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Sovietai sako: 

Pabaltijo ir Sovietų 
klausimas nesprendžiamas 

tarptautiniais įstatymais 
Maskva. Vasario 6. (UPI) — 

Sovietų Komunistų partija 
r e ika l au ja įvesti tiesioginį 
valdymą iš Maskvos visose tri
jose Pabaltijo respublikose ir 
kitose srityse, kurios nepaklus 
Sovietų Sąjungos konstitucijai. 

Europos žinių agentūros pra
neša, jog Sovietų Užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas 
Jul i Kvitsinksy papeikė Islandi
jos ambasador ių Maskvoje 
Olafur Egilsson už tai, kad 
Islandija imasi žygių atsteigti 
diplomatinius ryšius su Lie
tuva. Praėjusią savaitę Islandi
jos vyriausybė įteikė ilgą moty
vuotą raštą, kodėl Pabaltijo 
krašta i , buvę nepriklausomi 
prieš II Pasaulinį karą, turi vėl 
turėt i savo nepriklausomybę ir 
kad Islandijos vyriausybė tvir
ta i už tai stovi. O Sovietų Už
sienio reikalų ministerijos spau
dos pranešėjas priekaištavo 
išorinėms jėgoms, kurios skver
biasi į Sovietų vidaus reikalus. 
Vi ta l i jus Čurkinas kalbėjo 
reporteriams: „Politinis ginčas 
ta rp Pabaltijo respublikų ir So
vietų Sąjungos vyriausybės ne
gali būti sprendžiamas tarp
tautinio įstatymo pagrindu"'. 

Brazauskas pas Gorbačiovą 
Ši žinių agentūra praneša taip 

pat, jog Lietuvių Demokratų 
Darbo partijos vadas Algirdas 
Brazauskas susitiko su Sovietų 
prez. M. Gorbačiovu, kuriam 
priekaištavo, kad Sovietų ka
riuomenė užėmė pastatus ir 
nuosavybes, pr iklausančius 
Komunistų partijai, kuriai jis 
vadovavo. Žinoma, Gorbačiovas 
nesiteisino, bet priminė, kad 
Lietuvos suplanuotas šį šešta
dienį balsvimas priešinasi kovo 
17 dienos referendumui, kuris 
tą dieną bus visoje Sovietų 
Sąjungoje. Lietuvos reikalui 
Brazauskas nieko nelaimėjęs. 

Gorbačiovas ir kiti Sovietų 
vadai pakartotinai sakė, jog 
Vilniaus parlamentarai, kurie 
paskelbė nepriklausomybę pra
ėjusį kovą, neišreiškia daugelio 
Lietuvos žmonių nusistatymo, 
nežiūrint , kad prieš metus 
tautinio Sąjūdžio frontas rinki
muose laimėjo pergalę. „Tas-
sas" apkaltino lietuvius, jog 
buvęs įvykdytas „parlamen
tarinis perversmas". 

Ši žinių agentūra taip pat rašo 
apie šio šeštadienio balsavimus, 
juos vadindama plebiscitu ir už 
ką turi pasisakyti Lietuvos 
gyventojai. Visa tai mums jau 
žinoma iš anksčiau buvusių pra
nešimų. 

Lietuvos vyriausybės tarnautojai klijuoja plakatą antradienį Vilniuje, kuriame parašyta: „Vasario 
9 apsispręsime už nepriklausomą ir demokratinę a r už pavergtą Lietuvą". 

Pabaltijo ir Kuwaito 
problemos 

Siūlomos karo paliaubos 

Vilniuje įtampa nemažėja 
Komisijos Vakarų nuraminimui 

Vilnius. — Lietuvos nepri
klausoma vyriausybė pažymi, 
jog į t a m p a gatvėse nė ra 
sumažėjusi, kai patruliuoja 
naktį Maskvos įsakyti daliniai 
ir Lietuvos vyriausybei lojalūs 
lietuviai policininkai. 

Du žmonės buvo sumušti 
kareivių atskirose vietose, kaip 
sako oficialūs pareigūnai, kurie 
stebi, a r tikrai sovietai trau
kiasi nuo riaušių, kaip kad 
išsireiškė prez. Bushas savo 
kalboje. Nežiūrint truputėlį 
švelnesnio tono iš Maskvos, 
praėjusį savaitgalį Vilniuje 
žmonės buvę neramūs. Sovietų 
kontroliuojama televizija bando 
perduoti taikingą gatvių vaizdą, 
nors padėtis kitokia, o žmonės 
nebendradarbiauja su okupan
to atstovais. 

Patikrinimas prie katedros 
Pabaltijo respublikos atsisakė 

bendradarbiaut i su Sovietų 
kariškiais, kurie Gorbačiovo 

Latvių ir estų 
pareiškimas 

Washingtonas. — Vliko lei
džiamas Eltos biuletenis pra
neša, jog Amerikos Latvių są
junga ir Amerikos Estų taryba 
pareiškė, kad jų vyriausybės 
šiuo metu nesiekia nepriklau
somybės pripažinimo. Doku
mentų datos yra 1991 m. sausio 
31 d. ir 1991 m. vasario 1 d. Tuo 
reikalu jie padarė pareiškimus 
JAV Kongrese ir JAV vyriau
sybėje. Tas jų nusistatymas gali 
apsunkinti lietuvių pastangas. 
Pasaul io Pabaltijo sąjunga 
nutarė, kad ji pritaria Lietuvos 
pastangoms siekti nepriklauso
mybės pripažinimo, nors latvių 
ir estų metodai skirtingi. Jie 
pabrėžė, kad lietuvių sieki
mams nebus trukdoma. 

įsakymu turi kartu patruliuoti 
gatvėse su respublikų policija. 
Dviejų jėgų rodymasis gatvėse 
žmonėse kelia baimę, nes bet 
kuriuo metu gali įvykti vėl 
susirėmimas. Praėjusio penkta
dienio naktį Sovietų 8 kareiviai 
įsirengė patikrinimo punktą 
katedros aikštėje pačiame Vil
niaus centre. Jie stabdo va
žiuojančius ir praeivius ir 
t ikrina dokumentus, būdami 
netoli Sąjūdžio būstinės ir 
demonstuodami savo ginklus. 
Tačiau jie pasitraukė praeitą 
šeštadienį , kai tūks tanč ia i 
žmonių lydėjo vėl nužudyto 
lietuvio kūną į amžinojo jo 
poilsio vietą, rašo ,,New York 
Times" koresp. F. Clines iš 
Maskvos. Lietuvis buvo Sovietų 
peršautas per galvą. 

Vakarų apraminimui 
Dienraštis pažymi, jog. kai 

prez. Bushas ir kiti pasaulio 
vada i r e i škė p r i e k a i š t u s 
Gorbačiovo vyriausybei už 
įvykius Lietuvoje ir Latvijoje, 
tai jis sudarė tris Kremliaus 
komisijas diskutuoti Pabaltijo 
klausimus, bet ne formaliai tar
tis, kad sugrąžintų 1940 metais 
jų pagrobtą nepriklausomybe 
Stalino-Hitlerioaktu. Pabaltijo 
vadai mano, jog tos komisijos 
sudarytos nuraminti Vakarų 
kritikams, kadangi nėra nusta
tytos datos, kada tokie pokalbiai 
turi prasidėti. ,,Mes turime 
sužinoti, kas slepiasi už to ir 
kokia yra politinė situacija So
vietų Sąjungos vadovybėje prieš 
pradedant kalbėtis", pasakė 
Landsbergis. 

— Washingtone prez. G. 
B u s h a s paskambino Pietų 
Afrikos prezidentui F.W. de 
Clerk ir pagyrė jį už pastangas 
panaikinti aparteida. 

Maskva. — Čia Užsienio rei
kalų ministerijos atstovas pa
neigė pasklidusią žinią, jog So
vietai padarė susitarimą su 
Amerika, kad Kremlius palai
kys Persų įlankos karą, o Ame
rika tylės dėl Sovietų įvykdyto 
smurto Pabaltijo kraštuose. 

Ministerijos žinių pranešėjas 
Vitalijus Čurkinas,supažindin-
damas žurnalistus su įvykiais, 
pasakė, kad tą žinią paneigti 
įsakė pats Užsienio reikalų 
ministeris Aleksandras Bes-
smertnykas. Tačiau VVashing-
tone vyr iausybės ša l t in ia i 
pasakė AP reporteriui, jog slap
tas susitarimas ta rp Bessmert-
nyko ir Bakerio leido jiems 
paskelbti bendrą pareiškimą 
Persų įlankos krizės klausimu, 
kai Bessmertnykas lankėsi Wa-
shingtone. 

Oficialus Amerikos pareigū
nas privačiai pranešė, kad 
„jiedu padarė sus i ta r imą" . 
„Mes sutikome neliesti Pabalti
jo, o jie sutiko palaikyti mus 
Persų įlankoje", papasakojo tas 
pareigūnas, tik su sąlyga, kad 
nebus minima jo pavardė. Savo 
paneigime Čurkinas kalbėjo, jog 
„Aš esu įgaliotas pasakyti, kad 
ten nebuvo jokio susitarimo iš 
viso iškilę jų s u s i t i k i m e . 
Klausimas to reikalu visai 
nebuvo keltas ar diskutuotas". 
Dar daugiau:,,Jokio sąlyčio tarp 
Pabaltijo įvykių ir Persų situ
acijos nebuvo padaryta". Bes
smertnykas matęs tą pranešimą 
ir įgaliojo jį paneigti. 

Sandėris yra 
Tačiau Washingtone vėl vie

nas iš vyriausybės šaltinių, 
kuris atskleidė amerikiečių-so-
vietų susitarimą AP agentūrai, 
kartojo, jog, nežiūrint Sovietų 
paneigimo, „Sandėris y ra" . 
Paliesta labai jautr i vieta. Yra 
džentelmeniškas susitarimas: 
,Jie nenori , kad tai bū tų 
žinoma", aiškino toliau tas pats 
pareigūnas. AP agentūra vėl pri
mena nužudymus Lietuvoje ir 
Latvijoje, kurios siekia savo 
nepriklausomybės. Nežiūrint, 
jog Busho administracija spau
džia dėl taikingo sprendimo 
Pabaltijo krizės klausimu, bet 
viešai ir aiškiai nepasmerkia 
Sovietų įvykdyto smurto. 

Paliaubos? 
Čurkinas pasakė žurnalis

tams, jog Sovietų Sąjunga tęsia 

pastangas ir naudoja ..diplo
matinę mašineriją", kad būtų 
baigtas karas su Iraku Sovietų 
Sąjunga pasisakanti už paliau
bas, bet „pirmiau reikia, kad 
būtų priimta Jungt .r: 4 Tautų 
rezoliucija tuo reikalu". 
Sovietų-Amerikos bendras pa
reiškimas siūlo pa! aubas. jei 
Irakas nedvejodami, pr ižadės 
pasitraukti iš Kuivaito ir tuojau 
pat pradės konkrečius pasiruo
šimus išvykimui. Tame bendra
me pareiškime svarbi vieta yra. 
kad ne visi Irako daliniai turi 
išvykti iš Kuwai:». dar prieš 
prasidedant paliauboms. 

Maskvoje Komunistų partijos 
Centro komitete p lenumas 
nutarė, kad Amerika imtųsi 
reikalingų priemonių išvengti 
kraujo praliejimo Irake ir kad 
eitų prie paliaubų, pasakė 
naujasis partijos ieciologas Alek
sandras Džasochovas spaudos 
konferencijoje. Sc-ietai. ilgų 
metų Irako sąjung ninkai, biją. 
kad Amerikos pajėgos nesunai
kintų Saddamo Kasseino vy
riausybės, vietoje, kad išstūmus 
jį tik iš Kuwaito. ..Mes negalime 
leisti, kad Irako žmonės būtų 
nubausti už politiką, kurios jie 
nepasirinko", pasakė Maskvoje 
Valentinas Falina- Komunistų 
partijos vyriausia? tarptautinio 
departamento vir-ninkas, kal
bėdamas spaudos konferencijo
je. 

Pabaltiečiai siūlomi 
Nobelio premijai 

Washingtonas. - Amerikos 
komitetas , k u m dalyvauja 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferenc. os darbuose, 
nominavo ..taika ir laisvę 
mylinčius Estijos. Latvijos ir 
Lietuvos žmones 1991 metų 
Nobelio Taik- - p remi ja i . 
Nominacija teUcrama buvo 
pasiųsta į Norveguą Nobelio in
stitutui Oslo mies'e. Komisijos 
pirmininkas kon.T. S. Steny 
Hoyer pasakė, kad Pabaltijo 
žmonės, heroiškai Kovojantys už 
savo nepriklausomybę, yra 
t ikrai verti tokios pagarbos ir 
tai gali padėti vms atgauti 
laisvę. 

„Iš tikrųjų, yra roniška, kad 
tie žmonės, kuru »biausiai yra 
nusipelnę šių metų Taikos 
premijos, yra persekiojami pra-

Lietuvoje 580 sužeistų 
S v e i k a t o s m i n i s t e r i j o s p r a n e š i m a s 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gen. Norman Schvvarz-
kopf šią savai tę p a s a k ė 
žurnalistams, jog jis neskubės 
pradėti pėstininkų puolimų, kad 
būtų išvengta civilių žmonių 
žuvimo. Sąjungininkai j au su
naikino mažiausiai 300 Irako 
tankų, kurių ten esama maž
daug 4,500. 

— Sovietų Komunistų parti
ja audringame savo vadovybės 
pasitarime svarstė, ką daryti, 
kad praėjusiais metais 2.4 mili-
jnai partijos narių sugrąžino 
savo nario korteles ir pasi
traukė iš partijos. Šiuo metu dar 
esama 16.9 mil. narių. 

— Anglijos buvusi ministerė 
pirmininkė Margaret Thatcher 
buvo atskridusi pas buvusį JAV 
prezidentą Reaganą padėti jam 
atšvęsti 80-ąjį gimtadienį Los 
Angeles mieste, kur dalyvavo 
daug žymių politikų, prezidentų 
ir ministerių. įvyko uždaras 
balius. 

— Japonijos Parlamentas 
pradėjo svarstyti pinigų ir 
lėktuvų pasiuntimo klausimus 
į Persų įlankos regioną. 

— Prez. G. Bushas siunčia du 
vyriausius savo patarėjus į Sau-
di Arabiją, kad jie iš vyriausiojo 
karo vado generolo Norman 
Schvvarzkopfo patirtų t ikras 
žinias apie padėtį prieš darant 
svarbų sprendimą. Gynybos 
departamento sekretorius Diek 
Cheney ir Jungtinio štabo vir
šininkas gen. Colin Povvell jau 
ten yra buvę ir anksčiau. 

