennik Związ-
kowy" rašo apie Lenkijoj kilusį 
solidarumą su Lietuva. Organi
zuojamos peticijos, renkami 
parašai, reikalaujant pripažinti 
Lietuvos respubliką, renkami 
pinigai , dovanos va ikams , 
vaistai. Televizija rodo, kaip 
pakrauti sunkvežimiai vyksta į 
Lietuvos pusę. 

Kaip visuomet esti, labiausiai 
sujudo jaunimas, studentai. 
Studentai prie sovietų konsu
latų ir ambasados rengia de
mons t rac i jas su p l a k a t a i s 
,,Šalin rankas nuo Lietuvos!" 
„Gorbačiovai, grąžink Nobelį!". 
Vakare deg inamos gedulo 
žvakutės, giedamos šventos 
giesmės, Liublino universiteto 
studentai rašo, kad tai lietuvių 
ir gudų s t u d e n t a i pasiūlė 
Nobelio premiją atiduoti Hus-
seinui. Krokuvoj kelių tūks
tančių minia buvo apgulusi 
sovietų konsu la t ą , rūmus 
apmėtė raudonais dažais ir 
Molotovo kokteiliais, konsula
to iškabą nup lėšė . Bandė 
į s ibraut i i r į vidų, be t 
atskubėjusi policija demon
strantus sulaikė t ik vandens 
čiurkšlėm. 

Naujas prez identas Lech 
Walesa ir jo vyriausybė reiškia 
ta ip pat didelį palankumą 
Lietuvai, norėtų pripažinti, bet 
nenori i r bijo bū t i pirmi. 
Supran tama kodėl. Walesa 
priminė, kad Lenkijoj tebėra 
50,000 sovietų karių, o Vokie
tijoj — 350,000; kitoj pusėj 
Sovietų Sąjunga. ..Turim būti 
realistai. Kiek galim Lietuvai 
padaryti, darom, daugiau kol 
kas..." — pakartojo užsienio 
reikalų ministras Skubiszevv-ski. 

Pabaltijo pagalbai 9 milijonus 
savo pinigų. Norvegijos Užsie
nio reikalų ministerija patvar
kė, jog t ie devyni milijonai pa
skirstomi: penki milijonai ski
riami demokratijos plėtojimui, 
trys milijonai padėti aplinkos 
reikaluose ir vienas milijonas 
humanitarinei pagalbai. Kai 
kurios sumos eis ir Lietuvos In
formacijos centrui Oslo mieste 
išlaikyti, kuriai jau vadovauja 
Leon Bodd. 

Pr i ims pabėgė l ius 
Norvegijos Raudonasis 

kryžius jau pasiuntė du lėktu
vus, kar tu su Suomijos Rau
donuoju kryžiumi, vaistų, krau
jo plazmos ir perdavimo 
įrengimų. Tai buvo iš Helsinkio 
atvežta į Vilnių! 

Norvegijos vyriausybė taip 
pat pareiškė, kaip ir kiti Skan
dinavijos kraštai, jog Pabaltijo 
žmonėms jos sienos yra atviros, 
jei jiems tektų bėgti iš savo 
tėvynės dėl naujos agresijos. 
,.Visi Pabaltijo piliečiai, kurie 
pabėgs dėl gresiančio pavojaus 
jų saugumui bei gyvybei, ir 
kurie atvyks į Norvegiją, čia 
galės laisvai pasilikti ir jais bus 
pasirūpinta", pareiškė Norvegi
jos Užsienio reikalų ministeri
jos atstovas Bhorn Blokhus. 

Prasidėjo žemės 
kovos 

Khafji, Saudi Arabija. — Po 
36 valandų kovos šis pasienio 
miestelis tarp Saudi Arabijos ir 
Kuwaito. dabar Irako užimtas, 
vėl yra Saudi žinioje. Tai buvo 
pirmas žemės pajėgų susirėmi
mas, Irako pajėgos, kurios buvo 
šį miestelį okupavusios, buvo 
nušluotos kovų metu, nors 
priešo raketos ir artilerijos 
sviediniai dar sproginėjo ir 
vėliau, kai buvo paimtas šis 
miestelis. Miestelis turi 20,000 
gyventojų. Žvalgyba pranešė, 
kad Irako mechanizuoti daliniai 
juda link Saudi sienos ir gali 
pradėti didžiulę ataką. Irakas 
neteko maždaug 200 kareivių, 
yra daug sužeistų ir daugiau 
kaip 400 paimta į nelaisvę. Kiti 
Irako kareiviai pabėgo. Vienas 
autobusas Irako kareivių pasi
davė. Žuvo ir 12 Saudi kareivių. 
Žuvę Irako kareiviai taip ener
gingai kovojo, kad nebijojo net 
nusižudyti. Husseinas paskelbė, 
kad ta i yra „šventasis karas". 
Iki šiol amerikiečių vadovau
jančioms sąjungininkų pajė
goms sekasi, tačiau jau vis 
daug iau ir daugiau žūsta 
kareivių ir nebemažai nelai
mingų atsitikimų, skelbia Reu-
terio žinios. 

KALENDORIUS 

Vasar io 2 d.: Kornelijus, 
Kotryna. Rytis. Vandenė, Val
demaras. 

Vasario 3 d.: Blažiejus. Asta, 
Genovaitė, Oskaras. Vyda. Rad
vila. 

Vasario 4 dL: Andrius. Joana, 
Arvilė. Vydmantas, Gilbertas. 

Vasar io 5 d.: Abraomas, 
Agota, Birutė, Gaudvinas. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 7:03, leidžiasi 5:06. 
Temperatūra šeštadienį 43 1., 

sekmadienį 50 L, pirmadienį 48 
L. antradienį 36 L 

> 
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KAIP MES STEIGEM 
ATEITININKUS CHICAGOJE 

ALEKSAS ŠATAS 

Tai buvo 1952 metai. Nors 
buvau įsikūręs Chicagoje, ta
čiau jau antri metai priklausiau 
Šv. Antano parapijai Cicero. 
Klebonu buvo kun. Ig. Albavi-
čius. vėliau pakeltas į prelatus. 
Nuoširdžiai prijaučiantis atei
tininkams. Šv. Antano parapi
jos mokykloje tada buvo dau
giau negu 6 0 ^ lietuviukų. Dau
giausia tik prieš porą metų su 
tėvais atvykusių į Ameriką. 
Man ir atėjo mintis suorgani
zuoti ateitininkus. 

1952 metų vasario 3 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, su Aldona 
Prapuoleny te sušaukėm parapi
jos salėje steigiamąjį susirinki
mą. Įstojo 12 narių, o vėliau 
kuopa išaugo iki 60-ties. Čia 
įsisteigė pirmoji krepšinio 
komanda „Ateitis" ' , kurios 
globėjais buvo Eug. Smilgys ir 
Krivickas. Uniformas „užfun-
dijo" J. Gribauskas, Šv. Antano 
Taupymo bendrovės vedėjas. 
Skudučių būreliui vadovavo 
Bernardas Prapuolenis. Tauti
nių šokių šokėjams — Bronė 
Jameikienė. Vėliau į mūsų 
veiklą įsijungė dr. P. Kisielius; 
pilnas energijos ir jaunatviškos 
dvasios. 

Pradėjus gyvuoti Cicero Vysk. 
M. Valančiaus kuopai, nutariau 
organizuoti kuopas ir kitose 
parapijose. Prieš įsteigiant atei
tininkų kuopą Cicero, Chicago -
je, veikė t ik viena kun. Alf. Lip-
niūno kuopa. Paprašiau audien
cijos pas Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno viršininkę Motiną 
Teofilę. Išdėsčiau savo suma
nymą, kad noriu steigti atei
tininkų kuopas ir kad man rei
kalinga parapijos mokyklų se
selių pagalba. Motina Teofilė 
mano sumanymui nuoširdžiai 
pritarė. 

Vakarų apygarda i , kur ios 
tuometinę valdybą sudarė: 
Aleksas Ša tas , Apol inaras 
Bagdonas, Vitalija Baleišytė, 
Jonas Žadeikis ir Vincas Mati-
kiūnas (jau miręs). 

1953 m. lapkričio 15 d. buvo 
suruošta viena gražiausių atei
tininkų švenčių. Grojant mar
šui, į Šv. Kazimiero seselių vie
nuolyno salę įžygiavo 9-nios 
ateitininkų kuopos. Tiesa, šv. 
Mišios buvo Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
pusryčiai po pamaldų — parapi
jos salėje. 

Šv. Kazimiero vienuolyno 
salėje dalyvavo daugiau negu 
200 ateitininkų ir svečių. 

Kun. V. Rimšeliui paaiškinus 
įžodžio prasmę, 97 jaunesnieji 
moksleiviai davė įžodį. 

Pagrindinę kalbą pasakė tuo
metinis Ateitininkų Federacijos 
vadas prof. dr. Simas Sužiedėlis. 
Jo žodžiais: „Šiandien lietuvybė 
žūsta, lietuviškas protas lėkštė-
ja, o ne stiprėja. Reikalinga 
daug tikros meilės ir aukos. 
Šiandien reikalinga grąžinti 
Kristų į visuomenę'". 

Šventėje dalyvavo konsulas 
dr. P. Daužvardis, ,.Draugo" 
redaktorius L. Šimutis. Šv. An
tano parapijos klebonas Ig. 
Albavičius. Šv. Kazimiero 
vienuolijos viršininkė Motina 
Teofilė, inž. A. Rudis. kun. dr. 
V. Rimšelis ir kiti žymūs 
svečiai. 

Šventę sumaniai pravedė 
Kazys Kleiva. Sekretoriavo 
Vitalija Baleišytė ir Evangelina 
Lauciūtė. 

Iš kitų didesnių renginių rei
kėtų paminėti dr. J. Griniaus 
.,Žiurkių kamerą" . Atliko 
Clevelando dramos sambūris. 
Vaizduojama okupuotoj Lietu-

C h i c a g o s V a k a r ų a p y g a r d o s m o k s l e i v i u a te i t in inkų m e t i n ė j e šven tė je 1953 m . l a p k r i č i o 15 d. 
I š k.: I e i l . — J u o z a s B a r a n a u s k a s . K a z y - Kleiva, prof. S i m a s Suž i edė l i s , J o n a s Ž a d e i k i s , k u n . 
K. J u r š ė n a s , A d o m a s Vi l iuš i s , k u n . dr. Viktoras R i m š e l i s . A l e k s a s Š a t a s ir A p o l i n a r a s B a g d o n a s . 

susikaupus skirstytis į namus. 
Toliau teko pasirūpinti ir 

kitais organizaciniais reikalais. 
Suradau bendrovę, kad paga
mintų ateitininkų ženkliukus 
moksleiviams, studentams ir 
sendraugiams. 

Nespėjome ženklelių paga
mint i , kai pradėjo plaukti 
užsakymai. Vartau archyvinę 
medžiagą ir, štai, — ateitininkų 
ženklelių prašo: Barboros Žaga-
rietės kuopa iš Putnam, East St. 
Louis, Ottumwa Iowa, Brock-
ton, Waterbury, Cleveland. 
Hartford, Rochester, Brooklyn, 
Boston, Erie, Pennsylvania, 
New York. Dieburg, V. Vokieti
ja ir Adelaide, Australija. 
Išplatinom arti pusantro tūks
tančio. 

Taipogi teko pasirūpinti, kad 
jaunimas būtų užimtas vasarą. 
Dainavos stovyklavietės dar 
nebuvo. Tai, berods, dr. A. Da-
mušio rūpesčiu, buvo išnuomota 
Clevelando vyskupijos stovyk
lavietė . 1954 m. rugpjūčio 
mėnesį į stovyklavietę nuvyko 
du autobusai su 80 moksleivių 
atei t ininkų. Ten jau mūsų 
laukė dr. A. Darnusis ir, berods. 
A. Kasulaitis, tuometinis moks
leivių ateitininkų Centro val
dybos pirmininkas. Dabar kas
met ateitininkai stovyklauja 
nuosavoj Dainavos stovyklavie 
tėj. 

Iš tų 9-nių kuopų iki šių dienų 
išsilaikė tik viena kun. Alf. Lip-
niūno kuopa. 

Daugumai lietuvių išsikeliant 
į priemiesčius, pradėjo užsidary
ti lietuviškos parapijos, o su 
jomis ir ateitininkų kuopos. 

Tačiau įžiebta ugnis nebuvo 
veltui. Ji teberusena jau moks
lus baigusių ir atsakingas vie
tas užimančių a te i t in inkų 
tarpe. 

Pagal Kristaus žodžius: „Ugnį 
aš atėjau atnešti į žemę! Ir kogi 
daugiau norėčiau, jeigu ne kad 
kūrentųsi!" 

RELIGINIS KONKURSAS 

JAUNUČIAI 
ATEITININKAI LEMONTE 

Prel. Juozas Prunskis skiria 
5,000 dol premiją(s) naujam 
religiniai: veikalui išleisti ar 
projektui vykdyti išeivijoje ar 
Lietuvoje 

Konkurso premijai skir t i 
komisiją sudaro: kun. dr. V. 
Cukuras. dr. Mirga Girniuvie-
nė, Aldona Linger ta i t ienė , 
sesuo Igne Marijošiūtė ir Eligi-
jus Sužiedėlis. 

NUKELIAMAS 
SENDRAUGIU 

SUSIRINKIMAS 

Chicago* ateitininkų send
raugių skyriaus susirinkimas, 
turėjęs vykti vasario 10 d., yra 
nukeliama? į kovo 17 d., nes va
sario 10 d. Lemonte vyks 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas, kuriame 
kalbės Viktoras N a k a s . 
Skyriaus nariai kviečiami at
vykti ir išgirs t i Viktoro 
paskaitą? 

Nukeltajame skyriaus susi
rinkime dalyvaus studentas 
Aidas Palubinskas, kuris pa
sidalins savo įspūdžiais apie 
įvykius Vilniuje sausio pra
džioje, kur jis tuo metu viešėjo. 

MOKSLEIVIU 
SUSIRINKIMAS 

Prezidento A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopos 
susirinkimas bus penktadienį. 
vasario 8 d., 7:30 /.v. pas Laurą 
Lapšytę. 1079 Shady Tree Ln., 
Wheeling (708-459-3787). Prog 
ramoje — Raimundo Lapšio 
pašnekesys „Kas yra krištolas?" 
Aro Norvilo referatas apie Prez. 
A. Stulginskį. Bus išdalinta kan
didatams medžiaga pasiruoši
mui priesaikai. Turėsime video 
vakarą ir bus aptarta slidinėji
mo vasario 24 d. iškyla į Alpine 
Valley. Visi gimnazistai ir 
aštunta skyriaus mokiniai kvie
čiami. 

Norintieji konkurse dalyvauti 
turi : 

1. įteikti savo parašytą ar iš
verstą religinį veikalą, skirtą 
v a i k a m s , j a u n i m u i a r 
suaugusiems; arba 

2. paruošti projektą, ugdantį 
kr ikčionybės idea lus . Toks 
projektas galėtų būti seminaras 
kateketams ar l i turgistams, ar 
kursas jauniems vadovams, ar 
net stipendija religinių kursų 
studentui(ei), įsipareigojusiam 
vėliau dirbti lietuviškoje para
pijoje, ar panašiai. 

Konkurso medžiaga reikia 
prieš 1991 rugsėjo 1 d įteikti 
Nek. Pr. Marijos seserims šiuo 
adresu: 
Sisters of the Immaculate 
Conception, 
Religinis Konkuras 
600 Liberty Highvvay 
Putnam, CT 06260 

Veikalas ar projektas pasi
rašomas s l apyvardž iu ir 
įdedamas atskiras vokelis su 
tikrąja a u t o r i a u s p a v a r d e , 
adresu ir telefonu. Premijų 
įteikimas įvyks spalio 27 d. ir 
bus paskelbtas spaudoje. 
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JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tel. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

DR. VIJAY 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 
Te l . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; a-ba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. Tel. (708) 4220101 
Valančios pagal susitarimą 

Pirmc 3 v p p -7 v v . antro 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. *etvd t-3 »pp peiktd 

•r šestd 9 v r -12 v p p 

DR. KENNETH J . YERKES 
OR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkame nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. ( 3 1 2 ) 7 3 5 - 5 5 5 6 

507 S. Gllbert. LaG range, I L. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 4 3 6 - 7 7 0 0 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. ARVYDAS J . DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia F ie lds , III. 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaekl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 5*2-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 West Burlington, t o l . (708) 512-0084 
We«tmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Keozle A ve.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 myha i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių ve-.ų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaekl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Chicagos i r J A V V a k a r u a p y g a r d o s moks le iv iu a t e i t i n i n k u p i rmoj i va ldyba 
Iš k.: I e i l . Vincas M a t i k i ū n a s ' j au miręs) . V i t a l i j a B a l e i š y t ė ir A l e k s a s 
fiatas II e i l A p o l i n a r a s B a g d o n a s ir J o n a s Ž a d e i k i s 

Būdavo i.š anksto susitariu su 
mokyklos sesele vedėja, kad 
su ta r tu laiku sušauk tų j 
mokyklos salę visus lietuviškai 
kalbančius vaikus. Išaiškinu 
kas yra t ie ateitininkai, na, ir 
kviečiu įstoti. Taip iki 1953 
metų spalio mėnesio Chicagoje 
jau gyvavo šios kuopos: Vysk. 
M. Valančiaus Ciceroj, Vilniaus 
Aušros Vartų, Dievo Apvaizdos, 
Švč. M. Marijos Gimimo, Šv. 
Jurgio, Šv. Kryžiaus, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo ir 
Visų Šventųjų Roselande. 

Visos šios kuopos priklausė 

voj jauna mergaitė įtariama ir 
tardoma enkavedistu, kad slap
ta, su bažnytinėm apeigom, 
palaidojusi savo brolį partizaną 
Negalėdami išgauti kas suorga
nizavo ir dalyvavo laidotuvėse, 
jie tą jauną mergaite uždaro per 
naktį alkanų žiurkių kameroj. 