N e w Yorkas, 1991 vasario 4. 
(LIC) — Lietuvos Sveikatos Ap
saugos ministeri ja š iandien 
teleksu pranešė Lietuvių Kata
l ikų Rel ig inei š a l p a i , kad 
„dėkoja visiems mus užjautu-
siems, padėjusiems, padedan
t iems mūsų medicinai materia
liai". 

Min i s t e r i jo s a t s t o v a s E. 
Razgauskas perdavė informa
ciją apie s u ž e i s t u o s i u s ir 
ž u v u s i u o s i u s , k u r i ą p r a š ė 
paskleisti kiek galima plačiau, 
nes sovietų oficialios informaci
jos sistemos iki šiol tokios infor
macijos neskleidė, neskelbia ar
ba skelbia iškraipytai" . 

Ministerijos praneš imas 
1991 m. sausio 11 d. ir 1991 

m. sausio 13 d. sovietų armijos 
padaliniai, remiami tankų, šar
vuočių, šaudydami iš patrankų 
tuščiais šoviniais, naudodami 
automat in ius ginklus, užtaisy
tus kovos šoviniais, Vilniuje 
užėmė Spaudos rūmus, televizi
jos bokštą, televizijos ir radijo 
komiteto patalpas . Prie šių 
pas t a tų buvo sus i r inkę be
ginkliai žmonės, norėję išsau
goti laisvą spaudą ir laisvą žodį. 

Sovie tų k a r e i v i a i daužė 
žmones automatų buožėmis bei 
kitais kietais daiktais, t ra iškė 
šarvuočių ra ta i s bei t ankų 
vikšrais . Ypat ingai ž iaur iai 
buvo sus idoro ta su m i n i a 
žmonių, buvusių prie televizijos 
bokšto, televizijos ir radijo ko
miteto. Prie šių pas ta tų buvo 

— Algirdas Brazauskas, su
grįžęs iš Maskvos, kurioje jis lan
kėsi komerciniais reikalais ir 
netikėtai buvo susitikęs su Gor
bačiovu, pasakė, kad „Lietuva 
turėtų siekti laipsniško nepri
klausomybės atgavimo". Tai su
kėlė didelę nepasitenkinimo 
audrą. 

— Wisconsino sen. Robert W 
Kasten.Jr., kritikuoja preziden
to Busho kalbą, kad jis griežtai 
nepasisakė prieš Gorbačiovą, 
k u r i s p a s i u n t ė d a l i n i u s j 
L ie tuvą te r io t i b e g i n k l i ų 
žmonių ir kad vis dar nepri
pažįsta teisėtos ir demokratiniu 
būdu išrinktos Lietuvos vyriau
sybės. 

užmušti 11 žmonių, du vėliau 
nuo žaizdų mirė ligoninėse. 10 
žuvusių mirė nuo kulkų, 3 buvo 
sutraiškyti ratų arba vikšrų. 
Kiek iš tikrųjų žuvo žmonių, 
mes nežinome, nes kariškiai 
mūsų greitosios medicininės pa
galbos darbuotojų prie įvykių 
vietų po pas ta tų užėmimo 
neleido prieiti. 

Teroras nesibaigia 
Iki šios dienos į gydymo įstai

gas kreipėsi 580 nukentėjusių, 
jų tarpe — 152 moterys, 312 
asmenų buvo pakenkta klau
sos a p a r a t u i . Kombinuotos 
žaizdos ( t raiškytos, plėštos, 
kirstos, pjautos ir kt.) nustatytos 
122 asmenims: 46 žmonės buvo 
sužeisti kulkų, 10 buvo apdegę, 
110 asmenų gydyta ligoninėse, 
dabar dar tebesigydo ligoninėse 
31. vieno sužeistojo būklė dar 
labai sunki. 

Deja, sovietų armijos agresy
vūs veiksmai prieš ta ik ius 
respublikos gyventojus nesi
baigia. Vyrai sulaikomi gat
vėse, sustabdomos mašinos, 
i š la ip inami keleiviai, iš jų 
t yč io j amas i , la ikomi pr ie 
mašinų iškeltomis rankomis, 
krečiamos mašinos. Kelis kar
tus buvo sustabdomos ir greito
sios medicininės pagalbos maši
nos. 

Be to. kareiviai daužo, muša 
žmones, šaudo įjuos iš automa
tinių ginklų. Kariškiai nusiveža 
vyrus į kareivines ar komen
dantūrą, naudodami smurtą, fi
ziškai niokioja juos, nepaisy
dami net aiškių negalės žymių 
(buvo sumuštas Kaune jaunuolis, 
kuriam buvo sugipsuota ranka). 
Nuo sausio 20 d. iki šios dienos 
į gydymo įstaigas kreipėsi 13 
sužalotų vyrų: dvejuose rastos 
šaut inės žaizdos. 9 žmonės 
gydomi ligoninėse dėl sunkių 
galvos smegenų traumų. Vienas 
jų mirė 1991 sausio 30 d. 

ėjusių metų Nobelio Taikos 
premijos laimėtojo", pasakė sen. 
Dennis DeConcini. Helsinkio ko
miteto pirmininko pavaduoto
jas. Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo komisija dažnai yra 
vadinama ir Helsinkio komi
tetu. Nobelio komitetas galėtų 
pasiųsti Gorbačiovui „stiprų 
pranešima". su te ikdamas 
Nobelio Taikos premiją Pabalti
jo žmonėms. 

Helsinkio komitetas kasmet 
siunčia savo nominacijas. Jis 
nominavo Vaclovą Havelį, Če
koslovakijos prezidentą. Lech 
Walesą, šiuo metu Lenkijos pre
zidentą, ir dar kitus žmogaus 
teisių gynėjus. Hels inkio 
komitetas buvo JAV Kongreso 
įsteigtas 1976 m. rūpin t i s 
žmonių teisėmis pagal baigia
mąjį Helsinkio aktą. 

Izraelis deportuoja 
palestiniečius 

New Yorkas. — Amerikos 
atstovai Jungtinėse Tautose 
platina naują brošiūrą, kurioje 
yra kritikuojama Izraelio veikla 
jo užimtose teritorijose, įskai
tant ir sprendimą deportuoti pa
lestiniečius, praneša Saugumo 
Tarybos šal t iniai . Neseniai 
Kolumbija. Kuba, Malazija ir 
Jemenas pasiūlė rezoliuciją, kad 
būtų apsaugoti palestiniečiai 
Izraelio užgrobtoje žemėje po 
1967 metų karo. Amerika ban
do laviruoti tarp Izraelio ir 
arabų ir žada nenaudoti veto 
teisės. Padėtį sunkina paskelb
tas faktas, kad Izraelis depor
tuoja 4 palestiniečių vadus iš tų 
kraštų ir ta i yra prieš G^nevos 
ketvirtąją konvenciją. Kai pa
lestiniečiai pradėjo priešintis 
prieš jų vadų deportavimą, tai 
Izraelio kareiviai šią savaitę vėl 
nušovė ir sužeidė 18 palestinie
čių, praneša Reuterio žinių 
agentūra. 

Lietuvė moteris balsuoja, atsakiusi j 
du klausimus — taip ar ne — ui nepr: 
klausoma ar p a v e r t a Lietuvą. Si 
moteris Vilniuje atliko balsavimą 
anksčiau, nes ji turėjo išvykti į 
užsieni 

Nuotrauka iš prancūzų 
žinių agentūros 

KALENDORIUS 

Vasar io 8 d.: Jeronimas. 
Daugvilė. Honorata. Drcman-
tas. Nirma, Saliamonas. 

V a s a r i o 9 d.: Marijus, Apo
lonija. Algė. Erikas. Girvydas, 
Joviltas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:57, leidžiasi 5:13. 
Tempera tū ra dieną 52 L, 

naktį 29 1. 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 8 d. 

/PORTO APŽVALGA 

BUSIME KARTU SU TAUTA 
Pranešame lietuvių visuo

menei, kad Lietuvoje posėdžia
vęs IV-jų PLS žaidynių 
organizacinis komitetas vien
balsiai nutarė vykdyti IV PLS 
žaidynes, kaip tai buvo anks
čiau numatyta — š.m. liepos 27-
rugpjūčio 4 dienomis. 

ŠALFAS s-gos Centro valdy
ba, išklausiusi Lietuvoje posė
džiuose dalyvavusių savo atsto
vų pranešimus, nutarė remti ir 
dalyvauti IV-se PLS žaidynėse 
Lietuvoje. 

Kreipiamės į visus JAV ir 
Kanados lietuvių sporto viene
tus , skat indami energ inga i 
ruoštis dalyvavimui IV-se PLS 
žaidynėse Lietuvoje. 

Dviejų savaičių laikotarpyje 
visiems sporto klubams ir vi
suomenei bus paskelbta tiksli 
informacija dėl ke l i onės į 
Lietuvą. 

Lietuva mūsų l a u k i a ! 
Mes būsime k a r t u su t au t a ! 

ŠALFAS S-gos C e n t r o 
v a l d y b a 

Visa Lietuva vienbalsiai sako: 

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS TURI 

ĮVYKTI ŠIEMET -
Iš Lietuvos grįžo ŠALFASS 

c.v. vicepirm. Rimantas Dir
voms ir išvykos į Lietuvą 
organizacinio komiteto 
vicepirm. Vyt. Grybauskas. Jie 
abu vyko su ŠALFASS C.V. ir 
išvykos org. k-to pasiūlymu 
žaidynes a t idė t i a te inan
tiems metams dėl dabartinės 
sunkios ir neaiškios padėties 
Lietuvoje. Pasiūlymas Lietuvoje 
buvo vienbalsiai ir kategoriškai 
atmestas tiek pasitarimuose, 
kuriuose dalyvavo R. Dirvonis, 
tiek posėdžiuose su V. Gry
bausku savaitę vėliau, jam 
lankantis miestuose, kuriuose 
vyks varžybos. Ta nuomonė 
skambėjo nepakeičiama organi
zacinio štabo posėdžiuose 
Vilniuje ir Kaune, vietiniuose 
org. komitetuose Panevėžyje, 
Šiauliuose, Palangoje ir Klaipė
doje, priėmimuose pas visų tų 
miestų burmistrus, o taip pat ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioje Taryboje. Štai keletas iš
traukų iš jų pasisakymų: 

— Žaidynės bus Tautos šven
tė ir šiuo metu taip reikalinga 
demonstracija pasauliui mūsų 
ryžtingos kovos ir vienybės, — 
pareiškė Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas: 

— Žaidynės reikalingos ir 
tikime, kad 1991 metų vasarą 
jos įvyks. Jos simbolizuos mūsų 
vienybę ir panieką okupantams. 
Kas žino — gal vasarą jau 
būsime laisvi arba laisvesni 
negu šiandien? 

Linkiu Laisvės, Taikos ir Žai
dynių! Mes tikrai nugalėsime! 
— žodžiai Kazimiero Motiekos. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirm. 
pavaduotojo; 

— Ir kuo nepalankesnės bus 
sąiygos žaidynėms, tuo at
kakliau reikėtų stengtis jas 
įvykdyti, nes tai būtų dar viena 
pasipr ieš inimo okupacijai 
banga, pilietinio ir kultūrinio 
tautos pasipriešinimo būdas.... 
Po pasaulį pasklidę lietuviai, 
kad ir neramia širdimi, turėtų 
paremti vykstančius į Lietuvą 
sportininkus moraliai ir mate
rialiai, nes jie vyksta įvykdyti 
savo, kaip lietuvio, pareigą. Jų 
pasiryžimas vykti yra tuo la
biau vertingesnis, kai Lietuvai 
ypatingai sunku. Aš suprasčiau 
jų atvykimą kaip įsijungimą į 
pasipriešinimą okupantui — tai 
būtų jaunosios išeivijos kartos 
priedermės atlikimas Lietuvai. 
— Romualdas Ozolas, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos deputatas ir IV PLS 
žaidynių org. k-to pirmininkas; 

— Būtų nelaimė, jei žaidynės 
šiemet neivvktu. Jos reikal 

ingos pasauliui parodyti , kad 
esame gyvi, vedame normalų 
gyvenimą ir nežadame pasi
duoti, — Vidmantas Adomonis, 
Kauno miesto burmist ras ; 

— Žaidynės turi įvykti šiemet 
ne vien dėl taut inių ir patrio
tinių motyvų. Pasiruošimui jau 
įdėta daug darbo, entuziazmas 
visur nepaprastas. Jei žaidynės 
neįvyktų, smūgis būtų Lietuvai 
ir Lietuvos sportui, — Alfredas 
Putramentas, Vilniaus miesto 
viceburmistras: 

ŠALFAS s-gos centro valdybos nariai po posėdžio IV-tųjų PLS žaidynių reikalu. Iš k.: Algis 
Tamošiūnas, Renata Žilionienė, Valdan Adamkus — pirmininkas ir V y t a u t a s Grybauskas. 

— Panevėžys jokiai šventei 
dar nesiruošė. Skirtą tai šventei 
300,000 rublių sumą žadu dar 
padidinti, — G. Lukoševičiūtė, 
jauna, bet autori tet inga Pane
vėžio miesto burmistre; 

Panašiai kalbėjo Šiaulių bur
mistras Kazimieras Šavinis, 
Klaipėdos ir Palangos org. k-tų 
pirmininkai ir Telšių miesto vi
c e b u r m i s t r a s M i n d a u g a s 
Sedeckis, kuris V. Grybauskui 
padarė specialų priėmimą ir 
pagerbimą. Jo siekimas gauti 
bent vieną užsienio komandą 
rungtynėms po žaidynių ir 
Te l š i ams vėl g rąž in t i 
Grybausko laikus su krepšinin
kais K. Petkevičiumi, prof. S. 
Stonkumi, O. Žilevičiūte, pri
dedant kompozitorių Gaižaus

ką, dramos artistę L. Kupstai
tę ir kt. 

Ir pagaliau, pabaigai vienas iš 
organizacinio štabo (jo pavardės 
neminėsiu) gana liūdnu tonu 
pareiškė: ..Žaidynės nebus ati
dėtos, ir jei iš Amerikos neat
vyks nei vienas sportininkas, jos 
vis tiek įvyks!" 

Paskutinį tašką padėjo LTOK 
prezidentas A. Poviliūnas: „Ati
dėti negalima, nes kitais metais 
Barcelonoje bus Pasaulinė olim
piada (gal dalyvausime), o 1993 
m e t a i s — Pabaltijo t au tų 
žaidynės". 