Drama padarė tokį didelį 
įspūdį, kad daugumas iš arti 
5-kių šimtu dalyvių šluostėsi 
ašaras. Gi dabartinis Amerikos 
Balso tarnautojas rašytojas 
Vladas Butėnas priekaištavo, 
kam po vaidinimo buvo balius 
ir šokiai Girdi, reikėjo visiems 

Partizano Daumanto jaunučių 
kuopos Lemonte Kalėdų eglutė 
vyko sekmadienį, sausio 6 d., 
per Trijų Karalių švente. Po pa
maldų Pal. ark. J. Matulaičio 
koplyčioje, nariai ir jų tėveliai 
susirinko Ateitininkų namuose. 

Kuopos globėja Eglė 
Paulikienė supažindino visus su 
kuopos globėjų padėjėjais, kurie 
paruošė kalėdinį montažą. 
Montažą pravedė Julija Krump 
lyte. Skaitinius skaitė padėjėjai 
Lora Krumplytė, Aras Norvilas. 
Venta Norvilaitė ir Tomas Vasi-
l iauskas, o nariai įsijungė 
a t l i kdami vaidmenis šv. 
Juozapo, Marijos, Trijų Karalių, 
piemenėlių, karaliaus Erodo ir 
Betliejaus gyvulėlių. Nuoširdus 
ačiū visiems gimnazistams — 
padėjėjams už paruošimą šios 
gražios programos 

Po vaidinimėlio visi turėjo 
progos užkandžiauti ir pabend
rauti . 

Ateinantis kuopos susirinki
mas bus vasario 3 d. Ateitinin
ku namuose. . 

rok 

ALRKF J A U N I M O 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1991 METŲ VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 23 d. — liepos 7 d. 
— Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 7 d. - 21 d. -
Jaunučiai ateitininkai 

Liepos 21-28 d. — Ateitinin 
kai sendraugiai. 

Liepos 28 - rugpjūčio 4 d. — 
Heritage 'angliškai kalbančių). 

Rugpjūčio 4 d. —11 d. — 
Lietuvių Fronto bičiuliai 

Rugpjūčio 11 d. — 18 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 18 d. — 25 d. — 
Tautinių šokių kursai 

Rugpjūčio 30 d. - rugsėjo 
2 d. - Ateitininkų federacijos 
studijų savaitgalis. 

.Šios datos dar nėra galutinai 
patvirtintos ir ateityje gali būti 
pakeitimų. Dėl t iks lesnės 
informacijos kreipiamasi į 
Dainavos registratore Ritą 
Giedraitienę, tel. 313-478 8456. 

IGNAS G . L A B A N A U S K A S , M .D . 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgaa 
Holy Cross, 2701 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. CNcago Ridge IL 

Tel. (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickcy Hite, IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

Kasdien i M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63'd St 
Tel. (1 312) 735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
SFIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family M»dlcm CHnte 
217 E. 127 St — Lemont. IL 60439 
P"kia,jso Palos Community Hosp 'ai " 

S'ive' Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tet. (708) 257 2245 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1 312 ) 7 6 7 - 7 5 7 5 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagai susitarimą 

D R . P E T R A S V. K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

81 St. Ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. L A I 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7181 Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 27 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 9 5 St. 
Oak Lawn , IL 00453 -2533 

Te!. 708 -630-3113 

DR. D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYOYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tol . 708 -531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

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

K»b tel. (1-312) 545-0348; 
Rez. (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. 16 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydyloias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 565-7755 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (704) «42 829 7 

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

7 7 2 2 S. Kedzie Ave., 
Chicago. IN. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 
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Kritikavimas įžeidžia, 

VIENYBĖ JUNGIA 
Nieko nėra taip žemo kaip kri

tikuoti neteisingai ir keršyti 
kitam. Užmirštama, kad bet 
koks kerštas, bet koks įžeidimas 
mažiau kenkia tam, kuriam jis 
taikomas, o kaip t ik tam, kuris 
keršija. Tai pažemina žmogų iki 
jo vidaus gelmių, nes tas, kuris 
turi vadovautis protu ir iš
mintimi, vadovaujasi žemaisiais 
jausmais. J ie žmogų nusmukdo 
iš kul tūringo ir civilizuoto pa
saulio į žemą laukiniškumą, 
praktikuotą tik primityvių žmo
nių. 

Prieš ak is turime spaudoje 
pasirodžiusį vadinamą „laišką". 
Jame nieko nenusikaltęs, mažai 
p a ž į s t a m a s žmogus išva
d i n a m a s n i e k i n g i a u s i a i s 
žodžiais, taikomais tik nusi
kal tė l iu i : „Jo puikybė, sa
vanaudiškumas, garbės troš
kimas, veidmainingas pataika
vimas už jį aukštesniems, ne
apykanta ir net kerštas kai ku
r i e m s k o n f r a t r a m s , nus i 
statymas prieš Amerikos lietu
vių interesus daugeliui žinomi". 

Skaitai ir netiki, kad tokių 
žmonių yra išeivijos lietuvių 
tarpe. Taip gali kalbėti tik spe
cialiai pasamdytas asmuo. Toks 
n i e k i n g a s ke r š t a s v is iškai 
nepažįstamam žmogui tėra tik 
pažeminimas šių žodžių auto
riui, kuris nesiima atsakomybės 
už savo žodžius. J is nuduoda 
viską žinąs. Iš tikrųjų, kaip ka
daise prof. Vaclovas Biržiška 
sakydavo, kas viską žino, tikrai 
nieko nežino. Apie tokį asmenį 
tegalima pasakyti, kad jis visose 
sr i tyse kalba, nieko t i k ra i 
nežinodamas. 

Išeivija nereikalauja išmin
ties, bet vienybės tautos inte
resų ir savos veiklos atžvilgiu. 
Kas nemėgsta vienybėn jungti 
savus žmones, kas mėgsta tik 
k i t u s k r i t ikuo t i , nepala iko 
vienybės idėjos nei savo aplin
koje, nei juo labiau visuomenėje. 
Dabar mums nieko taip nėra 
reikalinga kaip sugyvenimo, 
kad išeivijos veikla būtų nau
dinga kenčiančiai tautai . 

Prieš akis stovi ir kitas neva 
„laiškas". Juo mokoma, prie
kaištaujama, keršijama ir ra
ginama aukoti. Tai taip pat tik 
kritikos ir keršto žodis. Jei tas 
asmuo būtų žinomas aukotojas 
aukas renkantiems ir darbe, 
būtų dar galima jo žodžius ir 
pakęsti. Bet jis nėra nei auko
tojas, nei autoritetas, tiktai 
neturįs pakantos ir galįs rasti 
žodžių keršyti, nors toks kerštas 
labiau keršija pačiam keršti
ninkui negu keršijamam asme
niui ar asmenims. 

Nei įžeistieji, nei „laiško" au
torius dar nežinojo apie kru
vinąjį sekmadienį. Žinios iš 
Vilniaus net nebuvo atėjusios. 
Tik pirmadienį buvo sužinota 
apie žuvusius ir sužeistuosius. 
Demonstracijos nebuvo laiku ir 
vietoje gerai organizuojamos, 
nes iš karto buvo skelbiama 
viena valanda, vėliau kita, prie 
kurios nedaugelis galėjo net 
prisitaikyti. Pagaliau demonst 
racijos tėra tik priemonė paro
dyti savo nusiteikimui, tik 
daliai savųjų taikomas galimu
mas jomis pasinaudoti, rodant 
savo solidarumą tautai ir tautos 
nuotaikoms. 

Reikia visuomet prisiminti, ar 
galima pakeisti laiką, kai jis nu
statytas iš anksto, kai daugelis 
svečių net nežino apie įvykius, 
vykstančius rytojaus dieną. Čia 
reiktų visuomet prisiminti brolį, 
kurio sesuo sirgo vėžiu. Ji pasi
kvietė tą, kurio turėjo vestuvės 
būti, ir jam griežtai sakė, kad jų 
nesulaikytų net jos mirties atve
ju. Galima priminti tėvą, mirusį 
prieš pat dukters vestuves. Jis, 
pasišaukęs ją prie mirties lovos, 
pasakė, kad ji vestuvių nenu
trauktų, nes jo mirtis yra neiš
vengiama, neišvengiamos ir 
vestuvės. 

Reikia visuomet matyti ap
linkybes ir žinoti, kad gyve
nimas nepaiso nei mirties, nei 
demonstracijų. Bet įžeidimas 
lengvai galimas, kai trūksta 
takto. Ir čia apie nieką kitą 
negalima pasakyti, kaip apie la
biausiai reikalingą vienybę. Ne
galima reikalauti vienybės iš 
tokių, kurie mėgsta keršyti ir 
įžeidinėti, bet vienybės reikia 
tiems, kurie nori gero savo tėvų 
kraštui. 

LIETUVOS SPAUDA 
APIE NAUJUOSIUS DIDVYRIUS 

Rimties valandėlei 

KALBA NE KAIP RAŠTO 
ŽINOVAI 

* * * 

Apie tautinę vienybę, apie 
solidarumą, apie meilę vienas 
kitam išeivijoje ir tautoje yra 
jau daug prikalbėta ir dar bus 
kalbama ateityje. Kitą įžeisti, 
jei t ik galima prie jo prieiti, tai 
primityvaus žmogaus santykis 
su kitu žmogumi. Šiuo metu te
galima kalbėti tik apie tikrą 
vienybę, apie norą padėti savo 
tėvynei ir artimiesiems. Negali 
visi padėti net tėvynei vienodai 
ir matyti t ik vienas ar kitas or
ganizacijas, renkančias aukas. 
Juk turime ir senų bei gerą 
vardą turinčių aukos organi
zacijų. Kiekvienas vienybę turi 
suprasti taip, kaip ji reikalinga 
išeivijai ir besilaisvinančiai ar 
trečią okupaciją išgyvenančiai 
tėvynei. 

Vienybė reikalinga ne kritikų 
ir nuolat mokančių žmonių, 
nesugebančių pagimdyti savo 
idėjų, kurios būtų naudingos vi
siems. Jie tik nori pasakyti kri
tikos, įžeidimo, keršto, neapy
kantos žodžius. Jie daugelį 
a t sk i r ia nuo savos t au tos 
kamieno, ypač jaunesniųjų, no
rinčių vieningai ir gerai tarnau
ti savo tautai ir tautiečiams. 

Visi norai yra geri, jei tik jie 
tarnauja savai tautai, savo tė
vų ar senolių kraštui. Tie norai 
turi būti t ikrai norai, galį ir no
rį pagelbėti, o ne tik parodyti 
save dirbantį ir neva tauta besi
rūpinantį. Galima pasidžiaugti 
daugeliu jaunųjų, išaugusių 
svetimose žemėse, bet tėvų 
išmokytų mylėti savo tėvų kraš
tą. To negalima pasakyti apie 
dalį vyresniųjų, norinčių tik ki
tus įžeisti ir suniekinti. 

Vienybė yra būtina ne griau
ti skirtingas nuomones ir skir
tingus nusiteikimus. Reikia tik 
vieningų darbų, vieningų nusi
teikimų savųjų atžvilgiu, vieny
bės savo toli pasilikusiems 
artimiesiems ir tolimam kraš
tui . Būtina šiandien išnaikinti 
svetimų idėjų kritiką, sukon
centruoti visus vienam tikslui — 
laisvei, išvengti įžeidimų ir 
keršto kitaip manantiems ir 
skirtingai dirbantiems, kad tik 
būtų vieningi siekimai laisvinti 
pavergtą tėvynę. 

Pr. Gr . 

Nuo sausio 13 dienos — kru
vinojo sekmadienio Lietuvoje —, 
pareikalavusio iki šiol 14-kos 
gyvybių ir didelio būrio su
žeistų, mūsų n e b e p a s i e k i a 
Lietuvos spauda. Nuo 1989 m. 
rudens, kai vyko steigiamasis 
Persitvarkymo sąjūdžio suva
žiavimas ir tauta pasuko laisvės 
keliu, spauda Lietuvoje gausėjo, 
buvo gana įdomi bei ak tua l i ir 
plačiai pasiekdavo taut iečius 
išeivijoje bei čia le idžiamų 
laikraščių redakcijas. Tačiau 
dabar jau kuris laikas, Maskvai 
uždėjus savo leteną, jos s rau tas 
nutrūko. Tik retkarčiais vieną 
kitą pavienį numerį atveža pasi
taikę turistai. 

Sausio 25-26 d. buvo progos 
pamatyti porą Lietuvoje prieš 
kelias dienas išleistų laikraščių, 
o sausio 25 d., vakare vėl iš Vil
niaus pasigirdo l i e tuv i škas 
žodis, mus pasiekiantis eterio 
bangomis. Vartydamas Lietu
vos laikraščius, išleistus po 
kruvinojo sekmadienio, jaut i , 
kad jų tonas dar patriotiškesnis 
ir tauta vėl grįžta į vienybę, 
kuri viešpatavo steigiamojo Per
sitvarkymo sąjūdžio suvažia
vimo ir Baltijos kelio metu. 

Jūs, kurie turite krikščioniš
kosios meilės, turite didesnę 
jėgą negu diktatoriai, šiąja jėga 
jūs suvaldote ne kūną, bet šir
dis — visą žmogų. Prie jos jums 
nereikalinga nei policija, nei 
kalėjimai. Taigi tik tuo vienin
teliu ginklu galima užkariauti 
pasaulį Kristui. 

Kardinolas Lienart 

Sovietų tanko sutraiškyta Loreta 
Asanavičiūtė. 

A r aš d a r gyvens iu . . . 

„Tiesos" sausio 22 d. nr. įdėta 
sausio 13 d. sovietų t a n k o 
Vilniuje suvažinėtos jaunuolės 
Loretos Asanavičiūtės nuotrau
ka, daryta 1990 m., ir J . Bau
žytės jai skirtas nekrologas. 

Nekrologe „Dainoj minėsime 
tave, Loreta'*, r a šoma , kad 
Loreta Asanavičiūtė — trapi , 
užsidariusi savyje merga i tė , 
nebuvo klasės lyderė mokyklo
je. Nemėgo trankios modernios 
muzikos. Liaudies melodijos ją 
kvietė šviesiam susimąstymui . 
Dainavo respublikinių profsą

jungų ansamblyje, laisvesnį 
vakarą ji su savo vyresniąja 
seserimi Renata. „Eglės" cboro 
dalyve, lenktyniaudavo tarpu
savyje, kur i geriau padainuos, 
pagros akordeonu ar pianinu. 

Korespondentei J. Baužytei 
Loretos sesuo Renata papasa
kojo: „Kai prasidėjo atgimimas 
mes nepraleiscavome nei vieno 
renginio. Ėjome visos kartu. Ir 
abi nakt i s į sausio 12 ir 13 d. 
budė jome prie televizijos 
bokšto... Paska: mama ir aš 
grįžom į namus sušilti. Sesutė 
liko su draugėmis. Išgirdusios 
pabūklų trenksmą, rengėmės vėl 
bėgti prie bokšto. Čia suskam
bo telefonas. Vyriškis pranešė, 
jog Loreta sužeista, ligoninėje. 
Kai ją pamatėm, buvo amžinai 
nuti lusi . . ." 

Taip. pasak nekrologo, „lū
pose su s t i ngo pasku t in i a i 
Loretos Asanavičiūtės žodžiai: 
— Daktare , ar aš dar gyven-
siu... 

U ž d e k š i r d y d a r vieną žvakę 

Tuo ta rpu Vakarus pasiekęs 
laikrašt is „Laisvasis Kaunas" 
1991 m. sausio 18 d. nr. skelbia 
straipsnį apie Vilniuje žuvusio 
studento Rimanto Juknevičiaus 
laidotuves Marijampolėje, kur 
t r e č i a d i e n į , sausio 16 d., 
didžiulė žmonių jūra — tūkstan
čiai marijampoliečių išsiliejo į 
centrines miesto gatves laidoti 
žuvusio už Lietuvos laisvę 
Kauno technologijos univer
siteto studento Rimanto Juk
nevičiaus. 

Straipsnyje antrašte „Sugrįžo 
po mir t ies didvyriu" rašoma: 
„Iš t ies simboliška — gyvu 
žmonių koridorium praei ta 
Laisvės gatve O laisvė perkama 
krauju. Už j ą savo gyvybės 
kainą sumokėjo nuo desanti
ninkų žuvęs vienas iš trijų 
Marijampolės pedagogų Jukne
vičių šeimos sūnų (vidurinysis) 
Rimantas, sugrįžęs, deja. po 
mirties didvyriu". 

Rimanto Juknevičiaus, kuris 
šiemet būtų pažymėjęs savo 
25-ąją gyvenimo vasarą, at
minimui Mišias aukojo vysku
pas Juozas Žemaitis, atlikęs 
prie kapo ir paskutiniąsias 
apeigas. I la idotuves buvo 
atvykę ir keturi marijampolie
čių išrinkti Lietuvos parlamen
to deputatai: Romas Gudaitis, 
Justas Paleckis, Jonas Pangonis 
ir buvęs sovietų kalinys Gintau
tas Iešmantas. Atsisveikinimo 
žodyje kapinėse pasakyta, jog, 

straipsnio žodžiais, „pirmosios 
aukos buvo neišvengiamos -
tauta laisvę ir nepriklausomybę 
niekada nepasiekia lengvai..." 

Šalia straipsnio skelbiamas ir 
šis Martyno Marcinkevičiaus 
1991.1.16 parašytas eilėraštis 
„Negęstančios žvakės": 

Būtasis laikas tampa realybe. 
Tikrovė parengia suvokiamas ribas. 
Ir vėl j tavąją gyvybe 
Pasius atsakymą — kulkas. 

Menkystų drebančių garbės troškimą 
Pagirdys tavo stingstančiu krauju. 
Nutols dar vienas didis piligrimas 
Į amžinybe vedančiu keliu... 

Mes likome tarsi kažko netekę. 
O juk tiesa — netekome tiek daug... 
Uždek, sakau, širdy dar viena žvake 
Ir atsitiesk rūstybėje, žmogau! 

Taip lietuvių t au t a pagerbia 
šių dienų naujus didvyrius. O 
kiek jų dar pareikalaus ateitis? 

Tėvai ap ie žuvusį sūnų 

Vilniuje sausio 13 dieną 
drauge su k i t a i s Vilniuje 
žuvusio vienturčio Igno Ši-
mulionio tėvai Nijolė ir Rimas 
Šimulioniai giminėms Ameriko
je telefonu šitaip pasakojo: ... 
didvyrį užauginom... 
...mes taip saugojom Igniuką. 
Parlėkė namo pusę devynių ir 
vėl išlėkė ten. Mes lėkėm 
paskui... mes matėm visą šitą 
siaubą. Igniuko nematėm ten 
ant kalno, mes apačioje buvome. 
Nematėm Igniuko kai žuvo. 
Sušaudė galvytę... 