NEBEGALI BŪTI 
A B E J O N I Ų - PRIVALOME 

DALYVAUTI 

ŠALFASS ir išvykos organi
zacinio komiteto atstovai vyko 
į Lie tuvą su siūlymu ar 
prašymu nukelti žaidynes į atei
nančius metus ir gąsdinimu — 
jei tai nebus padaryta — vyks
tančių iš Amerikos sportininkų 
bus žymiai mažiau. 

Lietuva neišsigando, kaip ji 
neišsigando sovietų tankų sau
sio 13 d. Ji laimėjo pirmąjį mūšį, 
pasiryžusi ir toliau kovoti už 
nepriklausomybę; nežada jokių 
kultūrinių ir sportinių įvykių 
atidėti. 

Prieš išvykstant į Lietuvą, iš
vykos organizacinis komitetas 
jau turėjo provizorinius sąrašus, 
kurie (suglaustai) taip atrodė: 

Iš JAV į IV PLS Žaidynes 
Lietuvoje vyksta 11 sporto 
klubų, o iš Kanados — 3; 14 
krepšinio komandų. 11 tinklinio 
komandų, 3 futbolo komandos, 
2 ledo ritulio komandos ir 95 pa
vieniai spor t in inkai , atsto
vaujantys įvairioms sporto 
šakoms. Su sportininkais vyktų 
70 vadovų, 6 I-mos Lietuvių 
Tautinės olimpiados dalyviai ir 
3 žurnalistai. Iš viso 480! Juos 
lydėtų arti 200 turistų, kas 
sudarytų gražią 700 asmenų 
grupę. 

I JAV išvykos organizacinio 
komiteto pirmininko V. Adam
kaus ir Kanados išvykos org. k-
to pirm. R. Sondos pareiškimus. 
kad Lietuvoje lentynos tuščios 
ir 700 asmenų būtų didelė 
našta, buvo atsakyta: ,,Gaila, 
kad neatgabenate 7,000: ir juos 
mes be sunkumų išmai
tintume..." 

T a d tu r ime vykti visi — ne
gal ime Lietuvos apvilti! 

V. G. 

S. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNĖS 
41-sios Š. A. Lietuvių sporto 

žaidynės 1991 m. balandžio 
13-14 d. vyks Chicagoje, Visuo
tinio ŠALFASS -gos suvažiavi
mo nutarimu ir ŠALFASS-gos 
Centro valdybos pavedimu. 

Žaidynių programoje — 1991 
m. ŠALFASS -gos Krepšinio, 
Tinklinio. Ledo ritulio, Keg-
liavimo įBovvling), Raketbolo 
(Racąuetball), Stalo teniso ir 
Šachmatų pirmenybės. 

Krepšinio p i rmenybės nu
matomos pravesti šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B jaunių A, jaunių 
B, jaunių C, jaunių D ir moterų. 

Tinkl inio p i r m e n y b ė s 
planuojamos vykdyt i vyrų, 
moterų, mergaičių A ir mergai
čių B klasėse. 

Krepšinyje ir tinklinyje — 
prieauglio A klasei priklauso 
gimę 1972 m. ir jaunesni, B 
klasei — gimę 1974 m. ir 
jaunesni, C kl. — gimę 1976 m. 
ir jaunesni ir D kl. — gimę 
1978 m. ir jaunesni. 

Krepšinio vyrų A klasę sudaro 
iškilesnės komandos, parinktos 
ŠALFASS-gos Krepšinio komi
teto. Likusios komandos žaidžia 
B klasėje, kur gali dalyvauti ir 
vyrų A klasės komandas turin
čių klubų antrosios komandos. 

Krepšinio ir tinklinio pirme
nybes vykdo Chicagos LSK „Ne
ris". 

Ledo ritulio pirmenybės vyks 
t ik vyrų klasėje (amžius 
neribotas). Jas vykdo Chicagos 
LLRK Gintaras. 

Kėgl iavimo, R a k e t b o l o , 
Stalo teniso ir Š a c h m a t ų 
pirmenybių programos, klasės 
etc. bus nustatyta po prelimina
rinės registracijos, atsižvelgiant 
į išreikštą susidomėjimą bei 
pateiktus pageidavimus. Šių 
šakų pirmenybes vykdo atatin
kamų šakų ŠALFASS-gos komi
tetai per savo nar ius bei 
įgaliotinius Chicagoje. 

Preliminarinė registraci ja 
visoms sporto šakoms — iki 
1991 m. vasario 28 d., pas žai
dynių koordinatorių Zigmą 
Žiupsnį, 4501 West 100-th St., 
Oak Lavvn, IL 60453. Tel. 708 
-425-3379. FAX # 312-436-6909. 

Pagal preliminarinės regis
tracijos duomenis bus nuspręs
ta, kurios sporto šakos bus žai
dynėse vykdomos, nustatyta jų 

programos ir paskelbta galuti
nės registracijos datos ir ad
resai. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems ŠALFASS-gos vienetams 
ir indiv idams, a t l ikus iems 
metinę 1991 m. ŠALFASS-gos 
narių registraciją. Principiniai 
dalyvių skaičius visose sporto 
šakose yra neapribotas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS-gai nepri
klausą vienetai bei individai dėl 
informacijų prašomi kreiptis į Z. 
Žiupsnį. 

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

ŠALFASS -gos Alpinistinės 
slidinėjimo pirmenybės 1991 m. 
vasario 23 d., šeštadienį, vyks 
Loretto Ski Resort, Loretto, Ont. 
(maždaug 40 mylių į šiaurę nuo 
Toronto). Pasiekiama važiuo
jant Hvvy 50 iki Loretto mies
telio, nuo ten — sekti ženklus. 

Varžybas vykdo Toronto LSK 
„Jungt is" . 

Varžybų pradžia — 11:00 vai. 
ryto. Registracija: nuo 9:00 iki 
10:30 vai. ryto. 

P i rmenyb ių p r o g r a m a 

Slalomas ir didysis slalomas 
vyrų/jaunių ir moterų/mergai
čių klasėse: žemiau 10 m. 
amžiaus, 10-12 m. imtinai , 
13-16 m., 17-29 m., 30-44 m. 
vyresnių negu 44 m. ir „El i te" 
(neriboto amžiaus). 

Amžiaus klasifikacija — pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 

Vyrų ir moterų „Elite" klasė 
yra prityrusiems slidinėtojams, 
neriboto amžiaus. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuviams slidinėtojams. 
atlikusiems metinę 1991 m. 
ŠALFASS -gos narių registra
ciją. 

Dalyvių registracija atlie
kama iki 1991 m. vasario 20 d. 
pas pirmenybių vadovą, ŠAL
FASS-gos Slidinėjimo komiteto 
pirmininką, Rimą Kuliavą, 
297 Kennedy Ave., Toronte 
Ont . M6P *3C4. Tel. 416-
766-2996 

Reikalui esant, informacijas 
gali suteikti ir A u d r a Danai -
tytė, tel. 416-626-8994 namų, ar 
416-252-4659 darbo. 

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos 
sporto klubams bei kai kuriems 
slidinėtojams. Susidomėjusiems 

KAUNO „ŽALGIRIS" LONDONE 

Lietuvos Taut inio Ol impinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas, kar-
dinolas Vincentas Sladkevičius ir žurnalo ..Vytis'" redaktorė Roma 
Griniūte-Grinhertrienė. 

..Europos Lietuvis" savo sau
sio 25 dienos laidoje rašo, kad 
garsiojo Kauno „Žalgirio" klubo 
krepšininkai gruodžio 28 — 
sausio 2 dienomis lankėsi Angli
joje ir dalyvavo Londone. 
Crystal Palace National Sports 
Centre, vykusiame krepšinio 
turnyre. 

Šiame pasaulinio lygio krep
šininkų turnyre „Žalgiris" pra
laimėjo olandų , , H a r l e m " 
komandai ir laimėjo prieš 
Jeruzalės mies to klubą 
„Hapoel" ir prancūzų — „St. 
Quentin". 

„Žalgirio" komanda ir jos 
palydovai sudarė 15 asmenų 
grupę Žaidėjų ta rpe buvo 
Arūnas Visockas, Vaidotas 
Jureilas. Darius Lukminas ir 
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nepriklausomiems slidinėto
jams patartina kreiptis į R. 
Kuliavą ar A. Danaitytę. 

ŠALFAS S-gos 
Cen t ro va ldyba 

kiti. Juos lydėjo klubo preziden
tas, Kauno miesto šilumos tink
lų direktorius Antanas Šležas ir 
treneriai Raimundas Sargūnas 
ir Vidas Virbickas. 

Sekusiems rungtynių eigą 
buvo aišku, kad lietuviai yra 
talentingi krepšininkai ir pajė
gūs rungtyniauti su geriausiais 
pasaulyje. Gaila, kad rungtynėse 
lyg ir nesimatė Londono lietu
vių. Gali būti, kad „žalgirie 
čiai", kaip ir meno ansambliai, 
atvyko netikėtai, niekam nepra
nešė. 

Keliems rungtynes stebėju
siems londoniškiams lietuviams 
buvo malonu matyti Lietuvos 
k r epš in inkus t a rp t au t inė j e 
s n o r t o r»rAr>niA 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tel. (312) 735-5556 

DR. VUAY 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 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T«4. <70») 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p - 7 v v .antra 1230-3 v p p 
irečd uzaarytaa. ketvd 1-3 v p p penkta 

ir šešta 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keozle Ave. , Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

331 *• w . 55 St.. Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai pooiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42S5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. (1312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IH. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

507 S. Gllbert. LaGrange, IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Mills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

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

Tel. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
V/estchester. IL 6 0 1 5 3 
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Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Weet 63rd Street 
Vai pirm, antr . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Krikščioniškų vedybų 

IŠTIKIMYBĖ IR MEILĖ 
Ištikimybei vedybose neužten

ka tik gerų norų ar pamaldumo. 
Bet t ikras pamaldumas, kuriuo 
Dievas įleidžiamas į kiekvieną 
kasdienio gyvenimo momentą, 
padės išvystyti tas savybes, 
kurios įgalina vyrą ir žmoną 
būti ištikimais, net ir didžiau
sius gyvenimo sukrėtimus per
gyvenant, net ir didžiausias abe
jones iškenčiant. Vedybų sak
ramente vedę žmonės gauna iš 
Kristaus malones ugdyti tas 
savybes, kurios įgalina išti
kimybę. Bet jei tos malonės 
nėra priimamos, jomis nesinau
dojama, jos guli negyvos, kaip 
ant akmens užbertos sėklos. 

Tad įdomu buvo skai tyt i 
trumpą santrauką savybių, ku
rioms malonės yra duodamos 
šiame sakramente ir kurias su 
Jėzaus pagalba vedę žmonės ug
do savyje ir padeda vienas 
kitam kar tu puoselėti. 

Nuo la t i nė s pas tangos to
bulinti savo sugebėjimus susi
kalbėti, suprasti vienas kitą yra 
būtinos, norint gyventi vedybų 
sakramento malonėje. Nors vie
ni žmonės turi daugiau įgimto 
gabumo gerai su kitais komuni-
kuoti, ki t i mažiau, visi gali to
bulėti šioje srityje, nes tie suge
bėjimai yra konkretūs, išmoks
tami dalykai. Kai du asmenys 
nori suartėt i ir pasitiki vienas 
kito gera valia ir ištikimybe, jie 
vysto šiuos sugebėjimus, ban
dydami juos naudoti ir padė
dami vienas kitam. Jei kartais 
atsirastų neįveikiama kliūtis, 
pagalbos galima rasti knygose 
apie komunikaciją, mokėjimą 
susišnekėti, išsiaiškinti, supras
ti vienas kitą vedybose, kaip 
pvz. The Intimate Enemy: How 
to Fight Fair in lx>ve and Mar-
riage(G. Back, P. Wyden. Avon 
Books). 

Atvirumas yra būtinas gerose 
vedybose. Dažnai vedybinius 
erzelius sukelia smulkmenos: 
j is, panaudojęs , nesu tvarko 
daiktų, jai svarbu pedantiškai 
sutvarkytas butas; jis šeštadienį 
nori pailsėti, ji sudaro labai 
tankią bendrą dienotvarkę. Per
gyvendami tokius skirtumus, 
kai kurie žmonės siunta, kiti 
užsidaro — bet abi reakcijos 
užblokuoja tikrą komunikaciją, 
vienas kito supratimą. Tačiau 
vedybų sakramento malonėmis 
reikia naudotis kaip tik tais 
momentais, kai nesinori ben
drauti su kitu, ryžtantis siekti 
ryšio, kitą suprasti, kai tai yra 
si nkiausia. 

Abu vedę asmenys turi išmok
ti, kada ir kaip aiškiai bet 
takt iškai pareikšti savo po
reikius, norus, kada atsisakyti 
savų norų ir patenkinti kito. 
Teisingai suvokti, kada. kaip 
pasielgti yra vedybinės meilės 
menas, kurio vargu galima 
išmokti be gyvo meilės ryšio su 
myl inč iu , mus a smen i ška i 
pažįstančiu Dievu. 

Vedybose svarbu sąmoningai 
laikyti prieš akis gerąsias sa
vo partnerio savybes, ypač kas
dieniame gyvenime, susidūrus 
su tų savybių sunkiąja puse. 

Ištikimybei išsaugoti svarbu, 
kad abu asmenys nuolat atsi
naujintų, nuolat skirtų laiko ir 
sąlygas įsimylėjimo meilei kurs
tyti, sąmoningai žavėtis vienas 
kitu, bendrai svajoti apie ateitį, 
ją planuoti, jon įjungiant kiek 
galint daugiau abiejų žmonių 
lūkesčių tiek sau, tiek ir vienas 
kitam. 

Pagaliau, kiekvienose vedy
bose dėl įvairių gyvenimo spau
dimų prieinama prie ,.sausros" 
laikotarpio — ar tai dėl persidir-
bimo, ar dėl ilgų kelionių ry
šium su darbu, ar dėl to. kad per 
daug įsipareigojimų atima ener
giją nuo vedybinio ryšio 
puoselėjimo. Tada. matant, kad 
a t s ta ty t i pusiausvyrą t ruks 
laiko, reikia tuo tarpu ramiai 
pasitikėti žadėtąja ištikimybe ir 
nenuleisti rankų, siekiant vi

sais būdais grįžti į gyvą tarpu 
savio bendravimą. 