Negalim prieiti prie kapo. 
Tiek žmonių, tiek žmonių eina. 
negalima prieiti, tiek gėlių... 
Šiandieną ėjom apie bokštą. Pa
mau tum, apie tą bokštą vien 
gėlės. Žvakutės dega ir kryžius 
guli papėdėj...neduoda pasta
tyt i , ka re iv ia i dar stovi... 
eiliniai kareiviukai, anie išvežti 
kitur. Didžiausią melą skelbia 
Maskvos televizija. 

Kaip mes pergyvenom. kaip 
mes jo laukėm, kaip ieškojom... 
Laidotuvės buvo kažkas tai. 
Dieve, visa Lietuva... iš visų 
kaimų ėjo. Va, kur referen
dumas buvo! Ko jiem reikia? ... 
Žmonės stovėjo naktimis po 
aštuonias valandas atsisvei
kinti. 

Su draugu žuvo. abudu. Da-
riukas irgi žuvo. Dariukui 
(Gerbutavičiui), va, aštuoniolika 
suėjo vakar ar kažkada čia. 
o Igniukui t i k t a i gruodžio 
septynioliktą suėjo septymo-

Viešpats Jėzus, surinkęs apaš
talų būrį. pradėjo mokyti žmo
nes ir skelbti Evangeliją. „Jie 
stebėjosi jo mokslu, nes jis juos 
mokė kaip tas. kurs turi val
džios, o ne kaip Rašto žinovai" 
(Mk. 1.221 Sinagogoje jis aiškino 
Šv. Raštą, jo neiškreipdamas ir 
netaikydamas pagal savo iš
mintį, bet autoritetingai, iš
samiai, aiškiai. Jis buvo atėjęs 
kaip specialus Pasiuntinys, kaip 
Dievo Sūnus.nors daugeliui dar 
nebuvo žinomas. 

Rašto žinovai mokė tautą su
prasti Šv. Raštą, bet taip kaip 
jie jį suprato, kaip jiems geriau 
atrodė aiškinti, kaip jiems 
įsakymai ir potvarkiai geriau 
tiko, kad juos vykdytų išrinktoji 
tauta. Apie Mesiją jie kalbėjo, 
bet jis jiems buvo tolimas, nesu
prantamas ir neaiškus. Jie dar 
vis jo laukė, lyg jis turėjo ateiti 
iš nežinios, iš kito pasaulio ir 
atstatyti Izraelį, kaip valstybę, 
kuri valdytų kitus, ypač aplin
kines tautas. 

Jėzus mokė kitaip. J is skelbė 
Evangeliją kaip valdžią turė
damas, kaip naują mokslą, kaip 
pataisytus įstatymus, kurių rei
kalavo parisiejai, bet jų ne
vykdė. Juos vykdyti reikalavo ir 
vykdė Jėzus, naujas mokytojas. 

Ir kai jų sinagogoje atsirado 
žmogus, piktosios dvasios apsės
tas, kai jis pradėjo priekaištauti 
pačiam Jėzui, norėdamas lyg 
žmonėms psakyti, kas jis yra, 
tai Jėzus jį sudraudė ir išvarė 
žmonių nustebimui. Šv. Mor
kaus Evangelijoje skaitome: „Jų 
sinagogoje buvo žmogus nešva
rios dvasios apsėstas. Tasai 
sušuko, tardamas: Kas tau dar
bo su mumis, Jėzau, Nazarėnai? 
Ar atėjai mūsų pražudyti? Aš 
žinau, kas tu : Dievo šventasis. 
Jėzus sudraudė ją, tardamas: 
Nutilk ir išeik iš žmogaus. Ir ne
švarioji dvasia, tašydama jį ir 
dideliu balsu šaukdama, išėjo iš 
jo. Visi stebėjosi, taip kad vienas 
kitą klausinėjo, sakydami: Kas 
tai yra? Koks tai naujas moks
las? nes su galia liepia net 
nešvarioms dvasioms, ir jos jo 
klauso" <Mk. 1,23-27). 

Tai buvo visiems netikėta, vi
sai nauja, ko negalėjo padaryti 

lika. Ne mėnesio neatgyveno 
aštuonioliktos vasaros... Jis 
kaip ąžuolas gulėjo, labai stam
bus, labai pasitempė... didžiulis, 
didžiulis, didžiulis gulėjo. Kars
tas mažas buvo... 

R. T. 

Rašto žinovai, nes nešvariosios 
dvasios jų neklausė. O Jėzus 
kalbėjo su galia, kuri buvo to
kia, kad ir nešvariosios dvasios 
jo klausė ir paliko žmogų, kurį 
persekiojo visą laiką. 

Jėzus Kristus savo mokslu, 
piktosios dvasios išvarymu, 
gydymu, iš mirusių prikėlimu 
nenorėjo nustebinti žmonių, bet 
parodyti savo dievišką galią, 
kuri buvo užslėpta žmoguje, 
augusiame tarp jų ir dirbusiame 
papras tus darbus , ka ip ir 
jų daugelis. Tas dieviškumas 
nebuvo greitai pastebėtas, nes 
jis buvo užslėptas. Savo stebuk
lais Jėzus nenorėjo užkrauti 
kam nors pareigų, bet pamažu 
parodyti save. savo dieviškas 
galias, savo žmogišką pusę, kuri 
visiems prieinama ir supranta
ma. Dėlto jis nei piktųjų dvasių 
išvarymu, nei gydymais nepa
lietė žmonių laisvos valios. 
Žmonės turėjo apsispręsti už 
dievišką pasirodymą ar prieš 
dievišką galią. Jie turėjo matyti 
Jėzuje Dievą ir Žmogų, nors 
tobuliausią žmogų, savyje ne
šantį Dievą. 

Jėzus Kristus ir kalbėjo, ir 
mokė, ir stebuklus darė, ir 
naują mokslą aiškino ne kaip 
Rašto žinovai, bet kaip dievišką 
valdžią turintis, kaip stebuklus 
galintis daryti, kaip viršyjąs 
visokias ligas ir negalias, jei tik 
yra reikiamo tikėjimo. Nelies
damas laisvos valios, Jėzus 
reikalavo ir visuomet priminė, 
kad reikia turėti tikėjimą. Bent 
kaip garstyčios grūdą, kad galė
tų perkelti kalnus, vaikščioti 
vandeniu, prikelti iš mirusiųjų. 
Tai jis pasakė šimtininkui, taip 
kalbėjo svetimtautei moteriai, 
kuri nusižemino pasimaitinti 
šunų trupiniais, taip pasakė 
Mortai, kai kalbėjo apie seniai 
mirusį Lozorių. 

Evangelija ir tikėjimas ėjo 
kartu su Jėzumi Kristumi, su 
apaštalais, su jo mokiniais ir 
sekėjais. Tik iš gilaus tikėjimo, 
pasitikėjimo ir Jėzui pasida
vimo apaštalai, kankiniai suge
bėjo pasiduoti didelėms kan
čioms, tyrų gyventojai nebijojo 
vienatvės , šventieji s iekė 
dieviškos tobulybės. Tai jis ir 
dabar kalba ne kaip Rašto 
žinovai, o kaip Dievo Sūnus, 
atėjęs pasaulį išganyti. 

- P . A. 

Lengviau pažinti visą 
žmoniją, negu paskirą individą. 

La Rochefoucauld 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Žemėje visa išeina ir praei
na. Telieka tik tai, kas būna 
paženklinta didžia Dievo meile 
ir sakramento malone. Kunigo 
sakramentas žmogų apjuosia 
aplink altorių, ir ta ip jo 
gyvenimas, besilaikąs t a rp 
žemės ir dangaus, su altorium 
pasidaro nebeišskiriamas. 

S. Sužiedėlis 

Kitą dieną darbas vyko daug geriau. Pamažu atsi
rado sistema, t ikslesnis laiko paskirstymas, atliko 
daugiau energijos. Ponų Gerulių namuose buvo ramu, 
visi kažkur išvažiavo, Varkal ienė išėjo ke ku pasi
vaikščioti su senuku rusu, kurį pasikvietė pas save 
kavai. Danutė sėdėjo sodelyje su knyga, o >a ia žolėje 
gulėjo Alfa ir šviesiomis akimis sekėjos gražų profilį. 

— Taip anksti namie? 
— Įpratome į tvarką , viskas vikriau e:na. Turime 

net naktinį sanitarą. 
— Ar nesigaili t en įlindusi? 
— Ne, laikas greičiau eina, o ir gero š; ta padarau. 
Netiesą sakau, — atsakė balsas Jūratės viduje. — 

Gailiuosi. Buvau nerami , bet tai buvo nekaltas 
neramumas. Dabar tars i bijau pati savo akiu. Išmokau 
meluoti. Nenoriu prisipažinti , nenoriu rnoti savo 
neramumo priežasties. 

Praslinko dar kelios vienodos d i eno Daktaras 
Rameur ateidavo penktą valandą, papasakodavo nau
jienas, surūkydavo cigaretę ir važiuodavo vakarienės, 
kartais vienas, ka r t a i s su Marie, bet jo ž> usnyje ne
buvo nieko iš ano paslapt ingo vakaro. Jūrate pradėjo 
nurimti, viskas įėjo į kasdienybės vėžes. Tačiau šešta
dienio vakarą jis n iekur neskubėjo. Pasirodė turįs 
muzikinių gabumų, nes prisėdo prie pianino ir ėme 
skambinti lengvas savo krašto melodijai Svetainėje 
esantieii kar ininkai Drisidėio. Pasklido nerūpestinga 

daina apie karą, meilę ir gražuolę Mirabellą. Paskui 
sekė kitcs, kai kurios svajingos, kai kurios išdykę, 
mūsų ausiai neįprastos dainelės. Atėjus vakarienes 
metui visi buvo geroje nuotaikoje, net Marie šypsojosi. 

Daktaras Rameur užsivilko švarką ir nerūpestin
gai švilpaudamas kažko lyg delsė. Jūra įėjo į svetainę 
ir, pamačiusi jo akis, staiga sumišo. 

— Noriu jums parodyti Bodeno ežerą, gražuole. Po 
vakarienės būsiu prie jūsų viešbučio. 

Ji bandė kažką sakyti, bet jis staigiu judesiu per
braukė per jos tamsius plaukus. 

— Susišukuokite juos i viršų. Turėtų nuostabiai 
išryškinti jūsų akis. — Ir jis jau buvo lauke prie savo 
automobilio. 

Šį kartą kelias namo buvo dar painesnis. Jūra 
norėjo jį pratęsti ir padaryti nepabaigiamu. Kokį 
reikėjo sugalvoti pasiteisinimą, kaip reikėjo spirtis 
prieš šitą nesuprantamą žmogų? Juk ji turėjo kaip nors 
sustabdyti šitą riedėjimą žemyn. Motina? Ji nieko 
nesupras, ji patars naudotis gražiu automobiliu ir pie 
tauti geruose restoranuose. Danutė? Taip. — bet ar ji. 
Jūra . tikrai norėjo pagalbos? 

Namuose buvo įprastas vaizdas. Varkalienės nau
jas draugas rusas dar nebuvo atvykęs, bet jis buvojau 
aiškiai laukiamas. Jūros vakarienė stovėjo ant stalo. 
motina pasakojo apie naujus batus, kuriuos Gerulyte 
gavo iš prancūzų sandėlio. Jūratė nieko neatsakinejo, 
nedaug ką ir girdėjo. Užėjo Alfa. papasakojo naujus 
gandus. Tuo laiku sunkiai atšniokšte laiptais ir ruselis. 
buvo paduota kava. Jūratė stovėjo prie lango, virpan 
ti ir išsiblaškiusi. Pagaliau pamate mažute Rameur 
mašiną atslenkant gatve ir sustojant prie jų viešbučio 
durų. Trumpas signalas, paskui ilga tyla. Jūra prisipylė 
kavos puoduką ir atsisėdo prie stalo. Ranka smarkiai 
virpėjo ir Alfa klausiančiai pažvelgė į draugę, bet jos 
nuleistos blakstienos nieko nenarode Antras simalas. 

vėl tyla. paskui užvedamo motoro garsas, auto truk
telėjo ir nuriedėjo dulkina gatve. 

Kambaryje tebuvo girdėti garsus ruso monologas 
ir gegutės laikrodžio tiksėjimas. 

Alfa palietė Jūratės ranką. 
— Norėtum pasivaikščioti? 
— Taip. taip. Toks gražus vakaras. — Ir skubiai 

atsistojo. 
* * * 

Sekmadienį lijo. Šis savaitgalis buvo Jūratei 
laisvas, jodvi su Marie buvo susitarusios dirbti kas 
antrą savaitę. — nebuvo galima palikti namų visiškai 
be priežiūros. Ir kaip tyčia visiškai nebuvo ko veikti, 
pas Gerulius vyko lošimas kortomis, kas jos visiškai 
nedomino. Eglė sėdėjo pasirangiusi prie seno patefo
no ir grojo iš eiles vis tas pačias kelias plokšteles. Joana 
buvo blogame ūpe dėl kažkokio slapto nepasisekimo. 
Valandos slinko žudančiu lėtumu, tuščios kalbos ir se
nos politinės nuomonės didino galvos skausmą. Greit 
Jūratė atsiprašė draugų ir grįžo viena į savo viešbu
tėlį, kur irgi neturėjo ką veikti, kaip tik gulti į lovą 
ir bandyti užsimiršti. Skaityti nė nesistengė, niekas 
jos nedomino. 

Savaitės darbo valandos dabar buvo pačios 
maloniausios jos monotoniškame gyvenime. Ten ji buvo 
reikalinga, ten ją kalbino su šypsena ir bandydavo nors 
trumpam užlaikyti lengvam pašnekesiui. Rameur ji su
tiko sode prie vartų, jau grįžtantį į ligoninę ir jo maloni 
šypsena ją truputį net nugąsdino. 

— Madame Jūra, nugalėjote! Aš vakar visą laiką 
buvau priverstas galvoti apie jus ir man pasidarė gėda 
del savo elgesio, bet aš tikrai nebuvau pagalvojęs apie 
jus kaip apie asmenį, o tik apie jūsų gražias akis. Jūs 
man galite atleisti9 ,g ,u s daugiau* 



DRAUGAS, šeštadienis. m. vasario men. 

Los Anę -^respondente idešinėjei kalbasi su Lietuvos 
Respublikos Parlamento nariu rašytoju Stasiu Kašausku. Vertėjauja dr. 
Biru; :e ir Juozas Kojelis. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
VASARIO 16 
MINĖJIMAS 

Pasaulio didžiųjų įvykių ei
goje mūsų brangi tėvynė Lie
tuva išgyvena labai skaudžius 
įvykius. Pasitarimai su Krem
lium nutraukti . Kariuomenės 
daliniai vėl, kaip ir 1940 m., žu
do nekaltus lietuvius ir nori 
palaužti demokratiniai išrinktą 
Vyriausj be. Aukos yra didelės. 
Lietuva didvyriškai gina savo 
teises būti laisva. Mūsų šventa 
pareiga jiems padėti. Todėl šiais 
metais, minėdami Vasario 16-ją. 
visi dalyvaukime pamaldose, 
minėjime, ir savo auka stipriau 
paremkime Lietuvos laisvės 
kovų darbus. 

Vasario 17 d., sekmadienį, mi
nėsime Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventę. Tai 
dienai yra numatyta tokia 
programa: 

1. 10:15 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Šv. Kazimiero pa
rapijos kieme. Organizacijos 

MŪSŲ KOLONUOSE 

East St. Louis, I L 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

LB apylinkės valdyba vasario 
17 dieną ruošia Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą, kuris 
įvyks Neka l to Prasidėjimo 
parapijoje 15-tos ir Baugh Ave. 
kampas, East St. Louis. IL. 

Iškilmės prasidės pamaldomis 
katalikų bažnyčioje 11 vai. iš 
ryto. Tuoj po pamaldų 12 vai. 
vidudienį parapijos salėje bus 
iškilmingas minėjimas su prog
rama ir pietumis. 

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius ir jų draugus šiame 
minėj ime da lyvaut i . Ypač 
šiemet s tenkimės parodyti 
meilę, pasiaukojimą ir ryžtą 
savo konkrečiuose darbuose už 
Lietuvos išlaisvinimą. 

PAGALBA LIETUVAI 

Apylinkės gyventojai labai 
jautriai atsiliepė į New Yorko 
apygardos pirmininko Vytauto 
Alksninio puikią mintį pasiųsti 
Lietuvai vartotų drabužių ir 
avalynės. Valdyba kreipėsi į 
šioje apylinkėje gyvenančius 
lietuvius ir draugus amerikie
čius nušviesdami reikalą. At
siliepimas buvo labai įspūdin
gas ir daug gražių bei vertingų 
daiktų buvo surinkta. Pasiuntė
me dvideš imt šešias dėžes 
drabužių ir avalynės, o taip pat 
dvylika dėžių vertingų knygų. 
Vien persiuntimas New Yorkan 
apylinkei kainavo 328 dol. 
Dž iaug iamės galėję būti 
naudingi. 

Nuostabu, kaip dosnūs yra 
amerikiečiai ir beveik naujų 
drabužių jie suaukojo. Viena 
aukotoja, neturėdama vartotu. 
keliavo krautuvėn ir nupirko 
keletą naujų drabužių. 

Jei administracija būtų taip 
jautri Lietuvai, kaip jautrūs yra 
šio krašto piliečiai, dėl nepri
klausomybės pripažinimo nerei
kėtų mums tiek maldauti ir 
nusivilti. 

Zigmas Grybinas 

prašomos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Pageidaujame, kad 
moterys ir mergaitės pasipuoš
tų tautiniais drabužiais. 

2. 10:30 vai. Iškilmingos 
pamaldos su pritaikytu pamoks
lu. Šv. Mišias giedos parapijos 
choras ir solistai, vadovaujami 
muz. Viktoro Ralio. 

3.12:30 vai. p.p. Akademija -
minėjimas Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Pagrindinę kalbą 
pasakys Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas. Meninę dalį atl iks pa
rapijos ir jaunimo „Spindulys" 
jungtinis choras, vadovaujamas 
muz. Viktoro Ralio. „Spindulio" 
vadovė mok. Danguolė Varnie
nė. Režisierius Algis Žemaitai
tis. 

Maloniai kviečiame visus Va
sario 16-tos šventėje dalyvauti 
ir savo auka paremti Lietuvos 
laisvės kovų darbus. 

Vasario 16-tos šventės minėji
mas Los Angelėje rengiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Vliko bendromis pastangomis. 

VŠ 

CALIFORNIJOS 
LIETUVIAI PRIEŠ 
SOVIETU SMURTO 

VEIKSMUS 

Pietų Californijos lietuviai 
j au t r ia i reagavo į sovietų 
kar inių dalinių prievartos 
veiksmus Lietuvoje. Sausio 12 
d., parapijos kieme pakėlus 
Lietuvos vėliavą, Sv. Kazimiero 
l i tuanist inės šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, jų tėveliai 
ir mokytojai susirinko į salę, 
kur direktorė Marytė Newsom 
pranešė apie sovietų vartojamą 
jėgą bei smurto veiksmus 
Lietuvoje. Kalbėti pakvietė Los 
Angeles besilankantį rašytoją 
Stasį Kašauską, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatą. 
Svečias kalbėjo, kad sovietai vėl 
grįžta prie stalininių metodų: 
prievartos ir klaidinančios pro
pagandos. Kvietė visus susi
telkti ir daryti viską, kad JAV 
vyriausybė griežčiau pasisakytų 
dėl Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
respublikų padėties. V. Gedgau
dienė įvykius Vilniuje aiškino 
lietuvių ir anglų kalba besimo
kantiems jos klasėj kursantams 
A. Žemaitaitis informavo, kas 
tuojau pat darytina gelbstint 
Lietuvą. Jis deklamavo Mai
ronio ir V. Kudirkos eilėraščius. 
J. Venckienė perskaitė tam 
įvykiui tinkamą maldą. Visi 
susiėmę rankomis sugiedojo 
..Lietuva brangi". 

Sausio 13, jau paaiškėjus 
sovietų smur to Lietuvoje 
veiksmams — šaudymai į be
ginklę minią, nužudant ar 
t a n k a i s s u t r i u š k i n a n t 14 
asmenų ir sužeidžiant daugiau 
neeru 300 asmenų, kurių tarpe 
arti 60 moterų. Californijos 
lietuviai, talkinant kitiems pa-
balt iečiams, išvystė didelę 
akciją. Po pamaldų prie Šv. 
Kazimiero bažnyčios susirinko 
arti 1,000 asmenų su vėliavomis 
ir plakatais. Čia įvyko didelės 
demonstracijos. Buvo pakviesti 
amerikiečių televizijos ir spau
dos atstovai. Prieš niekšingą 
sovietų elgesį, jį pasmerkdami, 
kalbėjo Lietuvos parlamento 
atstovas S. Kašauskas, Baltų 
laisvės lygos vicepirm. H. Ste-
vens, Vytauto Didžiojo universi
teto rektorius Kaune prof. A. 
Avižienis, T. Mažeika ir kiti. 

Sausio 14 Laisvės lygos pa
stangomis įvyko spaudos konfe
rencija su vietos televizijos 
stočių ir spaudos atstovais. Čia 
apie komunistų elgesį liudijo 
rumunų, armėnų bendruome
nių įgalioti asmenys, Estijos 
konsulas ir Lietuvos Aukšč. 
Tarybos depu t a t a s S. Ka
šauskas. Dalyvavo 8 televizijos 
stočių ir keleto laikraščių ko
respondentai. 

Tą pačią dieną, 12 vai, prie 
Los Angeles miesto rotušės susi
rinko keli šimtai įvairaus 
amžiaus lietuvių ir kitų pa-
baltiečių su vėliavomis, kryžiais 
ir plakatais. I minią kalbėjo D. 
Navickienė, deputatas S. Ka
šauskas, D. Trotmanaitė ir ki
t i . Vėl iau demons t ran ta i 
pražygiavo gatvėmis aplink 
miesto rotušę. 

Tarpininkaujant T. ir D. 
Mažeikoms, deputatas S. Ka
šauskas turėjo pasikalbėjimą su 
dienraščių ,,Los Angeles Times" 
ir „The Orange County Regis-
ter" redakcijų atstovais. Tiems 
patiems asmenims tarpininkau
jant, deputatas S. Kašauskas su 
žurnaliste iš Lietuvos, Z. Ta-
rasevič, dalyvaujant D. Trot-
manaitei, turėjo 2 vai. tiesioginę 
laidą KABC Talk Radio, kurio
je jis kreipėsi į amerikiečius, 
prašydamas tiesioginės pa
galbos. Jam pavyko susisiekti 
su Lietuvos Aukšč. Tarybos 
pirm. V. Landsbergiu ir perduo
t i jo pagalbos šauksmą į 
Amerikos žmones. 

Kitą dieną žmonės vėl rinko
si prie miesto rotušės, kur L. A. 
miesto taryba perskaitė savo 
rezoliuciją, kuria pasmerkė 
sovietų elgesį, šaudant į be
ginklius Lietuvos gyventojus. 

Sausio 16 Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje įvyko ge
dulingos pamaldos už žuvusius 
ramius Lietuvos gyventojus. Mi
šias atnašavo kun. dr. A. 
Olšauskas. Jaunimas atnešė 
simbolinį karstą, ant kurio buvo 
dedamos gėlės. Kalbėjo depu
tatas S. Kašauskas. Po pamaldų 
karstas buvo išneštas ir pastaty
tas prie bažnyčios durų. Visi 
rankose laikė degančias žvaku
tes. Prie karsto kalbėjo Lietuvos 
gen. konsulas V. Čekanauskas, 
Latvijos ir Estijos konsulai, 
armėnų bendruomenės atsto
vas, D. Mažeikienė, D. Trot
manaitė, M. Mikėnienė ir kiti. 
Visi, apgailėdami neka l t as 
aukas, smerkė sovietų brutalų 
elgesį, kai jie prieš beginklius 
išėjo su tankais ir automatiniais 
ginklais. 

Amerikiečių spauda Californi-

IŠEIVIŲ LIETUVIŲ 
TEISININKŲ 
DRAUGIJOS 
ARCHYVAS 

ANTANAS BARTUSEVIČIUS 

Pastaraisiais metais vykstan
čios permainos politiniame ir vi
suomeniniame L :etuvos gyveni
me, sudarė palankesnes sąlygas 
susidomėti lietuvių teisininkų 
veikla ir likimu užsienyje. Šiuo 
klausimu Lietuvoje ir šiandien 
turime labai skurdžią ir frag
mentišką informaciją. Vienin
telė publikacija šia tema buvo 
prof. Mindaugo Maksimaičio 
straipsnis „Liet-vos teisininkų 
organizacijų tradicijų tąsa išei
vijoje" („Justina", 1990 m. 
birželis, Nr. 5). 

Antra vertus, ir ši informacija 
nutrūksta 1965 m., kada Chica-
goje pasirodė paskutinis „Teisi
ninkų žinių" numeris 27-28, 
skirtas LTD veiklos dvidešimt -
mečiui. Trečia, spręsti draugijos 
veiklą ir nuveiktus darbus vien 
iš retkarčiais leisto laikraščio, 
bandyti nagrinėti ir apibendrin
ti visa tai, būtų pernelyg sudė
tingas bei atsakingas, o veikiau
siai ir neįmanomas dalykas. 
Todėl, kad negalima daryti 
jokių išvadų neturint galimybės 
sus ipažint i ir išstudijuoti 
minėtos draugijos archyvo. Šių 
eilučių autoriui atvykus į JAV, 
pirmiausiai ir kilo klausimai: ar 
dar gyvuoja Lietuvių Teisi
ninkų draugija užsienyje? Jeigu 
ne, tai kaip aptikti archyvo pėd
sakus? Kas jį gaietų saugoti? Ar 
toks archyvas apskritai egzis
tuoja? Ar jo saugotojai sutiks, 
kad archyvas būtų pergabentas 
į Lietuvą? Tuo būdu, siekiant 
užpildyti spragą Lietuvos isto
riografijoje, kufių ir taip turime 
pakankamai daug. 

Lietuvių teisininkų 
draugija užsienyje dar gyva 

Formaliai LTD užsienyje 
egzistuoja ir dabartiniu metu. 
Jos pirmininkas — prof. Mečis
lovas Mackevičius, vicepirmi
ninkas — teisininkas Vytautas 
Račkauskas. Tačiau nenumal
domai bėgantis laikas nusineša 
į nežinią vis daugiau gyvybių. 
Matyt, tai yra pagrindinis drau
gijos organizacinės veiklos stab
dys. Tenka apgailestauti, kad 
nauja l ie tuvių t e i s in inkų 
generacija pamiršo savo tėvų ir 
senelių atkurtą draugiją, jų 
nuveiktus darbus, s iekiant 
atkurti nepriklausomą Lietuvos 
Respubliką. 

Dabartiniu metu būtų ypač 
svarbus glaudus išeivijos ir 
Lietuvos teisininkų bendradar
biavimas. Mano galva, Šiame 
etape reikėtų siekti, kad išei
vijos teisininkai turėtų aktyviai 
veikiančią draugiją, kurios 
gyvavimo tikslas gana tiksliai 
apibrėžtas jos Įstatų I str.: (...) 

. jungti ir globoti lietuvių tei
sininkus, esančius laisvajame 
pasaulyje, prireikus teikti jiems 
paramos bei rūpinti kitus jų 
reikalus, kelti ir ugdyti teisinę 
kultūrą, remti Lietuvos išlaisvi
nimo kovą ir rūpintis atku
riamos Lietuvos teisiniais klau
simais" (Lietuvių Teisininkų 
Draugijos Įstatai, LTD CV lei
dinys, New York, 1965). 

Vertingas lietuvių 
teisininkų archyvas 

Paskutiniaisiais metais buvo 
tva rky ta s ir saugomas tei
sininko amžiną atilsį Jono Va-
saičio namuose , Cicero. Šiuo 
metu jį kruopščiai ir tvarkingai 
saugojo jo žmona Anelė Vasai-
tis ir duktė Alė Vasaitytė. LTD 
vicepirmininko Vyt. Račkausko 
rūpesč io d ė k a , jos su t iko 
padovanoti šį Archyvą Lietuvos 
Teisininkų draugijai. Archyvas 
buvo įteiktas LTD valdybos na
riui, šio straipsnio autoriui, 
1990 m. rugsėjo 1 d. Ta pačia 
proga norėčiau padėkoti visiems 
tautiečiams, padėjusiems Lietu
vos te is ininkams įsigyti šį 
archyvą: LTD pirmininkui prof. 
Mečislovui Mackevičiui, vice
p i rmininkui Vytautui Rač
kauskui, Anelei ir Alei Va-
saičiams, Edvardui Šulaičiui. 

Salomėja Endrijonienė ir kun. Petras Cibulskis, ..Draugo" administratorius. 

Žvilgsnis į teisininkų 
archyvą 

Archyvą sudaro 23 tvar
kingos, numeruotos bylos. Trijų 
bylų stinga: 7 stambesnės bylos 
nenumeruotos, keletas norma
tyvinių aktų. Pilnas „Teisi
ninkų žinių" komplektas. 

Šie dokumentai ypač atspindi 
aktyvią teisininkų draugijos 
veiklą nuo 1950 iki 1970 metų. 
Minėtose bylose galime rasti 
LTD gaunamų ir išleidžiamų 
raštų knygą, pradėtą 1950 m., 
LTD padalinių susirašinėjimą 
su LTD. LTD Įstatų redakcijai 
paruošti 1956-1957 m. komisi
jos bylą, LTD centro valdybos 
konsultacinės pagalbos bylą, 
LTD susirašinėjimą, aiškinant 
lietuvių išeivių padėtį Vakarų 
Vokietijoje bylą, LTD CV' susi
rinkimų, posėdžių bylą. LTD 
CV 1955-1959 m. susirašinėji
mų su JAV ir kitų valstybių įta
kingais asmenimis byląv Balti
jos Teisininkų draugijos bylą, 
porą tomų LTD reikalų bylų ir 
kt. 

Archyve yra LTD pirmininko 
B. Ivanausko 1958 m. pasirašyti 
laiškai JAV prezidentui Eisen-
hoveriui, JAV Valstybės sekre
toriui J. Dulles, JAV Senatui ir 
kt. Nepraradęs savo aktualumo 

dalina dovanas. 

ir svarbos Balt ic Jur i s t s Asso-
ciation Prezidento Eugene Kern 
p a s i r a š y t a s l a i š k a s Br i tų 
minister iui p i rm. Haro ldu i 
Wilsonui dėl Pabaltijo valstybių 
turto konfiskavimo Didžiojoj 
Britanijoj ir Šiaurės Airijoje. Ar
chyvas gausiai iliustruoja JAV 
poziciją po II pasaulinio karo dėl 
Pabaltijo valstybių okupacijos. 
Šiandien tai , prieš e inant mie
goti, vertėtų dažniau prisiminti 
JAV prezidentui George Bush 
dėl pernelyg didelės simpatijos 
prezidentui M. Gorbačiovui, 
pamirštančiam Amerikos vy
r iausybės n u s i s t a t y m ą t u o 
klausimu 1953 meta i s : (...) 
„Amerikos Jungt inės Valstybės 
nuosekliai tebes i la iko nusi
statymo, paskelbto dar 1940 
metų vasarą, nepripažinti sovie
tų okupacijos Lietuvoje ir Lat
vijoje bei Estijoje, ir visų tos 
okupacijos padarinių" („Naujie
nos", 1953 m. gegužės 12 d., Nr . 
112). 

Kalbant apie Lietuvių Teisi
ninkų draugijos archyvą, norė
čiau pasaky t i , k a d tai t i k 
įžanginis straipsnis apie LTD 
veiklą, toli gražu nepreten
duojant is a p r ė p t i ir ap i 
bendrinti visą kolegų nuveiktą 
darbą. Juolab, kad šis archyvas 
dar laukia savo tyrinėtojų ir 

Nuotr. J . Tamulaičio 

gilių studijų bei apibendrinimų. 
Naudojantis proga, linkėčiau 
išeivijos lietuvių teisininkams 
neleisti sunykti Lietuvių Teisi
ninkų draugijai užsienyje, o 
įžengti į naują jos gyvavimo 
tarpsnį ir naujomis jėgomis, 
drauge su Lietuvos Teisininkų 
draugija, siekti Nepriklausomos 
Lietuvos valstybingumo de facto 
ir de jure reanaktacijos pripa
žinimo Vakarų pasaulyje. 

N A U J A S MUZIEJUS 

Numatyta Chicagoje pastatyti 
didžiulį naują moderniojo meno 
muziejų, kur is kainuos 55 mil. 
dolerių. Tai bus pirmas toks 
muziejus, s ta tomas Chicagoje 
per paskutinius 65 metus. 

N A U J A S AGRIKULTŪROS 
SEKRETORIUS 

Prezidentas G. Bush nauju ag
rikultūros sekretoriumi parinko 
Illinois kongresmeną Edvardą 
R. Madigan. 

S U Š A L O 22 

Chicagoje nuo spalio 1 d. mir
t inai sušalo 22 žmonės. Nors 
miestas parūpina benamiams 
nemokamas pastoges, bet kai 
kurie nepasirūpina tuo pasinau
doti. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - $MX> v. vakaro. 

Visos laidos i* WCEV stotie*. 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX tas pats 

joje ir televizija labai ob
jektyviai perdavė žinias iš 
Lietuvos. Dienraščiuose buvo 
daug palankių straipsnių Lie
tuvai ir kitoms Pabaltijo respub
likoms, siekiančioms išsivaduoti 
iš sovietų vergijos. 

Ig. M. 

f \^ midlcind Fcdercil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings 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 0 ' 3 1 2) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 
(708) 598-9400 

Baltų Lysves lygos Los Angeles mieste suorganizuotoje spaudos konferencijoje pareiškimus duoda 
'iš kairesi rumunu ir armėnų bendruomenių atstovai. Estijos konsulas Jaak Treiman, Lietuvos 
Respublikos Parlamento narys Stasys Kašauskas ir vertėjas Henry Steven. Konferencijoje daly 
vavo B TV stočių ir kelių laikraščių korespondentai. 
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DKAUGAS, šeštadienis, lyyi m. vasario men. 'Z d. 5 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

Respublikos puslapiuose Į 

APIE KAUKUS IR 
NETIKRUS PINIGUS 

Klaipėdos MKG „Sirijus" 
trečiojo surinkimo cecho admi
nistracija originaliai kovoja su 
grobstymu: atėjusios į darbą 
moterys užrakinamos ceche iki 
pamainos pabaigos. 

Kauno „Dianos" kooperatinė 
parduotuvė pardavinėja kon
j a k ą „Ba l t a s i s g a n d r a s " 
dešimčia rublių pigiau nei 
valstybinės parduotuvės. 

Keičiu degtinę į prancūzų 
kalbos žodyną (skelb). 

Šilutės rajone... atskaitiniai 
dokumentai byloja... mirę ir 
kitur gyventi išvykę „nurašyti" 
net 19,338 kooperatyvų nariai 
su visu savo pajumi. O rajono 
statistikos skyriaus duomeni
mis, pernai rajone mirė tik 743, 
kitur gyventi išsikėlė 3630 
žmonių, arba rajonas iš viso 
neteko 4373 žmonių. Kur dingo 
da r beveik 15 tūks tanč ių 
žmonių? Tokios daugybės, jeigu 
ji tikrai dingusi, net Kinijoje 
būtų pasigedę. 

Sukčių centre (antraštė): Ofi
cialus šios įstaigos pavadinimas 
— Vilniaus teritorinio pensi
ninkų socialinio aptarnavimo 
centras. Teisybės dėlei siūlyčiau 
pavadinti tiesiog sukčių centru, 
kad globotiniai neturėtų vilčių, 
jog jais rūpinamasi. 

Pasvalio rajono Stačiūnų 
kolūkio Barva in ių fermos 
melžėjos sugedusiame pieno 
šaldytuve augina... karosus. 