Priešingai kaip gali atrodyti 
krikščioniškos vedybos skatina 
o nesuvaržo asmeninį išsivys
tymą, išsipildymą. Jose asme
nys įsipareigoja vienas kitam 
padėti, nežiūrint, kokias aplin
kybes gyvenimas pateiktų. Dėl 
šio besąlyginio įsipareigojimo ir 
žinant, kad jį vykdyti padės pats 
Kristus, vedę krikščionys ne
bijo, kad laikui einant jie keisis; 
jie to tikisi ir pasižada padėti 
vienas kitam augti, keistis, 
ugdytis. Jie pasižada džiaugtis 
vienas kito pasisekimais, bet 
taip pat pasižada neapleisti, išti
kus nesėkmėms, nežiūrint as
meninės kainos. O ta kaina iš 
tikrųjų gali viršyti asmens pajė
gumą panešti. Štai kodėl vedy
bose yra toks būtinas gyvas 
ryšys su Kristumi — tiek indi
vidualiai, tiek abiems vedu
siems kartu ir šeimoje, tiek ir 
jungiantis su parapijos. Bažny
čios bendruomene. 

Krikščioniškos vedybos yra 
vaisingos; jos nėra tik dviejų 
žmonių asmeninės meilės sufor-
malinimas. Vedybinis vaisingu
mas pagrinde apima vaikų gim
dymą ir auginimą, bet šios są
vokos neišsemia. Krikščioniškų 
vedybų meilė natūraliai auga. 
plinta ir yra reiškiama kitų 
asmenų — pirmiausia savųjų 
vaikų — mylėjimu, ugdymu, glo
bojimu. Tačiau neteisingai 
suprastas katalikų mokymas 
ka r t a i s daro įspūdį, kad 
katalikai įsipareigoja žūtbūt 
turėti kuo daugiau vaikų. Iš 
tiesų Bažnyčia skatina vaikų 
turėjimą ir auginimą dėl to, kad 
krikščioniškų vedybų požymis ir 
tikslas yra vaisingumas. Vedu
siųjų meilė turi augti ir apimti 
kitus, neskaičiuojant savo nau
dos, patogumo — sau kainos. 
Priėmimas iš Dievo vaikų iš
reiškia pagrindinę krikščioniš
kų vedybų žymę — atvirumą 
Dievo maloningumui, pasi
tikėjimą jo apvaizda ir dėl to 
nešykštėjimas savo energijos, 
savo turto,mylint tuos, kuriuos 
Dievas duoda. 

Kai šis supratimas yra susiau
rinamas taip, kad krikščioniš
kas vedybinis didžiadvasiš
kumas tėra suprantamas tik 
kaip neribotas vaikų gimdymas, 
dažnai nukenčia esminis krikš
čioniškos meilės idealas. 

Iš tikrųjų krikščioniška pora 
išgyvena vedybinį didžiadvasiš
kumą dar net ir nesusilaukusi 
vaikų. Jį gali išgyventi ir poros, 
kurios dėl fizinių sutrikimų 
negali va ikų gimdyti, ir 
asmenys dėl vienos ar kitos 
priežasties netekę savo vedy
binio partnerio. 

Krikščioniškos vedybos kuria 
šeimą, sukuria namus, o šeima. 
namai nėra tik vedusiųjų pora 
ir jų vaikai, bet ir jų tėvai bei 
kiti šeimos žmonės. Krikš
čioniški namai yra atviri atei
viams ir praeiviams — ar jie 
būtų gimstantys savi vaikai, ar 
kiti globos, prieglobsčio (pasto
viai ar laikinai) reikalingi 
asmenys. Krikščioniški namai 
— šeima pasižymi didžia
dvasišku vaišingumu. 

Bet taip,kaip vedusios poros 
tarpusavio meilės ugdymas 
reikalauja jų dėlei kai ko kito 
atsisakyti, nes žmogaus laikas 
ir energija riboti, panašias 
ribas turi ir vaikų auginimo 
bei vaišingumo įsipareigojimai. 
Įsipareigojant, atsižvelgtina į 
šeimos narių teisėtus poreikius 
ir savo bei kitų šeimos narių 
apribojimus. Didžiadvasiškos, 
mylinčios šeimos pusiausvyros 
siekime turi dalyvauti Kristus, 
kuris kiekvieną narį intymiai 
pažįsta ir myli ir kurio meile 
kiekvienas šeimos narys sten
giasi išreikšti pagal kito nario 
poreikį ir savo sugebėjimą. 

a.j.z. 

Apklausinėjime kongrese. Iš kairės: kongr. McE.ven. kongr. Frank Wolf ir Lietuvos atstovas Stasys 
Lozoraitis. N u o l r A P a k š t i enės 
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Gorbačiovas — užgesusi saulė 
Plačiai žinomas kolumnistas 

William Safire „New York 
Times" dienraštyje (1991.1.17) 
straipsnyje ..Gorbačiovo kru
vinas sekmadienis" rašo, kad 
prieš porą metų jis sutikęs 
Sovietų ambasadorių Alek
sandrą Besmertnyk. kuris jam 
pavaizdavo Gorbačiovą kaip 
Sovietų Linkolną, norintį išsau
goti Sovietų Sąjungą. Žurnalis
tas jam paprieštaravo, saky
damas, kad tarp jų esąs didelis 
skirtumas: Linkolnas tikėjo 
žmonių laisvėmis, o Gorbačio
vas stengiasi išsaugoti politinę 
sistemą, paremtą vergove. 
Praėjus 48 valandoms po kru
vino sekmadienio Lietuvoje. A. 
Besmertnyk tapo naujuoju 
užsienio reikalų ministeriu. 
Gorbačiovas, paklaustas, ar jo 
įsakymu buvo žudomi begink
liai žmonės, tipišku Rusijos 
despoto būdu atsakė: jis greit 
užmigęs, kai visa tai įvykę. 
Pagal Gorbačiovą... beginkliai 
Vilniaus gyventojai pirmieji 
ėmė šaudyti! Kova už laisvę pra
sidėjo Vilniuje. Bet Gorbačiovas 
nėra Linkolnas". sako W. 
Safire. 

„The Orange County Regis-
ter" dienraštis Gorbačiovą pa
vadino budeliu, kuris su kru
vinomis rankomis nori priversti 
respublikas pasirašyti naują fe
deracijos sutartį. Kremlius pasi
ryžęs, pavartodamas jėgą. netgi 
rizikuoti santykių pablogėjimu 
su JAV administracija, o E. 
Ševardnadze, einąs užsienio 
reikalų ministerio pareigas, 
ka lbėdamas su užsienio 

IGNAS MEDŽIUKAS 

žurnalistais, pasakė, jog reikėjo 
pasiųsti dalinius į Pabaltijo 
respublikas, kad apsaugotų 
sovietų piliečius nuo smurto 
veiksmų. Bet nėra jokių įro
dymų, kad prieš tuos piliečius 
kas nors kėsintųsi. Lietuvos 
mažumų organizacijos paneigė 
melagingą propagandą, kad 
prieš juos vykdoma agresija, jie 
pasisakė prie^ centrinės val
džios kurstymą nesantaikos Lie
tuvoje. 

Kokioje kėdėje sėdi 
Gorbačiovas 

Sovietų išej:mas su tankais 
prieš beginklius Pabal t i jo 
respublikų gyventojus, užsto
jančius demokratiškai išrinktą 
teisėtą vyriausybę, verčia JAV 
vyriausybe persvarstyti savo 
užsienio politiką šių įvykių švie
soje. Pirmausią svarbu iš
aiškinti, kieno įsakymu buvo 
įvykdytas šis negirdėto žiau
rumo veiksmas. Išaiškinti nėra 
lengva, nes. ka ip žinome 
bolševikų t.i^tiką, jų nešvarūs 
veiksmai pr.dengiami melu ir 
klaidinanči.. propaganda. 

Jei tai padaryta su Gorbačio
vo žinia, kuo daugumas neabe
joja, tai yra =.iškus ženklas, kad 
skelbtoji pe-varka buvo tik se
zoninis dalykas ir vėl viskas 
grįžta ..po >-novei". Tada Wa-
shigtono p< itika. kuri iki šiol 
visose srityse rėmė Gorbačiovą 
kaip reformatorių, turi būti tuo
jau pakeis: daug atsargesne 

politika. 
Paaiškėjus, kad tai padaryta 

ne jo įsakymu, bet kitų. tai 
reikštų, kad žmogus, kuriam 
buvo paskirta Nobelio taikos 
premija ir kuris buvo įgijęs 
Vakarų pasitikėjimą, dabar gali 
būti tik popierinis prezidentas, 
su kuriuo jau nėra prasmės rim
tai santykiauti. Iki šiol, kaip 
matėme. Busho administracijos 
politikos siekimai buvo paremti 
asmeniškais santykiais su Gor
bačiovu. 

Dviguba a s m e n y b ė 

M. Gorbačiovas yra gudrus 
prisitaikėlis. Jis išgyveno stali
nizmą. Kilęs iš kaimo, kuris 
buvo kolektyvizuotas. Jo senelis 
nenorėjo stoti į kolchozus. Kaip 
liaudies priešas buvo išvežtas į 
gulagą. Jis buvo apšauktas 
buože, nors iš tikrųjų buvo tik 
vidutinis ūkininkas. Sakoma, 
kad Gorbačiovas iš vienos pusės 
yra romantikas ir idealistas, 
smerkiąs stalinizmo neteisybes, 
iš kitos pusės — jis pragmatikas, 
suprantąs, kad jis turi eiti tuo 
keliu, kuris užtikrina jam vie
tą valdžioje. 

Paskutiniuoju metu sovietų 
ekonomija taip pablogėjo, kad 
jis neva dėl tos priežasties turis 
keisti savo asmenybę — iš 
reformuotojo į despotus. Ir 
paskutinieji įvykiai aiškiai 
rodo. kad Gorbačiovas jau 
pakrypo į totalitarizmą ir despo
tizmą. Tai parodė Lietuvoje ir 
Latvijoje pralietas kraujas. Ir 
nors jis užsigina, kad apie tai 

nežinojęs, bet gi skaudaus įvy
ko neapgailėjo, padarytų skriau
dų neatitaise, pastatai Vilniuje 
tebėra užimti, jis siunčia karei
vius į gatves neva kovoti su 
nus ika l t ima i s , suvaržoma 
spaudos laisvė. 

Maskvos mero vizitas į J A V 

Maskvos meras Gavril Popo
vas, lankydamasis JAV, sakė, 
kad Sovietų prezidentas Gor
bačiovas yra „užgesusi saulė", 
kurios šviesa iš tolybių matyti 
dar po jos išnykimo. Vakarai 
turėtų remti ne Gorbačiovą, bet 
respublikas ir miestus, kur 
demokratinės jėgos perėmė 
kontrolę. 

G. Popovas, kuris pirmą kartą 
laimėjo demokrat inius rin
kimus sovietų sistemoje, 
kalbėjo, kad amerikiečiai vis 
dar klaidingai galvoja, kad Gor
bačiovas esąs pe r tva rkos 
variklis, net po to, kai jis susi
dėjo su karinėmis. KGB ir 
reakcinėmis jėgomis. Popovas 
sakė, kad istorija minės Gor
bačiovą už t a m t i k r u s 
pasiekimus, bet rašys, kad jo 
reformų periodas baigėsi 1990 
metų gale. 

Popovas kalbėjo, kad triuš
kinanti akcija prieš nepri
klausomybės siekiančias Pa
baltijo respublikas sukrėtė 
Vakarus, nes atrodė, kad tai 
nesiderino su tikruoju Gorbačio
vu, tik su jo atvaizdu. Tik 
tankai Vilniaus gatvėse atidarė 
amerikiečiams akis — jie dar 
pamatė, kas atsitiko, nors tie 
patys tankai praėjusiais metais 
Baku nužudė daug žmonių. 
Kalbėdamas su žurnalistais 
Popovas pridėjo: „Jeigu Vakarai 
būtų atkreipę daugiau dėmesio 
į Gorbačiovo ankstyvesnius dar
bus, tai jie taip nesistebėtų, ką 
jis daro dabar". 

Iki šiol. — Popovas kalbėjo. — 
Vakarai, gelbėdami sovietų eko
nomiją, skolino pinigus įmo
nėms, kontroliuojamoms Gor
bačiovo režimo. Ateityje Vakarų 
tautos turėtų remti reformas ir 
demokratiją, padėdamos neval-
džios įmonėms ir vietos savi
valdybėms, kur demokratinės 
jėgos sudaro daugumą. Maskva. 
Leningradas ir Rusijos fede
racija la imėtų, jei JAV 
paklausytų Popovo patarimų. 
Jis dar pridėjo, kad Vakarai 
turėtų blaiviai pažiūrėti į pa
dėties įver t inimą Sovietų 
Sąjungoje. 

Reformų pabaiga 

Karas Persų įlankoje nukrei
pęs amerikiečių dėmesį, gali iš 
viso pakenkti demokratijai 
Sovietų Sąjungoje, nes gali susi
daryti padėtis vakariečiams 
santykiaut i su konservaty
viomis jėgomis, net pasižadant 

neremti sovietų reformatorių. 
N o r s JAV admin i s t r a c i j a , 
įtikėjusi į Gorbačiovą ir su juo 
p a l a i k e s a n t y k i u s , pasku
t in iu metu mėgina užmegzti 
ryšius ir su opozicijos vadais. 
Praėjusiais metais Bakeris buvo 
susitikęs su Popovu Maskvoje, 
kai jis lankėsi pas užsienio 
reikalų ministerį Ševardnadze. 
Šį kartą Popovas buvo apsi
lankęs pas Bakerį VVashingtone 
ir pateikė jam plačią įvykių eigą 
Sovietų Sąjungoje, kalbėjo apie 
padė t į L ie tuvo je . Popovo 
nuomone, Gorbačiovas, susi
dėjęs su konservatoriais, metų 
eigoje sustabdys bet kokias re
formas. Tačiau Popovas užtik
rino, kad reakcinės jėgos nepajė
gios panaikinti tai. kas jau buvo 
įvesta Nors demokratinės jėgos 
n ė r a p a k a n k a m a i s t ipr ios 
sukurti demokratinę tvarką, bet 
jos jau yra tiek stiprios, kad gali 
pasipriešinti konservatyvioms 
jėgoms sugrąžint i anksčiau 
buvusią padėtį, jeigu tik jos ne
praleis progos ir Vakarai dėl 
naivumo neapsižiūrės. Popovas 
buvo patenkintas, kad susitiki
mas prezidento G. Busho su M. 
Gorbačiovu buvo a t idė t a s . 
Kitaip demokratams Sovietų 
Sąjungoje būtų buvus visai 
nesuprantama JAV politikos 
kryptis. 