Vilniaus humanitarų licėjus 
(Latvių g. 53/54) iki šv. Kalėdų 
dar keičia etiketo, kultūrologi
jos, teisės pagrindų ir kitų 
dalykų mokslus j netikrus pini
gus; informacijai telefonas 
63-24-87,73-89-84. 

Gruodžio 19-sios 19 vai. tylų 
Advento vakarą sueikim visi 
drauge... Vilniaus dzūkų vėlgi 
suscikimas — Vinco Krėvės 
cikras prisiminimas! „Žinija". 

Parduodami Maskvos sargybi
nių šuniukai. Su dokumentais. 
Klaipėda... 

Pasitinkant Lietuvos rašytojų 
suvažiavimą, prozininkai ir 
poetai raginami iki lapkričio 30 
d. Rašytojų sąjungai grąžinti bet 
kuriais metais skolintus dvira
čius, miegmaišius, badmintono 
raketas. 

Lapkričio 15 d. Lietuvos ryšių 
su užsieniu banke parduota per 
260,000 JAV dolerių; vidutinė 
vieno dolerio kaina — 21,58 
rublio. 

Vilniaus miesto tarybos depu
tatai savo eilinėje sesijoje 
nusprendė, kad tarnybiniai au
tomobiliai labai žalingi Lietuvos 
piliečių sveikatai ir moralei, 
todėl naujiesiems miesto seniū
nams patarė po savo teritorijas 
važinėti dviračiais arba vai
kiškais „Paspirtukais". 

Užvakar keliu Vilnius-Kau
nas, VAI eskorto lydima, dūmė 
apie dvidešimties „Žigulių" ir 
„Niva" kolona — mašinos 
važiavo į aukcioną, kuriame 
Vilniaus milijonieriai šiandien 
galės atsikratyti įvairiais bū
dais gautų rublių. 

Mieli tautiečiai! Man 47 
metai. Turiu 1 infarktą, žmoną 
ir 4 vaikus. Prašau Jūsų — 
neieškokit galimybių iškviesti į 
bet kurią kapitalistinę šalį. Ne
važiuosiu, nes per daug myliu 
Lietuvą. Ir bet kokio darbo ne
dirbčiau — nesižeminčiau. Jeigu 
turite pinigų ir, svarbiausia, 
humoro jausmą, padovanokit 
mašiną, ar pinigų sumą tam rei
kalui. Padarysime reklamą 
„Evai" ir „Vilbarai" ir skaniai 
pasijuoksime. Kaunas, Parti
zanų 208-4, Uzdonas Elmė 
(skelb.). 

Šilutės rajono civilinės metri
kacijos skyrius pradėjo ieškoti 
jaunavedžių, ku r i e , pasirašę 
pareiškimus, „užmiršo" susi
tuokti, bet neužmiršo nusipirkti 
deficitinių prekių. 

Kiekvieną ketvirtadienį 18 
vai. laukiame visų, kuriems 
reikia nuoširdaus, užjaučiančio 
žodžio. Vilnius, „ Jaun imo 
gretų" redakcija. 

Vilniuje iš saugyklos pavogtas 
V. Kapsuko paminklas. Gal 
revoliucionierius vėl įsikurs 
Rotušės aikštėje? 

Papildomo darbo gavo LKP 
Mažeikių rajono komiteto 
valytoja: plovė dažus nuo 
apipilto Markso paminklo. 

Klaipėdoje Lenino paminklo 
apsauga sumažinta perpus: 
saugo tik 2 šarvuočiai. 

Mitologija: šiais metais iš 
Kretingos rajono parduotuvių ir 
sandėlių Žemaitijos kaukai 
išsinešė 18 tonų cukraus. 

Servizas: Kauno „Metropolio" 
restoranas 80 vietų salei teturi 
4 kavos puodelius. 

Parduodu klevo duris. Vil
nius... 

Parduodu iškvietimą į Jugos
laviją. Vilnius... 

•Mūsų upės — aukso kasyklos Henrikas Vainauskas. Šluota 

YPATINGOJI PADĖTIS 

„Kito tokio krašto nesurasi..." 
— traukėme ilgus dešimtme
čius. 

Ir atsidžiaugti savo balsu 
negalėjome. Ir dainos žodžiais, 
kurių, sako, niekur neišmesi... 

Iš tikrųjų ar surasi kitą tokį 
kraštą, kurio valdovas skelbtų 
ypatingąją padėtį, kai užauga 
d ide l i s bulvių ir kviečių 
derlius?! 

Ar surasi kitą tokį kraštą, kur 
kiekvienais metais ūkininkas 
supūdytų trečdalį derliaus ir 
t iek pa t p i rk tų už auksą 
užsieniuose?! 

Ar surasi kitą tokį kraštą, 
k u r i s eksportuotų naftą į 
užsienį,nors pats neturi ką pilti 
į kombaino bakus, ir už gautus 
pinigus pirktų grūdus, užuot 
iškūlęs savus, nes kombainai be 
benzino dar neįsigudrino va
žiuoti ne tik į priekį, bet ir 
atgal... 

Ar surasi kitą tokį kraštą, kur 
darbdavys vaidina mokąs 
žmogui atlyginimą, o žmogus 
vaidina dirbąs... 

Ar yra pasaulyje šalis, kur 
žmogus vidury darbo dienos 
gertų, o eidamas iš darbo dairy-
tųsi, ką čia parsinešus namo ar 
pakeliui pragėrus. Šitaip visai 
neseniai Vilkaviškio rajone pavogė 
telefono liniją su visais stulpais, 
o iš vieno Vilniaus buto — 
dvigubas duris. Pareina žmogus 
ir žiūri — nebėra durų. Viskas 
vietoje, o durų nebėra. Iš pykti 
negali: reikėjo žmogui — pasi
ėmė. Nebūtų reikėję, ar imtų?... 

Taip įpratę... 
O jeigu imsime ir atiduosime 

žmogui viską, ką jis uždirba? 
Tegu pats moka. Ir už gydymą, 
ir už mokslą, ir už vietą 
darželyje ar lopšyje. Ir butą 
tegu statosi. Kokį nori tegu 
statosi, o ne standartinį vidurkį, 
kaip ir jis pats. 

DIKTATORIAI -
PAMIŠĖLIAI 

Ion Pacepa, Rumunijos dikta
toriaus Ceausescu slaptosios 
tarnybos šefas, atsiminimuose 
rašo, kad Kubos Fidel Castro 
įsitikinęs, jog Amerikos CIA 
jam buvo suruošusi sąmokslą: 
norėta taip prisotinti jo batus 
nuodais, kad nuo kūno dingtų 
visi plaukai. Castro tada be savo 
barzdos būtų ne Castro, o kaž
kokia baidyklė. Labai panašiai 
pradėjo įtarinėti siuvėjus ir 
Ceausescu: jam pasiūtas eilutes 
dėvėdavo tik vieną kartą, kitą 
dieną reikalaudavo sudeginti, 
mat ir čia galėjo būti medžiaga 
ar siūlai užnuodyti. 

Zbigniew Brzezinski vienoj 
kalboj paminėjo,' kad Gorbačio
vas turi tiek galios, kad dar gali 
kontroliuoti Aerofloto lėktuvą, 
kuriuo skraido. 

Amerika keista šalis: kai 
reikia rinkti prezidentą, galima 
pasirinkti tik iš dviejų kan
didatu, o kai renkama Miss 
Amerika — iš 50 kandidačių. 

NBC „Tonight Show" 

Andrius DELTUVA 
Šluota 

^ • 1 ^ 0 3 AI^IUIžfiJiBfl/, 
KALBININKAI. 

SUSIPRASKITE 

Aurelija Balašaitienė Drauge 
(sausio 12) vanoja ne t ik 
svetimybes mūsų kalboje, bet ir 
tarptautinius žodžius, bet čia 
pat tuoj rašo „incidentas", „lek
sikonas". Labai nepatinka jai 
žodis „konteineris" ir siūlo vie
toj jo vartoti „laikiklis" Didžio
jo ir mažojo Lietuvių kalbos 
žodynų redaktoriai, spėjame, 
nebuvo menkesni kalbininkai 
už gerb. ponią Balašaitienę, bet 
konteinerį jie pripažįsta tarp
tautiniu žodžiu ir tuos. kurie ji 
spaudoj vartoja, nesiūlo ant 
laužo. Laikikliu, kaip gal dar 
kas atsimena, anais laikais Lie
tuvos kaime buvo vadinamas 
t ik l aba i švelnaus 
pobūdžio moteriškas drabužėlis. 
Taigi, sunku suprasti, kaip būtų 
gal ima į laikik}j supi l t i , 
sukrauti 20,000 tonų knygų ar 
kitų nepatogių sunkenybių, 
siunčiant į Lietuvą. 

<: i 

Linas Žilvitis 
LAISVĖS KELIAIS 
Šuva ir kariamas pripranta. 
Turbūt ir aš jau pripratau. 
Kas praeity man buvo šventa, 
To dabarty nebematau. 

Kai viską paminu po kojų, 
Paklydęs vieškeliuos laisvuos, 
Verčiuos per galvą ir galvoju, 
Kad nebereikia man galvos. 

Juk tų galvočių tiek priviso 
Ir tiek visokių pranašų, 
Kad nebeaišku man iš viso, 
Ko aš tikiuos iš jų visų. 

Visur jie žengs, kur jų nereikia, 
Visokių teisių sau ieškos. 
Visi karingai nusiteikę, 
Nes jie apaštalai taikos. 

Los Angeles gėlių parodoj bu
vo demonstruojama, kaip gali
ma, naudojant tam t i k r a s 
priemones, per metus sutaupyti 
iki 25,000 galiono vandens. 
Vienai lankytojai patiko ši nau
jiena. Ja i tenka už vandenį 
daug mokėti, susidomėjo šiuo 
išradimu, bet susirūpinusi 
paklausė: 

— Bet kur supilti t iek van
dens, kai neturiu nei baseino, 
nei tokios didelės statinės? 

Reader's Digest 

Mokykloje mokytojas klausia 
vaiko; 

— Ar tiki į pomirtinį gyve
nimą? 

— O taip, tikiu! 
— Tai labai gerai. Užvakar, 

kai tu neatėjai \ mokyklą ir bu
vai senelio laidotuvėse, jis pats 
buvo atėjęs ir klausė, kur tu esi. 

Karininkas sako puskarinin
kiui: 

— Išklausinėk. sužinok, kuo 
vertėsi tas naujokas. 

— Kodėl to reikia? — klausia 
puskarininkis. 

— Tu pastebėja; kad j is praty
bose, kai šauna i taikinį, baigęs 
šaudymus visada išsiima nosinę 
ir nuo šautuvo ištrina pirštų 
atspaudas. 

J a u n a gyvačiukė k laus i a 
motinos: 

— Ar mūsų giminė iš nuo
dingųjų? 

— Taip, — atsakė motina, — 
o kodėl klausi? 

— Netyčia sau įkandau į 
liežuvį. 

Aš ne tokia jau g'.uSa — vyras 
turi juridinį išsilavinimą. Nu
girsta gatvėje 

B I J O V E L N I O 

— Klebone, savo pamoksluose 
daugiau velnio nebeužsimink, 
nes už kiekvieną jo suminėjimą 
atskaitysime iš a lgos po 5 
dolerius, — pasakė Brocktono, 
Mass., parapijos komitetas kle
bonui V. Dragunevičiui. 

S imas Sužiedė l i s , 
Kunigas Jonas nuo kryžiaus 

Jeigu vienu metu susiimtų 
rankomis Lietuvos žmonės, 
kurie laukia eilėse prie alko
holinių gėrimų, būtų antrasis 
„Baltijos kelias". 

Ūpas, Kaunas 

Du (našliu,) k l u b o n a r i a i 
šventė savo gimtadienį: Frank 
Padžiukas 95 metų sulaukęs, o 
Vytautas Abrait is — nežinau. 

Rožė Didžgalv is . 
Draugas 

* 

Viena moteris paskambino 
s t u d e n t e i d u k t e r i a i , k u r i 
gyvena su ki ta mergaite uni
versitetiniam mieste. Atsiliepė 
įrekorduotas balsas: „Jei čia 
skambina vyras, prašau palikti 
savo vardą ir telefono numerį, 
mes tuoj paskambinsim; jei 
kuris iš tėvų, aš paskambinsiu 
pirmai progai pasitaikius; jeigu 
mokesčių rinkėjas, tai galima 
p a s i g i r t i , kad j a m viską 
sumokėjom". 

Reader's Digest 

P R I D Ė J O I R ATĖMĖ 

Debra Laibe pradėjo dirbti 
gydytojo kabinete kaip kasi
n inkė . Pirmoji diena buvo 
sunki, daug lankytojų, daug 
klausimų. Paskut inis iš ka
bineto išėjo 97 senukas ir pano
rėjo Debrą paguosti, ką nors 
linksmesnio pasakyti : 

— Aš esu seniausias šio mies
to gyventojas, o jūs čia gražiau
sia moteris. 

— Labai ačiū, — patiko jai 
komplimentas. 

— Nėra ko labai dėkoti. Mūsų 
miestas nedidelis, — pridėjo 
senukas. 

D A R NESUGALVOJO. . . 

Kai kurios žinių agentūros 
pranešė iš Rygos, kaip sovietų 
k a r i n i n k a i t e i s inas i dėl 
ginkluoto užpuolimo negink
luotų latvių, jų penkių vyrų 
nužudymo. Karininkai atsakė: 

— Turėjom įsikišti, kai latviai 
užpuolė, išprievartavo vieno 
karininko žmoną... 

— O kokios priežastys vertė 
užpulti lietuvius Vilniuje? 

— Įtikinančio pasiaiškinimo 
dar nesugalvojom, — atsakė 
rusai . 

Dar ne taip seniai, Brežnevui 
valdant savo imperiją, Maskvoje 
Maskvos upės pak ra šč i a i s 
kažkoks pilietis užsimanė už
simerkęs eiti atbulas ir įkrito į 
upę. Plaukti nemokėjo, tai ėmė 
šaukti, kad kas jį gelbėtų. Pasi
taikė pora milicininkų, bet jie 
turėjo kažkokių „svarbesnių" 
pareigų, sekė „liaudies priešą" 
ir nekreipė dėmesio į skęstantį. 
Žmogus, matydamas, kad gali 
nuskęsti, susiprato kaip šauktis 
pagalbos. 

— Šalin komunistų partiją! 
Mirtis Brežnevui! 

Ilgai nereikėjo laukti, kai 
milicininkai jį ištraukė iš upės 
ir nugabeno į miliciją. 

PAKELTAS I 
ŠVENTUOSIUS 

Terni mies te , I tal i joj , 
kapucinas klebonas Ugolino da 
Belluno savo bažnyčioj, šalia 
Kristaus ir dvylikos apaštalų 
mozaikos, sienoje pada rė , 
pridėjo dar didelę niarmurinę 22 
tonų Michailo Gorbačiovo 
ir jo žmonos Raišos mozaiką. 

The New World 

PASIKALBĖJIMAS 
APIE PAŠTĄ 

Šnekasi du piliečiai: 
— Nuo rytdienos pašto pa

tarnavimas bus dar blogesnis, — 
tvirtina pirmasis. 

— Negali būti! Iš kur žinai? — 
nustemba antrasis. 

— Kaip tik nuo rytdienos, va
sario trečios, pašto tarifas smar
kiai pakils, — padėjo tašką pir
masis. 

Kai viena jauna pora užpirko 
didesnį namą, paaiškino savo 
sūneliui, kad turės kraustytis, 
nes ateina kitas vaikutis. 

— Nieko iš to neišeis, — susi
raukė septynmetis. — Jis vis 
tiek mus atseks. 

Iš Kanados spaudos 

SSSR kareiviai dienos metu 
kulkomis praskylino to darželio 
langus, už kurių čiūčia-liūlia 
darė vaikučiai. 

Kareiviai šaudė, o vaikučiai 
kulkas gaudė!.. 

Ir tokie dalykai būna kelyje į 
Nepriklausomybę. 

Šluota 
* 

Aštuonerių metų mergaitė 
kankinosi, niekaip nepajėgda
ma atknebinėti dumblino bate
lio raiščio. Pagaliau ji jaudin
damasi tarė: 

— Ak, Dieve, padėk man. Da
bar sau sėdi danguj , turi laiko 
ir nieko neveiki! 

Iš australų spaudos 

— Kai tas žinių komentatorius toks išmintingas, kodėl jo nepakviečia 
pasaulio tvarkytoju-' 

I* užsienio spaudos 
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PASIRUOŠIMAS ŽEMĖS 
ŪKIO REFORMAI 

LIETUVOJE 
J U O Z A S NAVAKAS 

M a r k s i s t a i revoliucionie-
riai-Rusijos bolševikai, vadovau
jant Leninui, vėliau Stalinui ir 
kit iems, sunaikino ūkininkus, 
maisto gamintojus ir žmonių 
maitintojus. Prievarta įvedę 
kolektyvinę žemes ūkio tvarką, 
priėjo prie ūkiško nusigyvenimo 
ir valstybinio elgetavimo. Da
bar nusigyvenusios komunisti
nės imperijos vadovas Gorba
čiovas prašinėja iš demokrati
nių valstybių pagalbos, kad ap
saugotų jo gyventojus nuo bado 
ir maro. Pasinaudodamas su
t e i k t o m i s d i k t a t ū r i n ė m i s 
teisėmis, dar bando sustabdyti 
imperijos sugriuvimą. Lietuva, 
pasinaudodama ta chaotiška 
padėtimi stengiasi kiek galima 
greičiau išsivaduoti, būti laisva 
ir savarankiška valstybė. Ta
čiau išsilaisvinimas kelia daug 
rūpesčių. Vienu iš tokių rūpes
čių yra žemės ūkis. reikalingas 
naujos žemės reformos. 

J au dabar galima matyti iš 
Lietuvos spaudos ir kitų šal
tinių, koks yra didelis susi
r ū p i n i m a s , kaip pake i s t i 
subolševikintą žemės ūkį, kad 
jis būtų produktingas ir nau
dingas visiems gyventojams, 
nors žmogus ir ne vien duona 
gyvena . S u p r i v a t i n i m a s , 
pertvarkymas žemės ūkio ir jo 
našumo pakėlimas yra gyvybi
nis reikalas aprūpinti visus gy
vento jus mais tu ir t u r ė t i 
valstybei pajamų. Šiuo metu 
yra ruošiamas žemės ūkio refor
mos įstatymas, kurį turės svars
tyti ir priimti Lietuvos parla
mentas. Tuo reikalu neseniai 
..Lietuvos respublika" laik
raštis paskelbė pasikalbėjimą 
korespondento su prof. L. 
Kadžiul iu. iš kur io galima 
susidaryti vaizdą, koks bus nau
jas žemės ūkio reformos įstaty
mas. 

Reformos kryptis yra aiški. 
Kolūkinės santvarkos atsisa
koma, nes ji nenaudinga, ir 
reikia eiti laipsniškai prie tokių 
ūkininkavimo formų, kurios ne
t r u k d o žmonių iniciatyvos, 

sumanumo ir darbštumo. Nau
jos ūkininkavimo formos bū
siančios: individualūs ūkiai, 
pajinės bendrovės (koopera-
tyvinės?) ir akcinės įmonės. 

Ruošiantis žemės ūkio refor
mai, vadovautasi šiais prin
cipais : Nepažeisti interesų 
kaimo žmonių, ypač ilgai kolū
kiuose dirbusių ir savo jėgas 
jiems atidavusių. Surasti ver
tybių savininkus, kad žemė ne
būtų, kaip sakoma, ,,mūsų". 
o iš tikrųjų niekieno. Kokią ūki
ninkavimo formą žemdirbiai be
pasirinktų, teisės ir sąlygos 
visiems turi būti vienodos. 
Saugoti, kad dėl reformos nė 
trumpam laikui nenutrūktų 
svarbiausia žemės funkcija — 
būtų maisto gamintoja. Siekti, 
kad kaime būtų miela ir smagu 
gyventi, kad iš jo nebėgtų 
žmonės. 

Kai šie reformos principai 
buvo paskelb t i , tuomet 
parlamento sudaryta žemės 
ūkio reformos komisija susi
laukė daug laiškų ir patarimų 
bei pasiūlymų, kuriuos reiškė 
partijos, Lietuvos žemės savi
ninkų sąjungą žemės ūkio orga
nizacijos, kai kurie ūkiai ir kiti. 
G a u t i įva i rūs a ts i l iep imai 
parodo, kad tas darbas nebus 
taip greitai atliktas be gilesnių 
ir platesnių svarstymų. Tam 
tikslui buvo sudarytos moksli
ninkų ir specialistų grupės, 
kuriose dirbo Lietuvos Žemdir
bystės instituto mokslininkai, 
žemėtvarkininkai, ekonomistai. 
J iems bedirbant įsitikinta, kad 
naujoji žemės ūkio reforma yra 
daug sudėtingesnė ir sunkesnė 
negu buvusioji reforma Lietuvo
je po Pirmo pasaulinio karo. 

D a u g i a u s i a la iko už ims 
žemės atgavimo ir įsigijimo 
klausimai, nes buvo ir bus daug 
skirtingų nuomonių. Prieita 
išvados, kad pirmiausiai žemė 
turėtų būti nemokamai grąžina
ma t iems savin inkams a r 
įpėdiniams, kurie dabar dirba 
arba norės ir galės dirbti. Tas 
t u r ė tų galioti ir užsienyje 

CLASSIFIED GUIDE 

Velia*K» »r vėliavos prieš Sovietų ir Gorbač: 
cijose"New Yorke 

su KGB parodytus žiaurumus Vilniuje demonstra-

Nuotr. Vyt. Maželio 

1991-IEJI - PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO METAI! 

Pradedame naujus metus. 
Kaip visuomet, dedame daug 
vilčių, kad mūsų svajonės, bent 
ju dalis, virstų tikrove. Taip pat 
ir planuojame, nes žinome, kad 
tik pastangų ir tvarkingo dar
bo dėka daugumas tų svajonių 
gali išsipildyti. 

Mes treji metai planuojame ir 
d i rbame VII P L J kongreso 
rengimo organizavime. Ir šiais 
metais jis virs realybe. Gruodžio 
18 d. Buenos Aires mieste įvyks 
jo atidarymas. Dalyvaus 120 
atstovų iš maždaug trylikos 
kraštų. Prie jų prisidės pirmą 
kartą ir jaunimo atstovai iš 
Lietuvos. Kongresas tęsis Urug
vajuje ir Brazilijoje, kur 1991 
metais sausio 8 d. įvyks jo 
uždarymas. Kaip kongresas pa
vyks, iš dalies priklausys nuo 
mūsų darbo, jo paruošimo ir 
mūsų organizacinio sugebėjimo. 
Taip pat priklausys nuo atstovų 
darbo, nuo jų pasiruošimo ir 
gebėjimo t inkamai išnagrinėti, 
apsvarstyti jiems pateiktus ir 
visiems rūpimus klausimus, nu
statyti tolimesnio darbo gaires. 
Ir, be to. kongreso pasisekimas 
priklausys taip pat nuo jūsų. tai 
yra , nuo visos lietuvių visuo
menės pritarimo, paramos ir 
dalyvavimo visokiais būdais, 
prisidedant prie organizacinio 
darbo kiekviename krašte, re

miant jo darbą aukomis, daly
vaujant, kaip dalyviai ar kaip 
t u r i s t a i . Bet koks j ū s ų 
dalyvavimo būdas yra mums 
reikalingas. Norime pajusti, 
kad čia tikrai bus viso pasaulio 
l ietuvių susibūrimas, susi
j ung imas bendram t iks lu i , 
mūsų t a u t i n ė s v ienybes 
išlaikymui. 

Mūsų vienybė — T a u t o s 
s t i p r y b ė - t a i VII P L J 
kongreso šūkis. J is išreiškia 
mūsų troškimą ieškoti būdu 
darniam, vieningam darbui, 
jungiant mus visus tarp savęs ir 
ta ip pat prie mūsų kamieno — 
Lietuvos. Svarbiausia, kad šis 
kongresas vėl duos galimybę, 
kaip ir ankstyvesnieji, visiems 
išreiškti savo mintis, pristatyti 
savo planus ir apibrėžti svar
biausius mūsų veiklos reikala
vimus. 

Galbūt šiais metais bus daug 
svarbių įvykių tarptautinėje ir 
t a i p pa t Lie tuvos la i svės 
siekimo plotmėje. Šis septintas 
lietuvių jaunimo kongresas bus 
vienas iš svarbiausių mūsų 
veiklos įvykių. Ypa t inga i 
mums, užsienyje gyvenantiems 
lietuviams. Todėl mes ir drįs
tame sakyti, kad 1991-ieji tai 
Pasaul io Lietuvių j aun imo 
kongreso metai! 

A. R a s t a u s k a s 

gyvenantiems lietuviams. Tie 
savininkai ar jų įpėdiniai, kurie 
negalės ūkininkauti, už žemę 
būtų atlyginami, bet tik po 3 ar 
4 metų, kol b u s sukaupti 
pinigai. Tada palaipsniui per 25 
m. bus galima išmokėti kom
pensaciją žemės savininkams ar 
jų įpėdiniams. Pirmiausia kom
pensacija turėtų būti pradėta 
mokėti dar gyviems žemės savi
ninkams, jau nepajėgiantiems 
ūkin inkaut i , o vėl iau jų 
įpėdiniams. Bet iš kur paimti 
pinigų ir kaip apsaugoti vals
tybės biudžetą, norint išmokėti 
tas kompensacijas? Po įvairių 
specialistų gilesnių svarstymu 
prieita nuomonės, kad žeme yra 
brangiausias t u r t a s i r jos 
negalima dalinti veltui. Nau
jiem? savinikams, neturintiems 
paveldėjimo teisės, bus žemė 
parduodama išsimokėtinai per 
25 m., pradedant mokėjimą 
trečiais ar ketvirtais metais. 
Siūloma vienai šeimai nedau
giau 40 hektarų. Nenorintieji 
žemes pirkti, galės nuomoti už 
nustatytą nuomos mokestį. 

Parduodamą žemę vertinti ne 
rubliais, bet svaresniu matu: 
vieno hektaro kaina turėtų būti 
lygi trejų metų duoninių javų 
derliaus visumos kainai , o 
derlius priklauso ir nuo žemės 
rūšies. Sakoma, kad taip žemę 
vertindavę mūsų tėvai ir sene
liai. Nurodoma, kad pagal dabar 
ten galiojančias grūdų supir
kimo kainas, už vieną ha 
vidutinio derlingumo žemės 
reikėtų mokėti 3000 rublių. Tuo 
būdu valstybei iš jos biudžeto už 
žemę niekam n e r e i k l i ą atl-

ginti. Valstybės įsteiį. - Zen 
bankas būsiąs tarpininkas, 
kuris iš vienų pinigus rinks, o 
kitiems atlygins. Taip teore
tiškai viskas gražiai ir teisingai 
atrodo, ruošiant naują žemės 
ūkio reformos įstatymą. Bet 
praktiškas jo įvykdymas bus 
sunkus, nes daug priklausys 
nuo norinčių ūkininkauti, jų 
finansinio pajėgumo ir užsitęs 
daug metų, atstačius valtybinę 
nepriklausomybę. 

Pastabos ir nuomonės 

IR VIENAS LIETUVIS YRA 
LIETUV * 

Paskutinieji įvykiai mūsų 
tėvų žemėje sujaudino visą 
lietuvių išeiviją. Visi dalinomės 
liūdesiu. Bet ypatingai iš
gyvenome vakarų demokratijų 
abejingumą mūsų tragedijai. 
Bet taip pat įvertinome mūsų 
pastangų bejėgiškumą šiam 
abejingumui palenkti. 

Tačiau tenka džiaugtis, kad 
visiems jv T.ietuvoješios 
šalie* žinių • rnyba'media) pa
rodė labai daug ir išskirtinai 
palankaus dėmesio ir visoms 
trims Pabaltijo valstybėms. Tos 
Tarnybos pastangomis Pabaltijo 
valstybių tragedija vėl pateko į 
laikraščiu antraštes. 

Bet mums yra taip pat labai 
svarbu, kad ir šios šalies visuo
menė būtų painformuota mūsų 
tautos likimu. Daugelis jų 
neseka didžiosios spaudos, o 
televizijos marškose seka tik 
futbolo ar beisbolo rungtynes. 

Pastaruoju metu daugelis 
mūsųjų pasklildome į negausius 
pensininkų telkinius. Daugelis 
mūsų naujų kaimynų neskaito 
„New York Times" ar kt. Jiems 
kasdienines žinias pateikia vie
tiniai laikraščiai. Bet vis dėlto 
jie visi balsuoja ir išrenka tuos, 
kurie daro lemiamus spren
dimus šios šalies politikoje. Tad 
ir mūsų pasireiškimas toje „pro
vincijos' spaudoje yra reikšmin
gas. 

Gražiu pa. ' " f i ir 
mūsų žinoma.- -r. 
Bražėnas. Jis šiuo met 
nedideliame Bonita Sp-ing.-
kaime Floridoje. Šioje 
apylinkėje yra vos keli lietuviai. 
Tačiau jis yra užmezgęs artimus 
ryšius su gretimo miestelio Fort 
Meyers spauda. Šioje vietinėje 
spaudoje Bražėno pastangomis 
yra pasnelbta įvairiomis pro
gomis daugiau straipsnių nei 

mūsų didžiojoje spaudoje. 
Šiomis dienomis viename di

džiausių Floridos „Orlando Sen-
tinel" dienraščių, šalia Gor
bačiovo ir Landsbergio nuo
traukų, buvo paskelbtas ir mū
sų tautiečių Al Sumano pareiš
kimas. 

J is labai taikliai išryškino 
Sov. S-gos piktas užmačias ir tos 
sąjungos vado Gorbačiovo mela-

Jis taip pat pasmerkė 
JAV" prezidento labai šaltą 
paramą mūsų tautos laisvės ko
vai. „Gorbačiovas nieko nėra 
geresnis nei blogesnis už Hus-
sein. Tad jie abudu turėtų būti 
ir vertinami vienodai . 

Maždaug tuo pačiu metu ir 
tame pačiame „Orlando Sen-
tinel" buvo atspaustas ir negau
saus Daytona Beach telkinio na
rės Ramanauskienės atviras 
la iškas, a t sk i ra i vedamųjų 
straipsnių skyriuje įrėmintas. 

Šie gražūs pavyzdžiai turėtų 
užkrėsti ir visus kitus mūsų 
tėvynainius nelaukti vien mūsų 
cen t r in ių organizacijų pa
reiškimų, bet ir patiems savoje 
aplinkoje visomis priemonėmis 
skelbti mūsų tautos tragediją ir 
skaudžius mūsų išeivijos iš
gyvenimus. Mūsų tautos nelai
mes turi žinoti ne vien did
miesčių aplinka, bet ir kiek
vieno—apskrities, kiekvieno 
mažiausio miestelio ir kaimo 
šios šalies piliečiai. 

Jų visų p?rarria gali būti 
mums ne mažiau naudingesnė, 
nei garb ingų senator ių 
skambūs pareiškimai. 

J o n a s Daugėla 

Jei Dievas būtų norėjęs, kad 
žmogus eitų atgal,o ne pirmyn, 
jis jam būtų į pakaušį akį 
įstatęs. 

V. Hugo 

INCOME TA> 
SERVICE 

Dabartinia rr ų mokesčių (Sta
tymai žymia apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpttdymą. Profesionaliam sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63 Street 
Chlcago. III. 60629 

Te l . : Rastine (312)776-5163 
Namų - ( 708 ) 636-5347 

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

5 6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v 
Kalbėti i'etuviskai 

' - R I C A N S F O R L I T H U A N I A N F R E E D O M 
s u Ba l t imorėc l i e tuv ia is 

pristatys kiekvienam eso nari ir ir jo ..aide" 
(padėjėju '. su tnspalve kregžcute ir užrašu: 

f JM FOR LITHUANIA 

Kviečiame visus prisidėti prie šio projekto. 

Siunčiu $10 už puoduką vienam Kongreso nariui ir jo 
a»de" 

Dridedu auką paremti reklamini darbą Lietuvos laisvinimui 

Aukas, nurašomas nuo mokesčių, siųsti: 

S.O.S. Lithuanlan-Amerlcan Community. Inc. 
2713 W. 71 St. 

Chlcago, IL 60629 

dėkojame už dėmesį ir pagalbą1 

Americans for Uthuanian Freedom 

REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui1 

Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

; ipti,viams žinomas ir patikimas vardas 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti kad esate arba/ionte būt: 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

Ontuifc 
KMIEOK REALTORS 

a 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute M,ayer. )i 
p ro fes iona l ia i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnauv Įkainavimas 
veltui. 

HELP VVANTED 

Lemonto apyl . reikal inga mo
teris prižiūrėti vaiką ir padėti namų 
ruošoje. 

Skambint i : 7 0 8 - 3 4 9 - 1 9 1 1 

Aeccept:ng appHcations for experienc-
ed cook. r . - day shi* Asoly at: 

Siste'v -jf St. Casimir 
2601 W. Marquette Rd. 

Chicago, IL 60629 
Telephone: (312) 776-1324 

MAROUETTE 
PHOTO Sl'^PLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir treoad. susikalbėsi? 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Atlieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai. Skambinti: 

Sigitui, tel. 312-585-8074 

HOUSE HEALERS 
Remontuojame ir dažome namus 

Tel. 312-476-0903 arba 
312-247-0623 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nau|i darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius 
BEN SERAPINAS 636-2960 

REAL ESTATE 

n-m 
pagaioa gal 

KOMPIUTERIŲ 
te PIRKTI ai PARDUOTI 

NAMĄ m esfa 
jai patar 

J . 
r-.aus 
BACEVIČIUS 

BELL-6ACE REALTORS 
INCOME TAX - INSURANCE 

6529 S «C0Z:E 

\ 778 2233 

O MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambin t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a r b a 
312-767-0600 ONE STOP R E A L 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd . , 
Chicago, iL 60629 

• M I S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

V ik toras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių paraavmas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 416-7878 

For sale by bui lder 
New home. Lemont area. 

Call for detai ls. 
te l . 708 -563 -0065 

FOR RENT 

MODERNUS. ŠVIEUS 5 kamb. bu
tas, 2 aukšte: šiluma, oro vėsintuvas 

ani Marguette Parke oažnyčia SkamDin-
į kitę tel. (312) 737-7200. Paduokite 

save telefono numerj lietuviškai 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bndgepor: apyi. Naujai išremontuotas. 
arti krautuvių ir autobusų. Suaugu
siems, be gyvuliukų. S220 j mėn. Kal
bėkite lietuviškai 

Tel. 312-523-5433 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

JŽ apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK Z A P O L I S 
-O8V2 West 95th S t r e t 

T e l . — G A 4 -8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAi 

Tunu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tes 776-1486 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski R d . 

Phone(312 ) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 

737-5168 

I / 



IEŠKOKIME 
BENDROS KALBOS 

ZIGMAS GRYBINAS 

Po Zubovų koncerto St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės sėdi: 
Gailutė Valiulienė, pianistė Sonata Deveikytė-Zubovienė ir dail. Magdalena 
Stankūnienė; stovi Nijolė Martinaitytė, pianistas Rokas Zubovas ir Pranė 
Šlutienė. 

PENKI MILIJONAI 
ŽMONIŲ REMIA 

LIETUVOS NEPRI-
RIKLAUSOMYBĘ 

Kai Lietuva neseniai buvo 
Gorbačiovo įsakytos totalinės 
blokados taikinys vien už tai , 
kad ji paskelbė savo nepri
klausomybę, prispausta kreipė
si į visą Vakarų pasaulį tikė
damasi pagalbos. Deja, viskas, 
ką ji gavo, buvo pasiūlymas 
pasiduoti sovietų spaudimui. 

Gorbačiovui pradėjus spausti 
Lietuvą, kad ji „užšaldytų" 
paskelbtą nepriklausomybę, va
kariečių spauda pasirinko sun
kiai suprantamą tylos laikyse
ną ir beveik nieko nerašė apie 
Sovietų Sąjungos okupuotų Pa
baltijo kraštų gyvenimą. 