Kaip rašoma ,,Newsweek" 
žurnale (1991.1.4). vienas iš 
„Juodųjų berečių" dalinio, daly
vavusio užpuolimuose Vilniuje 
ir Rygoje, pasišalinęs Latvijoje. 
H. Glazov. pareiškė, kad Latvių 
komunistų partija, ištikima 
Maskvai, j iems mokėjo po 1000 
rublių mėnesiui (o pinigus, žino
ma, davė tie. kurie rublius 
spausdina). J is papasakojo, kad 
KGB valdininkai ir anksčiau 
buvęs Latvijos vidaus reikalų 
ministeris apsi lankė jų ka
re iv inėse Rygoje a p t a r t i 
veikimo planą. J iems buvo pra
nešta, kad latviai nori juos 
netikėtai užpulti ir ragino nieko 
nelaukiant pradėti puolimą tuo
jau, ką jie ir padarę. 

Sovietų Sąjungos demokratai 
yra įsitikinę, kad tik Vakarų 
spaudimas Gorbačiovą gali 
sugrąžinti į liberalizmą, kurį jis 
pats kadaise skleidė. Kad susi
tikimas Busho su Gorbačiovu 
įvyktų numatytu laiku, sovietai 
buvo labai suinteresuoti dėl vi
daus ir užsienio reikalų, kaip 
pareiškė vienas iš Gorbačiovo 
pa ta rė jų . Je i s u s i t i k i m a s 
neįvyktų, tai būtų smūgis Gor
bačiovo prestižui. Taigi čia pre
zidentas Bushas tu r i stiprias 
kortas — jei jis norės jomis lošti. 
Kai susitikimas buvo atidėtas. 
Gorbačiovo g a r s i a k a l b i s 
Besmertnyk aiškino, kad Vaka
rai „nesuprato" padėties Pa
baltijo respublikose... 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

47 
Pamažu, pamažu grįžo sąmonė ir jos kūnas pradėjo 

nesuvaldomai drebėti. Dabar Valiaus rankos au laikė 
ją stipriai prispaustą prie krūtinės, akys iešk jos akių. 
Bet ji verkė. Rankoje laikyti bateliai iškrito aW grindų, 
pirštai konvulsiškai kabinosi jo rūbų. lyg -įjodami 
paleisti. 

Valius pakėlė ją nuo žemes ir pasodino ant lovos. 
Atrodo, tik dabar jis pastebėjo jos balinį rūbą, dažytas 
lūpas ir vyno kvapą. Sulysęs ir kietas jo veiri - pamažu 
surimtėjo, jis prisitraukė kėdę ir atsisėdo viri- ryje kam
bario. Prie lango ant žemės gulėjo nunešta prasta, 
apytuštė kuprinė, purvini kareiviški batai Naovargis 
staiga grįžo i jo veidą ir judesius. Po ker minučių 
tylos, per kurias Jūra stengėsi sulaikyt: .ambario 
svyravimą ir sugaudyti mintis, jis vėl atsikeu •: liūdnai 
nusišypsojo: 

— Tikrą staigmeną padariau, ar ne? B»' iabar ne 
laikas apie tai kalbėti, mes abu esame ikalingi 
poilsio. Kur aš galėčiau pernakvoti? 

Atsikvošėjusi Jūratė drebančiais pirš- i parodė 
savo lovą. 

— Čia... Aš gulsiu mamos lovon... K" j viskas 
atrodys kitaip Prausykla tuoj už durų.. Sc, geriau 
šiandien nieko daugiau nekalbėkime... 

Valius nusikabino nuo sienos rank.šh: - i ir išėjo 
prausyklon. Jūratės galvoje ūžė ir sukosi. bal ji sku
biai nusimetė balinius rūbus, lyg bijodama, kad 

nesuspės persirengti iki jo sugrįžimo. Tada užsitraukė 
paklodę ir davė valią ašaroms. Valius, atrodė, tyčia il
gai negrįžo, o gal prausėsi po ilgos kelionės, bet kai 
pirštų galais įėjo į kambarėlį, žmona miegojo. Veidelis 
tebebuvo šlapias nuo ašarų, rankose buvo karštligiškai 
suspausta paklodė. Ilgai žiūrėjo nuvargęs ir sublogęs 
vyriškis į savo žmoną, kol pagaliau ašara sublizgo 
akyse ir pasilenkęs pabučiavo jos katą. Tada nusimetė 
dulkinus rūbus ir truputį pastūmęs ją į kraštą išsitiesė 
prie jos šono. Jūra sudejavo kažką per miegą, bet Valius 
tik švelniai apkabino ją ranka ir padėjo galvą ant 
minkštos pagalvės. 

Kortų lošimas pas Gerulius užsitęsė net po pusiau
nakčio. Buvo tariamasi dėl pastangų bandyti emigruo
ti į Prancūziją, tai kai išsiskirstė, buvojau antra valan
da ryto. Alfa buvo drauge, tai grįžti nebuvo pavojinga. 

Vos įžengusi į kambarį Varkalienė krūptelėjo. Paži
nimas buvo staigus, bet drauge tie taikūs ir taip savi 
bemiegančių jaunuolių bruožai ją ramino. Jau nebe
tikėjo tomis kelionėmis į Prancūziją, pokalbiai su rusų 
senuku buvo prikėlę jos krūtinėje mintis apie vyrą ir 
paliktą tėvynę, jautėsi sena ir pavargusi. Valiaus 
grįžimas jos net nenustebino. — kažkaip net palengvėjo 
matant jo ranką globojančiai apkabinusią miegančią 
dukterį. Priėjo prie lovos ir paglostė Valiaus plaukus, 
šis pravėrė akis. mieguistai nusišypsojo, o Varkalienė 
pasilenkusi pabučiavo žento veidą. 

— Sveikas namie. Valiau. Dabar viskas bus gerai, 
tik miegok, neišsibudink. - Paskui išjungė šviesą ir 
atsigulė į Jūros lovą. 

Kai kitą rytą Valių pribudino paukščių čiulbėjimas, 
jie buvo vėl tik dviese. Pamažu jo žvilgsnis keliavo nuo 
vieno daikto, prie kito, bandydamas surasti ryšį. Tam
siuose Jūratės plaukuose tebuvo įsmeigta raudona jau 
nuvytusi gėlė, jos žalioji suknelė buvo tvarkingai paką 

bintą ant sienos, kuprinė ir kiti daiktai kažkur dingę. 
Tai buvo labai savotiškas rytas , pilnas priešingų 
jausmų, kurie kaip šešėliai slinko jauno vyro veidu. 
Didelis švelnumas ir didelis skausmas, paskui viltis 
ir vėl abejonės. Ilgos buvo valandos laikant glėbyje savo 
jauną taip ilgai ieškota žmoną ir nežinant, ką jai reikės 
sakyti. Kiek buvo jie viens nuo kito nutolę, kokio 
tamprumo ryšys buvo tarp jų likęs? Ar bus jis pakan
kamai didelis suprasti? O rytas juk neišvengiamai jau 
buvo atėjęs, saulė nesulaikomai ritosi skliautu ir laik
rodis tikseno gyvenimo valandas. Kokios juodos buvo 
kadaise naktys nežinioje, kada vaizduotė paišė baisiau
sius vaizdus apie karo siaubą ir an t svetimo vieškelio 
paliktą šitą tamsų vaiką. Kokia baimė buvo kiekvie
name klausime apie lietuvius pabėgėlius, baimė sužino
ti ką nors negero. Paskui viltis, kelionė per visą nute-
riotą kraštą, karštis, kuris degė krūtinėje ir neduodavo 
poilsio nei dieną, nei naktį. 

Jū ra sujudėjo ir atvėrė akis. Iš pradžių ir ji nieko 
negalėjo suvokti, atrodė, nežinojo, net kur esanti, bet 
Valiaus lengvai jos plaukus glostanti ranka palengva 
grąžino jai sąmonę. Staigus verksmas vel supurtė visą 
kūną. paslėpusi veidą, ant savo vyro krūtinės ji tegalėjo 
kartoti vieną vardą ir vieną žodį: 

— Valiau, atleisk. Valiau, atleisk... 
Sunku buvo ją raminti . Negalėjo pakelti akių, 

nenorėjo būti bučiuojama, tik dejuojančiai kartojo tą 
patį sakinį. Valius jėga pakėlė jos smakrą ir pabučia
vo šlapias nuo ašarų lūpas. 

— Klausyk, mažiuk. tu turi nurimti ir paklausyti, 
ką tau pasakysiu Tik padėk dabar galvytę ant mano 
peties ir nustok verkusi. Ne tam ieškojau tavęs per visą 
kraštą, kad pravirkdinčiau. Nurimk, paklausyk, aš 
turiu tiek daug pasakyti, mano širdis yra tokia pilna 
ir tokia šviesi. (Bus daugiau) 

< 
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Lietuviu Fondo rėmėjai Petronėle ir Motiejus Strumskiai. 

Nuotr. A. Kezio 

ŠVIESŪS LIETUVIAI 
MOTIEJUS IR PETRONĖLĖ 

STRUMSKIAI 
Didžioji pokarinės lietuvių 

išeivijos dalis pasižymi nepa
p ra s t a meiie Lietuvai ir 
l ietuvybės i š la ikymui . Tai 
dauguma nepr ik lausomos 
Lietuvos mokyklų auklėtiniai ir 
tarnautojai. Ypatingą meilę 
rodo lietuvių tautos švietėjai, 
pradžios mokyklų mokytojai. 
Daugiausia jų nukentėjo ir nuo 
bolševikinio teroro, trėmimų j 
Sibiro taigas. Išlikę gyvi ir pasi
traukę į laisvus kraštus, steigė 
lituanistines mokyklas ir patys 
jose mokė. Mokytojai ar kitas 
nepraktiškas profesijas turin
tieji išeiviai, nemokėdami 
kalbos, dirbo paprastus, mažiau 
apmokamus darbus. Dėl savo 
darbštumo ir sąžiningumo {stai
gų ar įmonių vadovų buvo labai 
vertinami. Tokių tarpan tektų 
įrikiuoti ir dosniuosius auko
tojus Motiejų ir Petronėlę 
Strumskius, kurie per Laimą 
Aleksienę savo san taupas 
paliko Lietuvių Fondui. 

Motiejus Strumskis gimė 1902 
m. Šilainių km.. Krakių valsč.. 
Kėdainių apskr. Mirė 1981 m. 
kovo 17 d. Chicagoje. Dirbo 
miškų žinyboje girininku Dar
bėnuose, o nuo 1941 m. Kre
tingoje. Okupavus Lietuvą rusų 
bolševikams, už lietuvišką 
veiklą NKVD buvo suimtas ir, 
tik prasidėjus vokiečių-rusų 
karui, iš kalėjimo išsilaisvino. 
Pačią pirmą karo dieną VT.22 d. 
Strumskiu namas sudegė ir. 
išėjęs iš kalėjimo, neturėjo kur 
pris, glausti. 

Petronėle Strumskienė gimė 
1904 m. Daugėlų km., Vei
viržėnų valsč., Kretingos apskr. 
Mirė 1989 m. lapkričio 5 d. 
Matulaičio slaugymo namuose, 
Putname. CT. Palaidota šalia 
savo vyro Šv Kazimiero 
lietuviu kapinėse Chicagoje. 

Motiejus Strumskis ir jauna 
mokytoja Petronėlė Jurjonaitė 
susipažino Darbėnuose ir 1929 
m. sukūrė darnią šeimą, išsi
laikiusią nepažeistą nei karo 
metu, nei gyvenimo audrų. Pra
sidėjus karui, vienas išsilaisvino 
iš kalėjimo, o antra vos išsi
gelbėjo iš degančio namo. Abu 
buvo likę tiek turtingi, kiek 
turėjo ant savo kūno. 

Frontui praūžus. Strumskiai 
persikėlė gyventi j Kretinga ir 
dirbo iki atūžė raudonasis fron
tas. 1944 m. spalio 9 d. pasi
traukė į degančią Vokietiją ir 
apsistojo Dillingeno lietuvių 
stovykloje. Užėjus didžiajai 
emigracijai. 1949 m.' atvyko į 
Chicagą ir čia pastoviai įsikūrė. 
Dirbo paprastą darbą (janitors), 
bet. būdami taupūs, iš savo kuk
lių pajamų rėmė mūsų visuo
menines, kultūrines, politines ir 
šalpos organizacijas, o taip pat 
ir gimines Lietuvoje. Nors ir ne
daug uždirbdami, bet taupiai 
gyvendami, buvo sutaupę juodai 
dienai ir turimas santaupas per 
Laimą Aleksienę paliko Lietu
vių Fondui. 

M. ir P. Strumskiai į Lietuvių 
Fondą įstojo 1976 m. su 1000 
dol. įnašu, o gautas palikimas 
siekia 108,273.69 dol. 

Nuoširdi padėka šviesiems 
lietuviams Motiejui ir Petronė
lei Strumskiams, o taip pat ir jų 
valios sąžiningai vykdytojai 
Laimai Aleksienei. 

Jie matė Lietuvių Fondo pa
stangas išlaikyti lietuvybę pri
augančio jaunimo tarpe, kad 
remia lituanistines mokyklas, 
lietuvių kultūrinę veiklą ir 
jaunimui teikia stipendijas. 
Tegu jie būna šviesiu pavyzdžiu 
mums visiems. 

A. J u o d v a l k i s 

VASARIO 16-JI 
CLEVELANDE 

Lietuvos nepriklausomybės 
s u k a k t i s C l e v e l a n d e b u s 
švenčiama vasario 17, sekma
dienį, vėliavų pakėlimu prie 
Laisvės paminklo, iškilmin
gomis pamaldomis Dievo Mo
tinos šventovėje 10 vai. ryto,, 
kur giedos parapijos choras, va
dovaujamas muz. Ritos Klio-
rienės, ir Šv. Jurgio bažnyčioje 
10:30 vai. ryto. 

Iškilmingas minėjimas bus 
DMP auditorijoje 4 vai. p.p. 
Pagr indinia i kalbėtojai bus 
Paul Goble ir Viktoras Nakas , 
meninę programą at l iks vyrų 
choras, vadovaujamas Raimun
do Kavaliausko. Bus renkamos 
aukos Lietuvos laisvės reikalui. 
Minėjimą rengia LB Clevelan
do apylinkė (pirm. Vytautas 
Brizgys" ir Al to s k y r i u s 
'pirm.Algimantas Pautienius). 

Susipažinkime su šventės kal
bėtojais. Paul A. Goble yra spe
cialus as is tentas sovietų tau
tybėms ir Pabaltijo re ikalams 
Valstybės depar tamento Euro
pos skyriuje , Washingtone. J i s , 
kaip Pabaltijo skyriaus pareigū
nas, paruošia išsamius praneši
mus JAV užsienio reikalu mi
nisterijai apie tautybių proble
mas sovietijoje. 