Vakarai vieną kartą vėl 
nutarė Lietuvą ir jos kaimynus 
— Latviją ir Estiją — atiduoti į 
prispaudėjo r ankas . Tačiau 
gana daug aktyvių katalikų 
įvairiose pasaulio šalyse ne
sutiko su šia gėdinga laikysena 
ir nutarė pakelti protesto balsą. 
Tai katalikai, susiorganizavę į 
draugiją, pavadintą „Tradicijų, 
šeimos ir nuosavybės gynimo 
sambūris" (TFP). Tas sambūris 
buvo įsteigtas Brazilijoje 1960 
metais kovojančio rašytojo 
Plinio Correa de Oliveira, 
buvusio kongreso atstovo ir Sao 
Paulo katalikų universiteto 
istorijos profesoriaus. Netrukus 
TFP universitetų studentų ini
ciatyva plėtėsi ir organizavosi 
Pietų ir Šiaurės Amerikoje, 
Europoje, Pietų Afrikoje ir 
Australijoje. Nuo to laiko 
sambūris visuose kraštuose ko
voja ideologinėj plotmėj prieš so
cializmą ir komunizmą. 

Prof. Plinio Correa de Oliveira 
iniciatyva Brazilijos TFP išėjo į 
didžiųjų Pietų Amerikos miestų 
gatves, energingai skelbdami 
naujų narių balsais: „Krikščio
niška Lietuva, laisva Lietuva! 
Stovėkite su pasiryžimu ir 
drąsa: per visą pasaulį su mili
jonais plakančių širdžių už savo 
likimą ir melskitės už nepri
klausomybę". Jų kreipimasis 
turėjo tikslą surinkti daug pa
rašų, remiančių Lietuvos nepri
klausomybę ir visa tai įteikti 
Lietuvos aukščiausiosios tary
bos p i rmininkui Vytau tu i 
Landsbergiui. Labai greitai į -šią 
veiklą įsijungė ir kitos šalys, 
taip, kad šauksmas nuaidėjo 
nuo Argentinos lygumų iki New 
Yorko dangoraižių, nuo žavingo 
Paryžiaus per Pietų Afriką net 
iki tolimos Naujosios Zelandijos. 

Didžiausia b e t kada 
buvusi peticija 

Jau iš pat pradžių žmonių pri
tarimas parašų rinkimo vajui 
buvo aiškus. Simpatijos nuken
tėjusiai Lietuvai ir pasipiktini
mas agresoriumi — Sovietų 

Sąjunga — pradėjo atsiskleisti 
vakariečių tarpe. Tūkstančiai 
įvairios socialinės padėt ies 
žmonių įsijungė į TFP veiklą. 

Nežiūrint karštos vasaros 
daugelyje kraštų, kur tik vajus 
pajudėjo, TFP nariai ir sava
noriai neskaičiavo paaukoto lai
ko, o stengėsi surinkti kaip ga
lima daugiau parašų: jie stovėjo 
ištisas valandas gatvėse be jokio 
poilsio. Kai kuriuose kraštuose 
jie suorganizavo keliaujančias 
grupes, kurios ieškojo pritarėjų, 
ir plėtė pačią idėją. Pvz. 
portugalų TFP po to, kai vėlia
vos buvo sudėtos prie Fatimos 
Marijos kojų, kad Dievo Motina 
užtartų Lietuvą, su vajaus misi
ja buvo keliauta į Madeirų ir 
Azorų salas. 

Kai vajus pasiekė įspūdingą 3.6 
milijonų parašų skaičių, Brazili
jos TFP švęsdami paradavo Sao 
Paulo gatvėmis. Tuo buvo pasi
džiaugta pačia didžiausia petici
ja, kokia yra buvusi pasaulio is
torijoje. Parade žygiavo 1000 
narių ir rėmėjų. Britų „Guiness 
Book of Records" (nepaprastų 
rekordų knyga) 1989 metų lai
doje užregistravo šį laimėjimą. 

Ta proga prof. Plinio Correa 
de Oliveira paskelbė spaudoje 
didelius skaičius žmonių, prisi
dėjusių prie TFP vajaus. Jis 
rašė: „Tai reiškia, kad už Lie
tuvos yra dar ir kita Lietuva, 
išsibarsčiusi įvairiuose pasaulio 
kraštuose ir nebesusidaranti 
vien tik iš lietuvių, bet jau iš 
visų tų, kurių širdyse yra ši 
šauni Baltijos tauta. J ie visi už 
ją. nes ji yra gyvas kovos dėl 
prigimties teisių pavyzdys. 
Užtat TFP pakėlė balsą visame 
pasaulyje, šaukdama sovietinei 
galybei: ne, ne ir ne!" 

Spalio mėnesį 20 kraš tų 
galutiniai rezultatai prašoko 5 
milijonus parašų. 

Lietuvos minis ter is dėkoja 
sambūr iu i 

„Tai yra reikšmingiausia 
vakariečių parodyta moralinės 
paramos iniciatyva", — šiais 
žodžiais baigiamas Lietuvos už
sienio reikalų ministerio Algir
do Saudargo laiškas, rašytas 
birželio 19 dieną ir pasiųstas 
Juan Miguel Montes, TFP įstai
gos direktoriui Romoje. Tame 
laiške Lietuvos ministeris dėkoja 
už TFP paramą ir pranešimą, 
kurį Romos skyrius pasiuntė 
jam, taipgi ir Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui. Jis rašo: „Prašau 
perduoti atskirą padėką prof. 
Plinio Correa de Oliveira, Bra
zilijos TFP pirmininkui V. 
Landsbergio ir mano paties var
du už parama Lietuvos nepri-

Gera girdėti , kad atsiku
riančioje Lietuvoje nepriklauso
mybės atstatymo darbuose kar
tu su lietuviais darbuojasi ir 
mūsų krašto mažumos. Tarp tų 
mažumų patys energingiausi 
yra žydai. Mūsų nelaimingieji 
ginčai ir vieni kitų kaltinimai 
dėl įvykių prieš pusšimtį metų 
turėtų pagaliau būti palikti 
istorijai. Turime pagaliau pri
eiti išvadą, kad „padlecų" buvo 
ir jų ir mūsų tarpe. Betgi to tipo 
žmonės istorijos nekuria, jie ją 
tik apteršia. 

Ne vien t ik atgimstančioje 
Lietuvoje žydai pasisako už 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
sisako jie tv i r ta i ir aiškiai čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Pereitų metų pavasarį East 
St. Louis lietuvių vadovybė 
gavo pakvie t imą da lyvaut i 
American Jevvish Committee 
(AJC) metiniame susirinkime, 
kurio pagrindinė tema būsianti: 
laisvė ir išlikimas. Kvietime 
buvo nurodyta, kad „...norima 
a tžymėt i L i e t u v o s žmonių 
drąsiuosius žygius į laisvę". 

Apylinkės lietuvius susirin
kime atstovavo valdybos pirmi
ninkas su žmona, išsinešdami 
pačius gražiausius įspūdžius. 
Masiniame St. Louis skyriaus 
susirinkime-bankete buvo kal
bėta daug ir pasisakyta stipriai 
už žydų ir k i tų laisvę ir išli
kimą. Specifiškai paminėtas 
drąsusis lietuvių tautos žingsnis 
kovo 11 dieną — Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimas. Kalbėtojai, gerai infor
muoti apie mūsų tautos kan
čias, apie mūsų tautines aspira
cijas, stipriai pritarė ir užgyrė 
mūsų ryžtą prasimušt i laisvėn, 
o sovietų brutalią takt iką tuos 
laisvės pasireiškimus slopinti, 
griežčiausiai pasmerkė. Lietu
vių a ts tovas pavarde buvo 
iššauktas atsistoti ir pasirodyti 
susirinkusiems, kurių entuzi
astingu plojimu buvo nuošir
džiai pagerbtas. 

Kadangi t a i buvo organizaci
jos skyriaus metinis susirin
kimas, tai atstovai, kurių buvo 
keleto tautybių, nebuvo kviesti 
pasisakyti. Suprantama, kad ne 
vien mandagumas, bet ir dip
lomatinis protokolas reikalavo 
AJC-tui į jų parodytą dėmesį at
sakyti. Valdybos pirmininkas 
tai ir padarė laišku, kuriame 
pasigėrėjo: „...tie, kurie daug 
patys kentėjo, savo širdyse tu r i 
vietos ir supratimo kitų kan
čioms..." Į šią pirmininko padė
ką skubiai buvo atsakyta. Ačiū 
už mielą laišką. Mūsų organiza
cijos centro pirmininkas Šolom 
Comay savo laiške dr. A. Raz
mai yra t a ip rašęs: „...jūs pel
nėte pasigėrėjimą visų tų, kurie 
aukojasi demokratijai. Prezi
dentas Landsbergis yra parašęs 
pareiškimą lietuvių-žydų san
tykius liečiantį, kuriame stipriai 
pasmerkia antisemitizmą. Šiuo 
pareiškimu mes, žydai, esame 
labai patenkinti ir su nuošir
dumu jį priimame. Mes pastebė
jome Lietuvos vadovybės įsipa
reigojimus pliuralizmui, tole
rancijai ir tarpgrupiniam susi
pratimui. Mes tikimės pasilik
sią su Bendruomene tampriuose 
r y š i u o s e " . St. Louis A J C 
skyriaus vadovybė taipogi tikisi 

klausomybės įgyvendinimui. 
Jūsų darbas yra reikiamu laiku 
ir mus paskat inant is laikytis 
šiomis sunkiomis mūsų kraštui 
dienomis". 

M i n i s t e r i s t a i p g i dėkojo 
visiems T F P skyriams įvai
riuose pasaulio kraštuose. Taip 
pat labai malonų padėkos laišką 
parašė Lituvos užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Emanue
lis Zingeris per TFP skyrių 
Romoje profesoiui Plinio Correa 
de Oliveira ir visiems TFP dar
buotojams. 

A. Kalvai t is 

palaikyti ryšius su vietine LB 
apylinke. 

Prabėgo beveik ištisi metai. 
Mūsų ir AJC kontaktai, atrodė, 
nutrūko. Bet štai, dieną po kru
vinojo sekmadienio, gauname ir 
vėl jų laišką: 

.Amerikos Žydų komiteto, St. 
Louis skyriaus nariai, jungiasi 
su ki ta is amerikiečiais pa
smerkdami Sovietų Sąjungos 
brutalios jėgos panaudojimą šį 
sava i tga l į Lietuvoje. Mes 
tikimės, kad šie veiksmai, var
žantys laisvę Pabaltijy, bus 
sustabdyti ir visi skirtumai bus 

išspręsti taikiu būdu. Mes iš 
naujo patvirtiname savo soli
darumą su Lietuvos žmonėmis 
jų pastangose išlaikyti laisvę ir 
nepriklausomybę, o taip pat 
tikimės tolimesnio bendra
darbiavimo su LB St. Louis apy
linkėse". 

Į šį laišką atsakyta sekančiai: 
„Gyvename sunkius ir daug iš 
mūsų pareikalaujančius laikus. 
Mūsų širdys pasruvusios krau
ju. Tačiau tuo metu, kai mes 
braukiame karčias ašaras, jūs 
ištiesiate mums ranką, mus 
padrąsinate. Labai jums ačiū. 
Palikime ir toliau partneriais 
darbuose už laisvę". 

Tai dialogas kalbantis pats už 
save. Jo mint imis norėjau 
pasidalinti su visais, kuriems 
laisvė, sugyvenimas ir žmoniš
kumas yra siektini idealai. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. vasario mėn. 2 d. 

A.tA. 
Ltn. ALBINAS REPŠYS 

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. sausio 29 d., sulaukęs 81 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Rima Račkauskas, 

Gintarė Micke Amerikoje; brolis Bronius su šeima ir 
dukterėčia Zita Marganavičiūtė Lietuvoje; podukra Nijolė 
Forrest su šeima Amerikoje ir kiti giminės. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Lietuvių Šaulių sąjungai, 
Tautos Fondui, „Spaudos" bendrovei ir kitoms lietuvių 
organizacijoms. 

Velionio lankymas pirmadienį, vasario 4 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Vietoje gėlių 
prašoma aukoti Tautos Fondui, ALT'ui arba „Lietuvių 
Balsui". Gedulingos šv. Mišios bus aukojamos vasario 2 d. Švč. 
M. Marijos Gimimo bažnyčioje 10 vai.ryto; antros Mišios — 
vasario 10 d. 11:15 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Velionio palaikai bus palaidoti Lietuvoje. 
Nuliūdę dukros, brolis, dukterėčia ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

Jau pradėta statyti Ignalinos bažnyčia. Is 
arch. Edmundas Arbas ir kun. I. Jakutis. 

-ištopavičius, 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ANTANAS KLEIZA 
Mirė 1990 gruodžio 1 d. Palaidotas 1990 gruodžio 5 d. Šv. 

Kazimiero Lietuvių kapinėse Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame už maldas koplyčioje kun. J. Kuzin-

skui, kun. V. Mikolaičiui, kan. A. Zakarauskui, Lietuvos Duk
terų draugijos narėms ir jų kapelionui kun. J. Juozevičiui ir 
Lietuvos Vyčių 112-jai kuopai bei jos dvasios vadui kun. J. 
Savukynui, MIC. Ačiū kun. V. Mikolaičiui, tėvui A. B. 
Rutkausku: OP, ir tėvui J. Vaškui, MIC, už šv. Mišių atna
šavimą ir palydėjimą į kapines. Dėkui kun. K. Kuzminskui 
už šv. Mišių aukojimą mirties dienoje. Esame dėkingi J. E. 
vysk. V. Bnzgiui už dalyvavimą šv. Mišiose bažnyčioje. 

Padėką reiškiame solistams M. ir V. Momkams už 
giedojmą bažnyčioje. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems, 
pagerbusiems velionį koplyčioje bei bažnyčioje. Nuoširdus ačiū 
gausiai pareiškusiems užuojautą šv. Mišių aukomis, žodžiu 
ir laiškais. 

Esame dėkingi S. C. Lack ir sūnums, laidotuvių direkto
riams, už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Žmona, sūnus, marti, anūkai ir jų žmonos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS . 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

Aleksandras Vytenis Dirkis 
lt. pulk. USAR 

Velionio atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 
mėn. 7 ir 13 d. 8:30 vai. ryto Šv. Kazimiero Misijos koplyčioje. 
St. Petersburg, Fl., Vasario mėn. 9 d., šeštadieni, 8 vai. ryto, 
Pal. J. Matulaičio Liet. Kat. Misijos bažnyčioje, 515 E. 127 
St., Lemom. 111. ir paminklo pašventinimas įvyks 11 vai. Šv. 
Kazimiero lietuviu kapinėse. 

Prašome visus artimuosius prisiminti a.a. Vytenį. 
Liūdinti šeima 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metu 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e P a r k e 

Kit i S. C . Lack l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Palos H i l l s 
9236 S . Robe r t s Rd . * Hickory H i l l s 

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

mirus, jo žmonai ONUTEI ADOMAITIENEI liūdesio 
valandoje reiškiame nuoširdžiausia užuojautą. 

JA V LB Floridos apygardos valdyba 

A.tA. 
JONUI ADOMAIČIUI 

iškeliavu- amžinybėn, liūdinčiai žmonai ONUTEI ir 
va ikan t reiškiame gilią užuojautą. 

LB St. Petersburgo apylinkės valdyba 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, 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 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Vi sus 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 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Vasario 16-tos dieną mi
nint didžiules demonstracijos 
ruošiamos Daley Plazoje Chica-
goje. Lietuvių Jaunimo sąjunga 
ragina visus vasario 16 d., šešta
dieni, 12 vai. vidurdienyje daly
vauti demonstracijoje ir vėliau 
eisenoje su plakatais Michigan 
Ave 

x Vliko va ldybos posėdis 
kviečiamas Washingtone va
sario 2-3 dienomis. Iš Chicagos 
į posėdį vyksta dr. L. Kriau-
čeliūnas. inž. P. Narutis ir tary
bos pirmininkas inž. K. Burba. 

x Dr. Mindaugas Griauzdė 
įsipareigojo šių metų Kaziuko 
mugės komendanto pareigoms. 
Jo padėjėja bus ..Nerijos" tun
to vadijos narė jps Aleksandra 
Gražytė. Kaziuko mugė vyks 
kovo 3 d. Jaunimo centre. 
Iškilmingas atidarymas — 11:15 
vai. ryto. Mugę ruošia visi 
Chicagos ir apylinkių lietuvių 
skautų,-čių vienetai. 

x Demonstraci jos, pareiš
kiant solidarumą su narsiais lie
tuviais, saugojančiais Lietuvos 
parlamentą Vilniuje, rengiamos 
sekmadienį, vasar io 3 d., 3 v. 
pp. Chicagos centre. Daley Pla-
za. Autobusai paims demonst
rantus Marąuette Parke prie 
„Seklyčios" ir prie Marijos 
Gimimo bažnyčios 2 v. p.p. Re
g i s t r u o t i s : H o t l i n e t e l . 
708-257-6777. Taip pat autobu
sais važiuos iš Merillville, LN ir 
Lemont. IL. Demonst rac i jas 
rengia: LB, ALTAS, S.O.S. ir 
Hotline. 

fsk) 

x Lietuvos Dukte rų d rau 
gijos metinis na r ių susir in
k imas įvyks sekmadienį, va
sario mėn. 3 d. Jaunimo centro 
mažojoje salėje po 11:15 šv. Mi
šių Tėvų Jėzuitų koplyčioje, ku
rios bus aukojamos už draugijos 
įkūrėją kun. dr. F. Gurecką, už 
visas mirusias draugijos nares 
ir geradarius. 

(sk) 

x Sv. Kryžiaus bažnyčioje 
sekmadienį, vasar io 3 d., 9:30 
v. ryto bus aukojamos šv. Mi
šios už Lietuvoje. 'Vilniuje sau
sio 13 d. ir Latvijoje, Rygoje, 
sausio 20 d. žuvusiuosius, kurie 
gynė savo tėvynių nepriklau
somybe. Prašome dalyvauti. 