P.A. Goble šias a t sak ingas 
pareiga- pradėjo š iais metais . 
Pr ieš t a i . k a i p t y r i n ė j i m ų 
direktorius, dirbo Radio Liber
ty M u e n c h e n e , Vokieti joje. 
Anksčiau jis, kaip specialus 
as is tentas sovietų t au tybėms , 
dirbo Vals tybės depar tamento 
žvalgybos ir tyrinėjimų biure . 

Viktoras Nakas — Lietuvių 
Informacijos Centro Washing-
tono skyr iaus vedėjas. 37-rių 
metų N a k a s tu r i baka laurą iš 
politinių mokslų ir istorijos, ir 
magistro laipsnį iš rusų istori
jos. Jis y ra gilus lietuvių reikalų 
ekspertas , davęs daug pasikal
bėjimų spaudai , skaitęs paskai
tas konferencijose ir atspaus
dinęs straipsnius amerikiečių ir 
lietuvių leidiniuose, dalyvavęs 
įvairiose televizijos programose: 
„Mac Neil-Lehrer Newshour" , 
„Good Morning America". CBS 
televizijos „This Morning" ir 
„Crossfire" programose. 

Kaip profesionalas, puikus ir 
tikslus vertėjas, Viktoras Nakas 
buvo prez. V. Landsbergio ir 
min. p i rm. K. P runsk ienės 
vertėjas susi t ikimuose su prez. 
Bushu, Kanados ministeriu pir
mininku Mulroney, viceprezi
dentu Quayle ir ki ta is užsienio 
dignitoriais. PLB pakviestas, 

dalyvavo Kopenhagos tarptau
t inė je konferencijoje. Rašo 
spaudoje, redaguoja leidinius, 
aktyvus visuomenininkas lie
tuvių gyvenime. 

Šiose kritiškose Lietuvai die
nose, kai Lietuvos Parlamentas, 
vyriausybė ir visa tauta veda 
likiminę kovą, tokių kalbėtojų 
objektyvi informacija ne vie
nam padės lengviau susivokti 
šioje kraujo, grasinimų, bau
ginimų susiraizgusioje tarp
tautinėje politikoje. 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS". 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto Pripildyk 
muito1 Prekės pristatomos Į namus veltui! Pristatymas trunka 5 
dienų kitose USSR respublikose 

it jų tuščius ša ldytuvus dabar1 Nėra 
dienas Maskvos ra jone, arba 1 5 - 2 0 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
V o t U i a s 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per ««t»lrtą Europai 

MAISTO SIUNTINYS #1 
'Importuoti produktai) 
$152 su pristatymu 

importuotas kumpis 1 sv 
importuota dešra 2 2 sv 

Mmcemeat" 0 75 sv 
Dešrelės (..Frankfurters") 1 sv 
Daniškas sūris 0.88 sv 
Troškinta jautiena 1.1 sv. 
Mėsa baltame padaže 1.1 sv. 
Malta pupelių kava 1.1 sv. 
Tirpstanti kava 0 44 sv 
Kondensuotas pienas 0 75 sv 
Importuota arbata 1.1 sv 
Kakava 1.1 sv 
Sausi prieskoniai 1 box 
importuotas šokoladas 1 box 
Šokoladiniai pyragaičiai 1 1 sv. 
Grikiai aroa spageti 2 2 sv 

ŽtnlMto* kainom JAV-bė— PrUmmm ut*»kymu* telefonu 
* **n JA V mtaefu Ir U kitu k r mėty PrttuoOam* mutomoblIlM 
giminėm* 8ov Sąjungoj 'orvodom* pinigui 

Mūsg parduotuvė siundia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus | Sov Sąjungą su apmokėtu arba neapmokėtu muitu 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

* Prancūziški vaistai 
* Šeimos vaistinėlė (kit) 
* Vaistai vaikams (kit) 
* Maistas vaikams ( kit) 
* Automobiliai (LADA) nuo $5,600 
* šaldytuvai nuo $500 
* Health Spa pasiteiraukite 
* Kondominiumai Pasiteiraukite 
* Indų plovimo mašinos nuo $500 
* Skalbimo mašinos nuo$550 
* Mini-traktoriai nuo $2.000 
* (vainos prekės Pasiteiraukite 

K O M P I U T E R I A I 
S u m e t i k u r a M y n u 

V a l a n d o s : p l r m . - t r » 6 d . 1 1 - S , 

k e t v f r t d . - * « 4 t d . 1 1 - 7 

Vytautas Brizgys, LB Clevelando 
apylinkės pirmininkas. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

BLYNŲ BALIUS 

. ,Pilėnų" tunto skautų tėvų 
komi te tas ir šiemet rengia 
tradicinį blynų akarą-balių 
vasario 9 d., 7 vai. v ak. Lietuvių 
namuose. Meninę programą at
liks pianistė Laima Šarkaitė ir 
smuikininkas Tomas Vileikis. 
Šokiams gros jauni mo orkestras 
„ V i l t i s " . Visi svečiai bus 
pavaišinti šilta vakariene, šam
panu. Bilietų kainos: 13 dol. 
suaugusiems, T dol. jaunimui. 
Stalus rezervuoti pas Mariją 
Puškoriene, tel. 486-8613. 

Vaka ro pelnas ski r iamas 
skautų vasaros stovyklai. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

„TAUPOS" SUSIRINKIMAS 

Vasario 10 d., sekmadienį, 12 
vai. vidurdienyje, šaukiamas 
metinis Lietuvių kredito koope

ra tyvo narių susir inkimas. 
Dalyviai išgirs valdybos, vado
vaujamos Alekso Spirikaičio, 
jaunosios kartos ekonomisto, 
kooperatyvo veiklos, finansinio 
stovio ir kitų šios finansinės in
stitucijos reikalų pranešimą. 
Kai šiuo metu daugelis taupy
mo — skolinimo bendrovių ir 
kai kurie bankai yra patekę į 
didelius finansinius sunkumus, 
kredito kooperatyvai, kurių 
indėliai apdrausti Federalinėje 
apdraudos agentūroje, ir toliau 
pasilieka saugios vietos san
taupoms ir geromis sąlygomis 
skolintis pinigų namams, auto
mobiliams, remontams ir t.t. 

„Taupos" kooperatyvas daug 
pa ta rnav imų savo nar iams 
atl ieka veltui: kelionės čekiai, 
Money orders, sąskaitų apmokė
j imai, čekių ir taupymo sąs
kaitos ir kt. 

Vytautas Kliorys, tur įs kom
piuterio mokslo magistro laips
nį ir jau nuo 1980 metų esantis 
„Interactive Systems" savinin
kas, yra pakviestas į kooperaty
vo direktorių tarybą. 

TRUMPAI 
Lietuvių Namų ir Amerikos 

Lietuvių Piliečių klubo narių 
susirinkimas šaukiamas vasa
rio 24 d.. 12 vai. p.p. Lietuvių 
namuose. 

Kaziuko mugė šiemet bus 
kove 17, sekmadienį, Dievo 
Motinos parapijos patalpose. 

Cleve lando ateitininkijos 
šven tė ruošiama balandžio 
13-14 dienomis. 

G e g u ž ė s 5 Lie tuvos 
va l s tyb inės operos solistų 
Virgilijaus Noreikos ir Irenos 
Milkevičiūtės koncertas Dievo 
Mot inos parapijos salėje. 
Rengėjai Lietuvių Fondas ir LB 
apylinkės valdyba. 

V.R. 

Pradedant 1988 m. Depo* 2 d., kas šeštadieni 
8:40 Iki 10 v.v. 

oer WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 
v 

Žemė L 
..Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika - sveikata - moterų pasaulis - sportas - Meratūra - kinas - satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
.Pasakų pasaulis mažamečiams hetuviukams' 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

Alllance Communicat ions, rnc. 
408 South Oak Park Avanua , Oak Park. IL 60302 

t e l . nr. 8 4 8 - 8 9 8 0 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE,MAX 
REALTORS ^Tf 

(312)586-5959 i • M 
(708)425-7161 ^ ^ ^ m 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
r*yi 7922 S. Pulaski Rd. 
e £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. , 
profesional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Tu elkis taip, kad tavo arti
mas nekentėtų dėl tavo išmin
ties. Valdykis visados, niekad 
nepasiduok pykčiui. Jei nori 
pasiekti visišką ramybę, šyp
sokis tave plakančiam likimui, 
o t u niekados neplak nieko. 

Kadangi tu nežinai, ką tau 
lemia rytojus, pasistenk būti 
laimingas šiandien. Pasiimk 
ąsotį vyno, atsisėsk mėnesienoje 
ir gerk pamąstydamas sau, kad 
galbūt jau rytoj mėnulis tavęs 
veltui čia beieškos. 
(Iš Omaro Chajamo Rubąjatų) 

„Creekwood randi". Sklypas apaugęs 
medžiais. Gamtos mylėtojo svajonė! 
Didžiulė virtuvė su skliautų lubomis. 2 
židiniai, 4 mieg kamb.. šeimos kamb., 
ištisas rūsys; 2 auto garažas Tik 
$179,500. 

Puikios kokybes ..Tudor" stiliaus namas 
Arti Lemonto, 1 akro sklypas Didžiuliai 
kambariai, 3 auto garažas Skambinkite 
gausite daugiau informacijos $294,000. 

OLSICK 8 CO., REALTORS1 

1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 GznlLHK 
(708) 257-7100 2 1 

Pradėkite naujus metus naujam* 
mūro-kedro.,.split-ievel" name: ant kal
nelio. Willow Springs, IL: 4 mieg. Gra.! 
apylinkė, miškai aplink Tik $159.900. 

Kreiptis: Joan Rizzi, 
Coldwell Banker, 
te l . 708-789-3200 

"• 

FOR RENT 

REAL ESTATE 

G3 MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste H pnemtesčiuose Saž.-
^mga patarnaus 

J . B A C E V I Č I U S 
8ELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSUPASCE 
6529 S KEDZIE 

778 2233 

C3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžininga; patarnauji įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
V I M E . Ve l tu i ( 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 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 6C529 

[ 3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Š imai t is .Real tor 
Nuosavybių pardav.mas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

For sale by builder 
New home, Lemont area. 

Call for detaiis, 
tel 708-563-0065 

MISCELLANEOUS 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bridgeport apyl Naujai išremontuotas. 
arti krautuvių ir autobusų. Suaugu
siems, be gyvuliukų $220 j mėn. Kal
bėkite lietuviškai. 

Tel. 312-523-5433 

Išnuomojamas 6 kamb. butas prie 
71 St. ir Rockvvell Ave. Geras 
susisiekimas, arti maisto krautuvės ir 
valgyklos. 

Skambinti: tol. 312-471-0078 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% p:qiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V z W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

eigos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga. 

2-779-3313 
t KLAUDIJUS PUMPUTIS ~ę) 

Laisva aptarnaujančio medi 
cinos personalo vieta kardiologų 
įstaigoje one Midvvay aerouosto. 
Pareigos: priimti pacientus, atsakyti 
telefonus, tvarkyti iigomų istorijas, 
atlikti EKG tyrimus. Nedirbame 
trečiadienį i r savaitgaliais. Būtina 
turėti 2 -3 metų darbo stažą medi
cinos Įstaigoje, geras rekomendaci
jas. Pageidaujama mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas. Skambink i te (312) 
4 3 6 - 1 7 8 0 Mrs . L. 

FOR SALE 

IEŠKO DARBO 

Moteris iŠ Lietuvos gali prižiūrėti 
ligonĮ, vaikus ir padėti namų ruošoje 
Page idaut ina Š iaurės vakarų 
priemiesčiuose Skambinti vakare 
708-289-8062. 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200, Lada 2107 — 
$4300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — S4.500. Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą. 
Keičiame aukštu santykiu dolerius Į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po pas'augų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

Ouarterly 

see us for 
VtfflJfc f , n a n c i n 9 -

AT OUR L0W RATES 

WITM B l P A V M f N T 
T O f»X VOOB i N C O M t 

Mutual Federal 
Savinas and Loan 

2 2 1 2 W E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 
Pe te r K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9 4 Thur 9-8 Sat. 9-1 
SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

DRAUGE GAUNAM! 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, apie Dievus 
ir žmones. Alg. J. Greimas. 525 psl. $12.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. P. Klimas. 456 psl. $20.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 

Jankutė, 192 psl $7.00 
IŠĖJUSIEMS NEGRĮŽTI, romanas. Marius 

Katiliškis. 575 psl $10.00 
PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI, poezija. Eglė Juodvalkė. 

96 psl $6.00 
AŠ KVIEČIU JUS, Marijos apsireiškimai Medju-

gorje. Kęst. Trimakas. 207 psl $8 00 
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai 

Antanas Rubšys. 430 psl $9.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. 

Red. Aleksandras Merkelis. 416 psl $15.00 
RELIGIJOS FILOSOFIJA, religijos Dievas. An

tanas Maceina. 335 psl $6 00 
VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS, maldaknygė 

Kun. K. A. Matulaitis. MIC. 640 psl. . . $4 00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiusti. 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiunti
mo išlaidos. 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Waukegan, IL 

M I N Ė J I M A S 

Waukegano-Lake County LB 
praneša, kad Vasario 16 d. 
minėjimas įvyks vasario 10 d. 
Waukegane Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios salėje. Pradžia 1:30 
vai. p.p. Tą dieną šv. Mišios bus 
laikomos lietuvių kalba kun. A. 
Saulaičio. Po šv. Mišių vyks 
iškilmingas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas parapijos 
salėje. 

Pagrindinį pranešimą skaitys 
Saulius Sužiedėlis, tik ką grįžęs 
iš Lietuvos ir matęs rusų 
kar iuomenės agresiją prieš 
nekaltus lietuvių žmones. Tuo 
pačiu bus demonstruojama 
Lietuvoje filmuota dokumentinė 
medžiaga, parodanti buvusius 
įvykius. Meninę dalį at l iks 
Kauno muzikinio teatro solistas 
E. Mažeika su žmona, kurie šiuo 
metu vieši Amerikoje. Jaunių 
tautinių šokių grupė „Vyturys" 
pašoks keletą šokių. Po meninės 
dalies vaišinsimės kava ir 
atsineštinėmis vaišėmis. 

Kaip ir kiekvieneriais metais, 
rinksime aukas Lietuvos išsi
laisvinimui paremti, susimokė
sime nario mokestį, knygų 
mylėtojai galės n u s i p i r k t i 
l ie tuviškų knygų bei ki tų 
suvenyrų. Visus kviečiame kuo 
gausiau dalyvauti. 

V a l d y b a 

Hot Spr ings , Ark. 

M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 73-čios metinės bus 

š v e n č i a m o s vasa r io 17 d. 
Minėjimo rengėjai Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos Hot 
Spr ings sky r i aus valdybos, 
v a d o v a u j a m o s p i r m i n i n k ų 
Stepo Ingaunio ir Antano Ber
tulio. Iškilmingos šv. Mišios 11 
vai. Šv. Mykolo koplyčioje. Tuoj 
po pamaldų visi renkasi į 
vienuolyno mokyklos salę, kur 
vyks akademinė minėjimo dalis. 
Kalbėtojas bus svečias iš Jones-
boro, Arkansas State universi
teto prof. Stasys Vanagūnas, 
a tvykstąs į šventę su žmona 
Armida. Meninėje dalyje dainos 
ir deklamacijos, atliekamos vie
tinių jėgų. Po programos bend
ros v a i š ė s . Da lyvav imas 
minėjime kiekvieno lietuvio 
taut inė pareiga. 

B A L F O V A J U S 

Pasibaigus Balfo vajui pra
ėjusių metų pabaigoje, Balfo 
įgaliotinis Jonas Miežinskas pa
siuntė visas aukas į centrą, jų 
sur inkta 595 dol. Prie rinkimo 
darbo uoliai prisidėjo Irena 
Sirutienė ir Juozas Zubrickas. 

A. A. MARIJA ŠLEGAITIENĖ 

Š.m. sausio 10 d. mirė Marija 
Šlegaitienė. 93 metų, kilimo iš 
Panevėžio apskr. I laidotuves at 
vyko iš Montrealio brolio An
tano ir Onos Sakalų duktė Jū
ratė su vyru Richard Tobin. 
Velionė buvo viena iš anksty
vųjų Hot Springs gyventojų ir 
dosni r ėmė ja l i e tuv iškos 
veiklos. Tad į Caruth laidotuvių 
namus susirinko gražus būrys 

vietos lietuvių, sukalbėjo rožinį 
ir atsisveikino šiltu žodžiu su 
mirusiąja. Šv. Jono bažnyčioje 
kun. Tom Baker atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą, 
iškeldamas a.a. Marijos geras 
būdo ypatybes — gilų reli
gingumą, nuoširdumą ir meilę 
gamtai, savo darželio augmeni
jai . Po pamaldų visi buvo pa
kv ies t i gedulo p i e tums į 
Benedictine Manor valgyklą. 
Velionės kūnas išvežtas laido
j imui į Chicagos Šv. Kazimiero 
kapines. Ilsėkis ramybėje miela 
tautiete! Velionės vyras a.a. 
J o n a s Šlegaitis mirė 1977 
metais, taip pat Hot Springs vie
tovėje. 

MIRUSIEJI 1990 METAIS 

Per praėjusius metus iškelia
vo Amžinybėn šie Hot Springs 
gyventojai: a.a. Paul Garionis, 
a.a. Aleksas Sadauskas, a.a. 
Just inas Straukas, a.a. Stanley 
Bačanskas . a.a. Alber tas 
Rožėnas, a.a. Alfredas M. 
Dargužas, a.a. Petras Šmaižys, 
a.a. kun. Vincentas Daugintis ir 
a.a. Johann Idselies (Jonas 
Idzelis). 

RADIJO LAIDOS 

Radijo „Leiskit į Tėvynę" sau
sio 13 d. laidoje buvo paminėta 
Klaipėdos atvadavimo 68-toji 
sukaktis ir dr. Jurgio Sauenvei-
no. Mažosios Lietuvos himno 
autoriaus, gimimo 160 metų su
kaktis . Sausio 20 d. laida buvo 
dedikuota žuvusiems už Lietu
vos laisvę Vilniuje kruvinąjį 
sekmadienį. Sausio 27 d. trans
liacijoje pagerbtas palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 
perduotos žinios gautos faksu iš 

Lietuvių Informacijos centro 
New Yorke. Vasario 3 d. pro
gramoje paminėtas poeto , 
dramaturgo Balio Sruogos 95 
gimtadienis, kuris mirė Vilniuje 
vos 51 m. tesulaukęs. Radijo 
„Leiskit į Tėvynę" laidos gir
dimos kiekvieną sekmadienio 
rytą 9:30 iš KBHS stoties, 96.7 
FM banga. Radijo reikalais 
s k a m b i n t i te lefonu: 

501-321-9641 S. Šmaižienei, 
žinias galima perduoti faksu, at
sk i ra l inija — Telefax: 
501-623-9832. 

Sal. Šmaižienė 

DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. vasario mėn. 8 d. 

Meilė, kurią saugo nuolan
kumas ir kuklumas, ištveria 
tiek ilgai, kiek ilgai gyvenama. 

Berni Canan 

PAGALBOS LIETUVAI 
Vasario 16 Lietuvos nepri

klausomybės šventė jau čia pat. 
J i jungia viso pasaulio, visų 
kartų lietuvius į bendrą bekom-
promisinę kovą dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
kurią išplėšė Maskvos okupaci
ja. Lietuvių tau ta turi pilną 
teisę reikalauti iš Gorbačiovo 
nepriklausomybės atstatymo, 
jei jis gerbia demokratijos prin
cipus, jei jis toleruoja laisvą 
asmens ir tautų apsisprendimą, 
jei jis pripažįsta taikos įgyven
dinimą tautų santykiuose, bū
damas Nobelio taikos premijos 
laureatas. 

Nekaltų žmonių kraujo pralie
jimas Vilniuje ir Rygoje š. m. 
sausio viduryje, beginant savo 
I eises prieš brutalias okupanto 
karines jėgas parodė, kad Gor
bačiovas ir jo tarnai Kremliuje 
verti ne taikos premijos, bet 
vergijos atstatytojo medalio su 
kruvinais kardais. Šiose aplin
kybėse visai lietuvių tautai 
belieka tik vienigiau sutelkti 
visas nepriklausomybės atsta
tymo pastangas tėvynėje ir išei
vijoje, kad su Vakarų pasaulio 

pagalba Lietuvai būtų suteikta 
ta i , kas ja i priklauso. 

Mūsų pastangos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės tiek išeivi
joje, tiek Lietuvoje surištos su 
finansais. Moralinė ir materia
linė pagalba Lietuvai surišta su 
lėšomis. Neseniai iš Lietuvos 
grįžo JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas Rimas Dir-
vonis nuvežęs ir įteikęs Aukš
čiausiosios tarybos vadovybei 
pinigų, kur ių mažoji dalis buvo 
gauta aukomis, o didžioji dalis 
paimta iš iždo. Ši nedidelė 
pagalba buvo skirta parašiu
t i n i n k ų Vilniuje nužudytų 
asmenų artimiesiems, vietoje 
rožių puokščių ant nekaltų 
aukų kapų. 

Nežinome, kokius brutalumus 
panaudos ir kokių aukų Maskva 
pare ikalaus prieš ištikimai ir 
vieningai nepriklausomybės sie
kiančią lietuvių tautą tėvynėje. 
Mūsų moralinė ir materialinė 
pagalba, kurią nuolatos teikia 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
tiesiogiai ir netiesiogiai, bus dar 
labiau reikalinga nualintai ir 
vis labiau spaudžiamai lietuvių 

tautai tėvynėje. 
Vasario 16 yra Lietuvos lais

vės ir nepriklausomybės aspi
racijų rekolekcijos mums vi
s iems išeivijoje. Pa sau l i s 
reaguoja į Lietuvos ir mūsų 
pastangas išeivijoje. Nors ir 
sunkiai, bet pastoviai laužiame 
pasaulio sąžinės ir Maskvos 
ledus. Jų laužimą turime dar 
labiau sustiprinti. Tam reikia 
daugiau pastangų, daugiau 
darbų, o jų vykdymui — daugiau 
lėšų. 

JAV LB krašto valdyba labai 
dėkinga visiems, kurie siunčia 
jai aukas šių darbų vykdymui 
dėl Lietuvos. Aukų rinkėjų yra 
daug. Tai normalus amerikie
tiško gyvenimo reiškinys. Todėl 
ir JAV LB krašto valdyba, jaus
dama tautiečių pasitikėjimą jos 
vykdomiems lietuvybės išlai

kymo ir Lietuvos rėmimo dar
bams, tikisi, kad išsiųsti 13,000 
laiškų, prašant Vasario 16 
aukos,bus dosniai su čekiais at
sakyti vardan tos Lietuvos. 

Šių laiškų išsiuntimą atliko 
33 bendruomenininkai Chica-
goje, vadovaujant krašto val
dybos nariams. 

Br. Juode l i s 

A.tA. 
JONAS GALINAITIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 6 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 77 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Trakininkų kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anna, sūnus Vilius, 

duktė Dana, žentas Matthevv Husar, broliai: Mikas su šeima 
Vokietijoje, Jurgis su šeima Lietuvoje, Martynas su šeima 
Kanadoje; seserys: Marta Adomavičienė su šeima Kanadoje, 
Marija Preikšaitienė su šeima Chicagoje; taip pat Kanadoje 
uošvė Eva Jurkšaitienė, svainė Elena Jurkšaite ir svainis 
Petras Jurkšaitis ir daug kitų giminių. 

Velionis buvo tėvas a.a. Elmerio. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, vasario 7 d. nuo 6 iki 9 

v.v. ir pentkadienį, vasario 8 d. nuo 2 iki 5 v.v. Lack & Sons 
koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. Religinės apeigos ir atsi
sveikinimas su velioniu įvyks penktadienį, vasario 8 d. 7 vai. 
vakaro Lietuvių Ev. Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčioje, 
6641 S. Troy Ave. Iš bažnyčios šeštadienį, vasario 9 d. 10 vai. 
ryto velionis bus nulydėtas ir palaidotas Bethania kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus, duktė, broliai, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700. 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimas ir brangus Vyras. Tėvas ir Senelis 

A.tA. 
VYTAUTAS SEREIKA 

Po ilgo? ir sunkios ligos mirė 1990 m. gruodžio 25 d. 
Palaidotas 5v. Kazimiero kapinėse. 

Ypatingą padėką reiškiame Švč. M. Marijos Gimimo 
Bažnyčios kunigui Vito Mykolaičiui už apeigų pravedimą, 
atsisveikinimo žodį, gedulo Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Giliai dėkojame solistei D. Stankaitytei už gedulo Mišių 
giesmes. 

Taip pat dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišioms, už 
gausias geies ir aukas. 

Dėkojame už „Drauge" skelbtas užuojautas. 
Padėkos jausmas reiškiamas karsto nešėjams: M. 

Balčiauskui, J. Bardauskui, A. Kikilui, A. Norkaičiui, K. 
Čiurui ir S. Žilevičiui. 

Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje ir 
dalyvavusiems laidotuvėse. 

Nuoširdžiai dėkojame buvusios Telšių gimnazijos klasės 
draugams. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už 
rūpestinga patarnavimą. 

Nuliūdę žmona Erna, sūnus Algis, marti Linda, 
anūkai Petriukas ir Andriukas, brolis dr. Stasys su 
šeima ir kiti giminės. 

Remember... 

Rock of Ages 
• Visos Kapsės visos religijos 
• Vienintefė ..Rock of Ages" paminklų 
prekyba šoie apylinkėje Amžina garantija 

I.iPtuv'.u demonstracijos prif> Sovietu ambasados Washir.i?tnno po «au« 
dienio Vilniuje ir žiauriu ivvkiu Lietuvoje 

ONLYROCKOF AGES 
DEALERS HAVE 

ROCK OF AGES MEMORIALS. 
„Rock of Ages" paminklai yra 
geriausi ir arčiausi Kiečiausias 
granitas, geriausiai atliktas dar
bas, amžina garantija. Atvykite ir 
pamatysite' 

Laikini antkapiai 
Antkapiai 
Antkapių įrašai 
Mauzoliejai 
Dvigubi paminklai 
Pagal užsakymą 
Paminklai/antkapiai 
Paminklų valymas 
Bronzinės atminimo lentos 

Antkapiai ' -aminklai * Mauzo
liejai ' Pa^nklų Įrašai " Pa
minklai pastatomi bet kuriose 
kapinėse 

APTARNAUJAME VISŲ 
RELIGIJŲ KAPINES 

Plrm«d.-P«oWd. 8:30-4:30 
Sostd 10:00-4:00 
S«kmd 11:30-3:30 

A.tA. 
Dr. JUOZUI BRIEDŽIUI 

i ške l i avus j Amžiną Poilsį, b ro l iu i STASIUI 
BRIEDŽIUI ir jo šeimai gilią ir nuoširdžią užuojautą 
reiškiame. 

Virginija Jurcienė ir duktė Lydia 
Mara ir Tadas Jurciai 
Monika ir Pranas Andrejauskai 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
KLEOPATRAI CHAINAUSKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos sūnui VY
TAUTUI CHAINAUSKUI, dukrai ALEKSANDRAI 
TUMOSIENEI ir anūkei DANAI. 

Niuta ir Gedas Kaunai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Parke 

Kit i S. C . Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Sou thwes t H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Rober t s Rd. * Hickory H i l l s 

2424 W . 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

ST. MARY & EVERGREE* 
MOITCMENT CO. 

9 1 0 0 S. K E D Z I E AVE., EVERGREE* P \ R K IL . 
(312) 233-3015 or (708) 422-7146 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, I l l inois 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 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

\ l 
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x Mažvydo bibliotekos Vil
n iu je d i r e k t o r i u s Vladas 
Bulovas dėkoja vysk. Pauliui 
Baltakiui už Religines šalpom 
pastangas, rengiant religiniu 
knygų s iuntas Lietuvai, jų 
finansavimą ir užpildant spra
gas Lietuvoje tinkamų knygų, 
išleistų išeivijoje. Jų laukia 
Lietuvos skaitytojai. 

x Kas galėtų pris i jungti 
prie jaunų dainininkų nuo 6 iki 
14 metų. kurie norėtų dainuoti 
Dainų šventėje, mielai priimtų 
ir sudarytų sąlygas repetuoti. 
Skambinti Dainai Dumbrienei 
tel. 476-3586. 

x Šv. Kryžiaus ligoninei 
yra reikalinga savanorių, kurie 
išvežiotų maistą pagal pro
gramą pietų vakarų Chicagoje. 
Galintieji pasiaukoti pirmiau 
skambina tel. 312-471-7300. 

x „Vytis", Lietuvo> Vyčių or
ganizacijos mėnesinis žurnalas, 
vasario numeris, išėjo iš spau
dos. Šiame numeryje yra daug 
straipsnių, daugiausia anglų 
kalba, bet yra ta ip pat ir 
iietuvių. Žurnalą redaguoja 
Mary Kober. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: kun. K. Balčys, dr. J. 
Starkus, Antanas Mikštas, 
Vytautas Raulinaitis, Sophie 
Vedeika, Vladas Jasiulionis. 
Viadas Plepys. Viktoria Oren-
tas. Liucijas Stasiūnas. Aniceta 
Stropienė, A. Jurjonas. Marija 

suskas ir Vincas Ankus. 
ns tariame nuoširdų ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Julius Lintakas, Oak Lawn, 111., 
M. Stankaitis. Delhi. Kanada. 
Vytautas Sendzikas, Toronto. 
Kanada . Adeline Anysas. 
Cochrona. Alberta, Kanada. 
Aldona Rukuiža, Oak Lawn, 
111., J. Rushkevich. Englewood 
Cliffs, N.J . M. Ragauskas, 
Hamil ton , Ont. . Kanada. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

x „Li thuanian Mercy Lift" 
š i rdingai dėkoja Lietuvos 
Dukterų draugijai už ypatingai 
dosnią auką. Tai jau antroji jų 
auka; pirmoji - $2,000. o dabar 
— $10,000. Jūsų dosnumas 
pagelbe- mūsų sergantiems 
broliams ir sesėms Lietuvoje. 