'sk) 

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

(sk) 

x PATRIA: didelis i špar
davimas! Dauguma prekių su 
2 0 ^ ^ * 0 ^ 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 American Travel Service 

Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą. Los 
Angeles, Cleveland, ar kitus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant i kitus mies
tus. Tą patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsiimti 
Kreiptis j Amer ican Trave l 
Service Bureau , 9727 S. Wes-
t e m Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

fsk) 

x „The Chronic le of H ighe r 
E d u c a t i o n " sausio 23 d. laidos 
p i r m a m pus lapy je a p r a š ė 
vėliausius įvykius Lietuvoje ir 
kaip jie paveikia Lietuvos aukš
tųjų mokyklų reformas. Pasi
kalbėta su Arūnu Juozaičiu, 
Vilniaus universiteto rektorium 
Rolandu Pavilioniu bei su as
menim Latvijoje. Pagal rekto
rių, 1 iš žuvusių buvo Vilniaus 
universiteto studentas, da r 11 
studentų guli ligoninėje. 

x N e k a l t o P r a s i d ė j i m o pa
rapi ja Bnghton Parke rengia 
Užgavėnių pasil inksminimą — 
Mardi Gras vasario 9 ir 10 
dienomis, šeštadienį ir sekma
dienį. Užgavėnių šventėje bus 
įvair ių l a imėj imų, pas i 
linksminimų ir įdomumų. Para
pijos klebonas kun. Antanas 
Puchensk i kv ieč ia v i su s 
parapiečius dalyvauti. 

x „ B r i d g e s " , L i t h u a n i a n -
American Nevvs Journal , in
formacija anglų kalba praėju
sių metų lapkričio-gruodžio 
mėnesių numeris, išėjo iš spau
dos. Gražus straipsnis Ramunės 
Kubiliūtės apie Chicagos kardi
nolo J. Bernardin apsilankymą 
Lietuvoje, taip pat tos pačios au
torės straipsniai ir informacija 
iš lietuviško gyvenimo. Žurnalą 
redaguoja Edvardas V. Meilus. 
Jr., techniškai prižiūri Teresė 
Meilus. 

x Vyr. Lietuvių cen t r e , Chi-
cagoje išnuomojamas kambarys 
su pilnu aptarnavimu vyresnio 
amžiaus žmogui. Kreiptis: 2711 
W. 71 St., a r b a s k a m b i n t i 
312-476-2655. 

(sk) 

x Kr i š t anav ič i aus F o n d a s 
padeda išlaikyti Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centrą, kurio 
užmojis yra išsaugoti mūsų tau
tos kultūrines vertybes ateities 
kartoms. Mūsų darbai reikalaus 
moralinės ir material inės pa
ramos iš lietuvių visuomenės. 
Bendrai dirbant, mūsų ateit is 
gali būti šviesi ir laiminga. 
Kviečiame visus į talką. Nuo 
mokesčių nurašomos aukos a r 
paskolos gali būt i siųstos adre
su: 5620 S o u t h C l a r e m o n t 
Ave., Chicago, IL 60636 USA. 
Telefonas (312) 434-4545. Pirmi
ninkas Robertas Vitas. 

(sk) 
x P r a n a s G. Meilė, C P A są

žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-5163. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u v i e n o s ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. S k a m b i n k i t e 
RE/MAX R E A L T O R S , Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC. rašo vietinius bil ietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kre ip t i s : 
G .T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 7 9 t h A \ e . , 
H i c k o r y Hills , IL. Te l . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 6 -
MAISTO P R O D U K T A I 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 S o u t h 79th Ave. , Hicko
ry Hills, 111. 60457, t e l e fonas 
(708) 430-8090. 

Csk) 

x Mari jos aukš t . mokyklos 
paskutinių metų moksleivės 
dalyvaus mokslinių išradimų ar 
atradimų konkurse kovo 20 d. 
ir balandžio 17 d. Tribūne bokš
te, nes konkursą organizuoja 
„Chicago Tribūne" dienraštis. 

x St. Žilevičius rodys filmus 
iš Lietuvos įvykių vakaronėj, 
kuri bus Jaunimo centro ka
vinėje vasario 8 d., penktadienį. 
7:30 vai. vak. J is parodys fil
mus, kuriuose bus Trakų pilis, 
partizanų laidotuvės Seirijuose. 
Vėlinės Rasų kapinėse ir kt. 
Vakaronę rengia Jaunimo cent
ro Moterų klubas. 

x P a s a u l i o Lietuvių J a u 
n imo k o n g r e s a s , ruošiamas 
Pietų Amerikoje, artėja. Trūks
ta dar kelių Chicagos ir apy
linkių jaunimo atstovų. Jauni
mas (18-25 m. amžiaus), susi
domėjęs atstovauti Chicagai. 
kviečiamas registruotis skambi
n a n t Lina i Zliobienei te l . 
708-969-8544. 

x Lietuvių Mote rų k lubo 
federaci jos kasininkė Albina 
Paliulienė. Vvaterbury, Conn.. 
lietuviškos spaudos palaikymui 
atsiuntė „Draugui" 30 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d., sekmadieni, 
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 ta ip pat atliks ir 
dalį p rog ramos . Bil ietai 
gaunami: Gifts In ternat ional , 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, te l . 312-471-1424. 

(sk) 

Buvęs „Draugo' redaktorius ir direktorius a.a. Bronius Kviklys su prel. Ig
nu Urbonu tariasi lietuviškais reikalais. B. Kviklys pagerbtas Liet. Ka t . 
spaudos draugijos. 

Nuotr J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LIETUVIU KATALIKU 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
POSĖDIS 

.,Draugą" leidžiančios Lietu
vių Katalikų spaudos draugijos 

metinis posėdis buvo sausio 30 
d. Marijonų svetainėje. Po geros 
vakar ienės buvo svarstomi 
pereitų metų pasisekimai ir 
nepasisekimai. Taip pat buvo 
aptariami finansiniai prane
šimai, kuriuos atliko ,,Draugo" 

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, 

x „Lietuva Parce l Service" vasa r io 24 d. 12 vai. dienos 
praneša, kad nuo sausio 28 d. puošnioje Martiniąue salėje. Re-
siuntinių persiuntime yra pa
keitimų: siuntiniai, siunčiami 
pagal licenzijas (spec. leidimas), 
eis b e muito. Visi drabužiai, ba
tai, maisto produktai, skalbimo 
priemonės, vaistai nebus mui-
tuojami nei čia, nei Lietuvoje. 
Tokį leidimą turi „Lietuva 
parcel Service". Siuntiniai, 
siunčiami be tokio leidimo, bus 

I mui tuo jami rubl ia i s sena 
tvarka. Galima su naujais dra
bužiais siųsti ir dėvėtus, tik la
bai gerame stovyje. Mūsų biu
re gausite išsamią informaciją 
apie siuntinių persiuntimą. 
Kreipkitės pas J an iną Juod-
v a l k i e n ę , 4108 S. Archer 
Ave., Chicago , IL 60632, tel. 
312-254-2817. Darbo vai.: 11 
v.r.~5 v. p.p, išskyrus šeštadienį 
ir sekmadienį. Prieš atvyk
d a m i pas i skambink i t e . 

(sk) 

x Opt ical Studio, 2620 W. 
71 St., Ch icago , IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r .- l v. p.p. P i rmad . ir antrd. 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Balt ic Monument s , Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x Akcijų, bonų bei katu ver
tyb ių p i r k i m e ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas Kurkulis , tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis, 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel . 1-800-423-2294. 

(sk) 

zervacijas priima: R a s a Alek-
siūnienė, 312-4764)399 ir Vida 
Slapšienė, 7b8-968-3057. 

(sk) 

x Lietuvoje p a r d u o d a m i 
automobiliai: Lada 2106 — 
4,200 doi.. Lada 2107 - 4,300 
dol., Lada 2108 - 4,300 dol., 
Lada 2109 - 4,500 dol. Automo
biliai nauji su garantija. Pri
statome dolerius Lietuvoje Jūsų 
giminėms už dešimą procentą. 
Keičiame aukštu santykiu dole
rius į rublius, vienas doleris prie 
dvidešimt rublių. Atsiskai
tymas tik po paslaugų suteiki
mo. Skambinti: (708) 430-0030. 

(ski 

x Panaikinti muitai siunti
n iams į Lietuvą p e r Ameri
k o s paštą! Pasirodžius spaudoje 
klaidinga; žiniai apie muitus, 
jaučiu pareigą pranešti savo 
klientams ir kitiems suinte
resuotiems, kad v i soms 
prekėms siuntiniuose muitai 
panaikinti, nežiūrint to, kaip 
jie bus siunčiami, privačiai ar 
per kokią nors agentūrą. Mui
tai palieka tik tikro kailio, ar
ba tikros odos paltams bei 
švarkams Marija Noreikienė. 

(sk) 
x Kelionių ir tu r izmo pa

r o d a pirmą kartą ruošiama 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , I N C . , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutua l Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - ei. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

administratorius kun. Petras 
Cibulskis. Visam posėdžiui 
vadovavo draugijos pirmininkas 
dr. Petras Kisielius, kalbė
damas taip pat apie prenumera
torių pakėlimo ir dienraščio pla
tinimo reikalą. Atsistojimu ir 
malda buvo prisimintas direk
torius a.a. Bronius Kviklys. 

Apie specialius renginius, 
kaip koncertą, gegužinę ir vaka
r ienę plačiai pranešė kun. 
V i k t o r a s Rimšel i s , paly
gindamas kitų metų pajamas ir 
išlaidas su pereitų metų pa
jamomis. Jų surinkimo nuopel
nas priklauso „Draugo" rengi
nių komitetui, dirbančiam iš 
idealizmo ir noro palaikyti 
lietuvišką spaudą išeivijoje. 

Daugelis direktoriato narių 
kėlė klausimus, kodėl nuolat 
kyla pašto išlaidos, spausdini
mas, algos ir kiti pinigais 
skaičiuojami reikalai. Reikia 
mokėti net bankui už kiekvieną 
depozituojamą čekį, atsiųstą 
prenumeratorių ar už spaus
t u v ė s bei adminis t rac i jos 
patarnavimus. 

I š s i a i šk in t a , kad nuolat 
viskas kyla. Kyla pragyve
nimas, pinigai smulkėja ir jų 
vertė krinta, todėl ir kainos 
kasmet darosi vis didesnės. Tai 
nepriklauso nuo laikraščių ar 
ska i ty to jų norų, be t nuo 
gyvenimo sąlygų ir aplinkybių, 
kuriose laikraščiai svetimomis 
kalbomis leidžiami. Ypač visi 
nus iskundė, kad pašto pa
tarnavimas yra visiškai blogas, 
bet taip pat nepriklauso nuo 
laikraščių administracijos norų. 

Vadyba liko ta pati, kuri buvo 
ir pereitais metais. Dr. Petras 
Kisielius yra Lietuvių Katalikų 
spaudos draugijos pirmininkas, 
dr. Antanas Razma — vicepirmi
ninkas, adv. Agirdas Ostis — 
vicepirmininkas ir teisinis pa
tarėjas, inž. Juozas Polikaitis — 
vicepirmininkas, kun. Viktoras 
Rimšelis — iždininkas ir kun. 
Petras Cibulskis — sekretorius 
ir „Draugo" administratorius. 

Visai valdybai palinkėta ge
riausios sėkmės veikloje ir 
sumanymuose. 

P. S. 

lietuvių . suomenei! G. T. 
I n t e r n a t i o n a l kviečia jus 
susipažinti su oro linijų at
stovais, pasirinkti įdomios ir 
naudingos ~u kelionėmis susiju
sios medž.agos, pasivaišinti, 
pažiūrėti v deo filmų ir Lietuvos 
vaizdų skaidrių. Loterija kas 5 
minutės, ujimas nemokamas. 
Laukiam vigą vasario 24 d., nuo 
12 iki 3 vai. p.p. Pasaulio Lie
tuvių ce tre, 511 E. 127th 
Street, U :nont, IL. 

(sk) 

x KASA, federalinė kre
dito unij •.. praneša apie naują 
patarnav mą: dabar galima įsi
gyti taup -no lakštus (certifica-
tes of dep ,-Mt) iki 5 m. termino. 
Taupykit ilgesniam laikui ir 
gausite aukš t e sn iu s nuo
šimčius' r \SA, 2615 W. 71 St., 
Chicago, IL,tel. 312-737-2110. 

(sk) 

x INTERVIDEO bendrovės, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609 teisingas telefono 
numeris yra (312) 927-9091. Už 
klaidingai atspausdintą numerį 
„Draugo" skelbimų skyrius 
atsiprašo. 

x Dėmesio video a p a r a t ų 
savininkai ! Norėdami tikrai 
kokybiškai išversti video įrašus 
iš Lietuvoje naudojamos PAL 
sistemos į amerikiet iškąją 
NTSC ir atvirkščiai, kreipkitės 
į INTERVIDEO. Su moder 
niausią „digital" aparatūra, už 
nrieinama kainą galima perra
šyti jūsų vaizdajuostes į 1%" U-
Matic. Beta, VHS, 8 mm, 8 mm 
„high-band" Stereo Hi-Fi forma
tus. Taip pat perrašome 16 
mm kino filmus į videojuostas. 
Mūsų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609, tel. (312) 927-9091. 
Sav. P e t r a s Bernotas . 

(sk) 

LIETUVOS DIENA 
MUNDELEIN 

S E M I N A R I J O J E 

Mundelein seminarijoj, Chica
gos arkivyskupija turi 60 savo 
klierikų. Du teologijos studentai 
turi motinas lietuvių kilmės. 
Tai D. Yurovic, kuris bus 
kunigu įšventintas šiemet pa
vasarį, bet darbuosis Montanos 
valstijoje. An t r a s , tu r in t i s 
motiną lietuvių kilmės, yra J. 
Sullivan (jo tėvas airis) iš Queen 
of Universe parapijos Chicagoje. 
Kunigu bus įšventintas atei
nančiais metais ir darbuosis 
Chicagos arkivyskupijoje. 

Sausio 30 d. buvo skirta Lietu
vai. Klierikai šiai dienai iš
spausdino programą, kurios pir
mas puslapis papuoštas lietu
višku koplytstulpiu, o antrame 
įdėtas Lietuvos žemėlapio silu
etas. Progrmoje buvo vakarinės 
pamaldos už Lietuvą. Į namų 
koplyčią susirinko pora šimtų 
klierikų, dalis profesorių. Prie
šais altorių stovėjo iš Marąuette 
Parko vieno klieriko atvežtas 
stambus lietuviškas koplyt
stulpis. Autobusu buvo atvažia
vę per 40 Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos choristų, diri
guojant muz. Ant. Linui, var
gonėliais pritariant muz. Kaz. 
Skaisgiriui, užtraukė „Dievas 
mūsų prieglauda". Tuo metu 14 
klierikų atnešė 14 degančių 
žvakių, primenančių neseniai 
komunistų Lietuvoje nužudytus 
laisvės siekėjus. Sudėjo žvakes 
ant altoriaus ir prie jo. Kun. J. 
Kuz inskas , as is tuojamas 
diakono D. Yurkevic, sukalbėjo 
maldą už taiką ir už Lietuvos 
laisvę. Abudu turėjo lietu
viškais ornamentais išaustas 

•s tu las . Visi sus i r inkusie j i 
sukalbėjo 62 psalmę, žadinančią 
viltį Dievuje ir vėl choras gie
dojo „Dieve, laimink mūsų 
tėvvne Lietuva". 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Hamiltono pens in inka i 
turėjo savo tradicinį balių, 
kurin pakvietė ir pensininkų 
dukteris bei artimuosius pa
tarnauti. Balius buvo šaunus, ir 
pensininkai bei jų svečiai buvo 
patenkinti. 

— Algis Dudaravič ius , il
gamet i s Edmontono, Alb., 
lietuvių pirmininkas, išėjo į 
pensiją. Jam palinkėjo daugelis 
lietuvių laimingų metų. 

— A.a . Antanas Balčiūnas, 
66 metų amžiaus, mirė gruodžio 
28 d. Saul Ste. Marie, Ont. Jis 
buvo liuteronas, tai ir pamaldos 
buvo laidotuvių namuose. 

Diakonui paskaičius ištrauką 
iš šv. Luko Evangelijos (4, 
14-22), kun. J. Kuzinskas 
pasakė pamokslą, kuriame pri
minė kovo 11 d. paskelbtą 
Lietuvos laisvės ryžtą ir bran
dinamas viltis. Priminė, kaip 
jam pirmą kartą lankantis 
Lietuvoje teko slaptomis krikš
tyti zokristijoje, nes žmonės bi
jojo okupantų represijų. 
Pažymėjo, kad Lietuvos kardi
nolas yra buvęs slapta įšven
tintas vyskupu. Dabar jau lais
viau. Kauno seminarijoje yra 
185 klierikai, Tel|ių 132. Nusi
skundė, kad, jam išvykstant po 
pirmo karto iš Lietuvos, oku
p a n t ų pare igūna i pagrobė 
darytas nuotraukas. Pabrėžė, 
kad Lietuva nepasiduos ir 
ryžtingai sieks nepriklausomy
bės. Prašė melstis už Lietuvą. 

Klierikas J. Sullivan paskaitė 
savo paties sukurtus malda
vimus už Lietuvą ir taiką, vi
siems pakartojant, kad ir jie to 
meldžia. Vėl suskambėjo choro 
giesmė: „Apsaugok Aukščiau
sias". Choras padarė gilų įspū
dį klierikams ir jie pabaigoje tą 
pareiškė karštais plojimais. 

Po pamaldų visi buvo pakvies
ti į seminarijos valgyklą lietu
viškoms vaišėms, k u r i a s 
paruošė Ona Norvilienė, Adelė 
Lietuvninkienė ir Michalina 
Petrošienė. Produktus davė 
seminarija, skanėstų kepinius 
jos pačios parūpino. Buvo kun. 
J. Kuzinsko parūpintas ra
guolis. Vakarienės metu buvo 
lietuviška plokštelių muzika. 

Iš Chicagos buvo atvykusios 
aštuonios Šv. Kazimiero vienuo
lijos seserys, par. vikaras kun. 
L. McMally, prel. J. Prunskis. 
Klierikas J. Sullivan iš Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
buvo a tgabenęs l ie tuviškų 
audinių, Aušros Vartų pa
veikslų, kitų lietuviško meno 
kūrinių bei lietuviškų leidinių. 
Parodėlę, paruoštą šalia vai
šių salės, lankė seminaris
tai. Ši Lietuvos diena visiems 
dalyviams paliko neužmirštamą 
įspūdį. 

Juoz . P r . 

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 nuo 9 iki 7 vai vąk 
šestad 9 v r iki 1 vai. d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Stveet 
Chicago, IL 60629 

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

201 E. Ogden Ave.. S te . 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 
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