(sk) 

x LB L e m o n t o skyr i aus 
Vasar io 16 minėjimas įvyks 
sekmadienį, vasario 10 d. 12:30 
v. p.p PLC sporto salėje. Pagrin
dine kalbą pasakys Viktoras 
Nakas, Lietuvių Informacijos 
centro direktorius Washing-
tone. Visi kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

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 sekmadieni. 
vasar io 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martinique salėje. Re
zervacijas priima: Rasa Alek-
siūniene, 312-476-0399 ir Vida 
Slapšienė, 708-968-3057. 

(sk) 

x Grei t p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RK MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba(708) 425-7161. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

'sk) 
x Baltijos res torane geras 

l ietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rv'a^ pirmadieniais 8100 Ro-
ber ts Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
Mari. >•-. 
tarėjai - ^aplis ir 
kun. Jonas Duota <o į 
Thompson. Con sna
pelyje turės me žius. 
Ten dar p kun. 
Bonifacas \ Tim 
Roth. vienuolyno vyresnys 
mokyklos rėkt- J ie 
svarst> - nan-
sines apv skaitąs 
metų darbus. 

x „Our Sunday Visito 
sario 1" d. laidoje įsidėjo 
stra - is apima d 
viršum puslapių, ir daug i'. 
racijų is Lietuv,,-
Kryžių straipsnis pava
dintas ,.The Hill of Cros-
Aušros Vartų Marija, eilė prie 
pirkiniu. fabrikas 
įvairu-
papuoštas K: 
Rūpintoje . nuotra 
3 
tos ir Jean Girzaitis — dviejų 

—rų. L. Girzaitis 
Pa. ... bet j -
Lietuvoje. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos paprB - • mas bus 
antraci trio 19 d., 
vai. p.p. -

parap 
Išrink 
ir a* • nus. 
Visi 
rinkime da 

x Muz. Algis Šimkus. Surf-
side. Fla.. Audra Venclovaitė, 
Champaign. 111.. Bronė < 
kaitė. Chicago. Iii., už kalėdines 
korteles, kaiendonų atsiuntė po 
30 dol. amą. Nuoširdus ačiū. 

x Linas Rimkus, Ellicott Ci
ty. Md.. Amerikos Lietuvių 
Baiso tarnautoja*. Marija Valiu
kevičius. Sun City. Cal.. „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 50 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

X Demonstracija, r emian t 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
kovą už nepr ik lausomybę 
įvyks Michigan valst i jos 
respublikonu konvencijos metu 
vasa r io 16 d., šeštadienį , 
Grand Rapids miesto Amway 
Grai-d Hotel 10 v.r.-12 v. p.p. 
Michigan valstijos lietuviai ir 
kiti f -čiai kviečiami 

•. dalvvauti. 

x Dėmesio! Š.m. vasar io 10 
- madieni Chicagos Šaulių 

gavėnių proga 
ruošia blynų 
.ai. Gros Kos

to Ra >ko kapela. Malo
nus dalyvauti. 

x KARGOl LIETUVAI Ra 
•>atus. 

medžiaga^ ir nereceptinius vais-
s, galima 

a BE M l J T O ! 
irne ORO LINIJA J 

RYGA. - mtii ti RY 
GOS nimumas 

- -
už -vara. Kreipti- į: G. T. In
ternational, t e l 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave.. Hi tkory 
Hills. II. 60457. 

x Akcijų, nonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas KurkuJis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkul is , 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshaw. Ine Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios tarybos pin mnką \ y tauta 
bergiene sveikina Washingtone moksleivis Liuda- Landsbergis. 

įdsbergj ir Gražina 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 73 metų ir 1990 m. 
kovo 11 d. deklaracijos 
pa-kelbimo minėjimas, rengia
mas Chicagos Lietuvių Tary
bos, įvyks vasario 16-17 
dienomis. 

Vasario 16 d., šeštadienį. 12 

x Elena Dubausk ienė iš 
Chicagos. 111., lankėsi ..Drauge" 
ir įteikė 50 dol. auką atminimui 
jos a.a. brolio Juozo Baltramo-
naičio. Labai dėkojame. 

x „ J A V LB C l e v e l a n d o 
apyl inkės valdybos nutarimu 
,Draugui' skiriame 25 dol. 

auką. Esame dėkingi už nuola
tinį pasaulio lietuvių bendruo
menių veiklos garsinimą". Pasi
rašė Mečys Aukštuolis, iždi
ninkas. Dėkojame už auką ir 
dėmesį savai spaudai. 

x Nijolė Draugelienė iš Ro-
chester. N.Y., atsiuntė 25 dol. 
auką su prierašu: „Malonu 
gauti ir skaityti dienraštį lietu
vių kalba. Juo džiaugiamės ir 
mes ir mūsų vaikai. Linkiu 
toliau sėkmės .Draugui' ir 
Jums geriausios sveikatos". 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Vasario 16-tos meno pa
rodos „Dailė ' 91" a t idarymai 
b u s : 1. Čiurlionio galerijoje va
sar io 15 d. penktadienį, 7:30 
v.v., 2. ..Lietuvių Dailės" muzie
juje Lemonte. vasar io 16 d., 
šeštadienį, 7:30 v.v. Visi kvie
čiami atsilankyti. 

(sk) 

x DRABUŽIAI, avalynė, 
maistas ir kt.: VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
k i a i n e r i b o j a m i . MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siuskite mums paštu ar
ba UPS TRANSPAK. 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629 tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Pr is ta tome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30^. Vi
sos su garantija Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Pa rūp iname bu tus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje. 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžiu, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. druska, 
18 oz. riešutinis sviestas, 2 dež. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų. 
64 oz. aliejus. 1 dež. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna kaina -
$100.00 - kreiptis „ŽAIBAS 
9525 South 79th Ave., Hicko-
ry Hills, Hl. 60457, telefonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

vai. bus keliamos vėliavos prie 
Laisvės kovų paminklo Jau
nimo centro sodelyje. Vasario 17 
d., sekmadienį, 10 vai. ryto bus 
pakeltos JAV ir Lietuvos vėlia
vos Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios aikštėje. 

10:30 vai. iškilmingos pa
maldos tos pačios parapijos 
bažnyčioje. Vyks pamaldos: 10 
vai. „Tėviškės" ir 11 vai. Ziono 
bažnyčiose. 

Pagrindinis Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas įvyks 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje. Pradžia 2 vai. po pietų. 

Pagrindinę kalbą pasakys 
gen. konsulas Anicetas Simutis 
iš New York. Minėjime daly
vaus ir trumpą žodį tars Chica
gos miesto meras Richard 
Daley. Illinois gubernatoriaus 
Jim Edgar atstove Patricia Mi-
chalski ir Veteranų dept. sekr. 
Edward Dervvinski. 

Meninę programą atliks Kr 
Donelaičio lituanistinių mokyk
lų mokin ia i . Moterys ir 
mergaitės prašomos vilkėti tau
tiniais drabužiais, organizacijos 
su savo vėliavomis. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 
Parodykime kitataučiams, kad 
esame vieningi, kad verti, jog 
mūsų tėvynė būtų laisva ir 
nepriklausoma. 

MONTESSORI VAIKUČIU 
KALĖDINĖ ŠVENTĖ 

Atrodo, dar taip neseniai, o 
prabėgo jau daug daug metų 
nuo tada, kai atvedėme savo 
mažuosius į šį Montessori dar

želį. Į tą Marąuette Parko 
darželį, kurį, galima sakyti, 
padovanojo l i e t u v i š k a m 
atžalynui dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai. 

O štai dabar jau mūsų vai
kaičiai, jau tų pirmųjų darželio 
auklėtinių sūnūs, dukros žengia 
pirmuosius lietuviškos mokyk
lėlės žingsnius. Tada, atsimenu, 
dail. Varnas, Marija Varnienė. 
Montessori darželio įkūrėja 
Lietuvoje, ir ta nepailstanti 
idealiste mokytoja Domutė 
P e t r u t y t ė mokė su didžia 
kantrybe ir pasiaukojimu mūsų 
mažuosius gražaus elgesio, 
l ie tuviškų dainų, žaidimų, 
kasdieninio gyvenimo darbelių. 

Šiandien gruodžio 21 diena, 
darželio Kalėdų Eglutė. Sėdžiu 
t a rp jaunų motinų, močiučių, 
senel ių , s t ebėdama savo 
d u k r a i t ę ir k i t u s darželio 
„studentus", kurių amžius nuo 
dvejų iki penkerių metų. O tuos 
vaikučius kai kurios mamytės 
atveža net iš Benvyn, Riverside, 
Bridgevievv. Burbank, netgi ir iš 
Indianos... 

Darželio vedėja Marytė Utz iš
rikiuoja visus 22 vaikučius, 
t ikrina pašaukdama kiekvieną 
vardu . Jos padėja Aldona 
Ankienė ne tik aktorė, dai
nininkė, bet gera auklėtoja, 
vadovauja dainelėms, padeda 
Marytei Utz organizuoti ir šios 
dienos programą. Tėveliai jau 
paruošę filmavimo bei foto apa
ratus, kad, įamžindami šią taip 
svarbią dieną, po daugelio metų 
galėtų jau suaugusiems savo 

VOKIETIJOJE 
— A. a. Urtė Bendikai tė-

Bendik mirė spalio 28 d. 
Braunsehvveige. Laidojimo apei
gas atliko kun. Fr. Skėrys. 
Palaidota miesto kapinėse. 

— Memmingeno apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkė Her ta Pre ikša i ty tė 
Schaele sakė. kad turi 43 na
rius, kurie moka solidarumo 
mokestį. Į susirinkimus ateina 
tik 15-16 narių. Labai 
iškilmingai švenčia Vasario 16 
dieną. Visi bendruomenės 
nariai yra 70, 75 ir 80 metų 
amžiaus, taigi jau sukaktuvi
ninkai, tai veikimas nelabai 
aktyvus. 

x Lietuvių Bendruomenės 
Hamburgo apylinkės pirmi
ninkė Terese Lipšienė pranešė, 
kad jų apylinkėje yra 50 narių 
— penki įstojo, vienas mirė. 
Surengia keletą per metus 
renginių, buvo pasikvietę V. 
Bartusevičių paskaitai, turėjo 
Sondeckio choro koncertą. 

— Lietuvių ku l tū ros ins
ti tuto vedėjas Vincas Bar
tusevičius pranešė apie in
stituto dešimties metų veiklą. 
Ypatingas darbas — lietuvių 
bibliotekos įsteigimas. Gauta 
apie 5000 knygų, sukataloguo
ta 4000 knygų, kuriomis jau 
galima naudotis. Darbą atliko 
dipl. bibl. Artūras Hermanas. 

— A n d r i u s Šmi tas , Vasario 
16 gimnazijos d i rek tor ius , 
pranešė, kad dabar gimnazijoj 
yra 77 mokiniai — 44 mergaitės 
ir 33 berniukai. Devyni bus abi
turientai šį pavasarį. 

— M i u n c h e n o L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s apyl inkės 
pirm. inž. Robertas Šneideris 
praneša, kad tur i 65 narius. 
Numato dar didesnį narių prie
auglį. Per metus surengia kelis 
renginius lietuviams ir arti
miems vokiečiams. Iš Miunche
no a rk ivyskup i jos g a u t a 
lietuviams bažnyčia pamal
doms. Kai meldžiamasi už 
Lietuvą, būna pripildyta bažny
čia. 

Saulius Raila kairėje) ir Marylando universiteto prof. Kazys Almenas 
demonstruojH p-,.. Sovietu ambasados Washingtone 

vaikams parodyti: „štai, kokie 
jūs buvote!..." 

Vaikučiai uždega mėlynas 
žvakutes, kiekvienas atneša ir 
papuošia eglutę šiaudinukais, 
sustoję ratu dainuoja: „Mes 
norime būti geručiai visi, mes 
norim mylėti Dievulį visi"... Iš
girstame ir „Pučia vėjas" bei 
kitas daineles. O ant rankučių 
supdami įsivaizduojamą Kū
dikėlį, jie dainuoja „čiūčia liū
lia. Mažutėli"... Ištiesę rankutes 
paskui jie tupia ir keliasi, ir vėl 
tupia, vis kartodami: „dratata, 
d ra t a t a , skrenda uodas į 
mišką"... Na, o dainelė „Esu 
dailiai išmokyta, moku gražiai 
austi" primena visų mylimą 
kasetę „Du gaideliai" (Jos jau 
niekur negalima gauti, autoriai 
nežinomi, atsiliepkite!). 

Kai kurie vaikučiai bevai-
dindami, bedeklamuodami par
griūva, vėl keliasi, ypač dainuo
dami „Nieks nenori malkų 
pjaut", — o tų malkų pjovėjų — 
berniukų mažai, tenka „malkas 
pjaut" ir mergaitėms... 

Kokia puiki drausmė! Sako 
Marytė Utz: „Mes esame pripra
tę būti tylūs. Vėliau visi „daro 
tylą" — užmerkia akutes... Kai 
kurie iš tikrųjų po minutėlės, 
kitos jau ir žiovauti pradeda... 

Keli vaikučiai uždega advento 
žvakeles, visiems dainuojant: 
..Sužibo žvakelės, snieguolės jau 
krenta, ateiki. Jėzuli, ir Tu į 
mūs šventę..." „Ačiū Dievuli, už 
šią dienelę. Angele Sarge, siųsk 
į lovelę. Saugok brangiausią 
mūsų Tėvynę, siųsk jai paguo
dos žvaigždę Aušrinę..." Tokiais 
prasmingais žodžiais vaikučiai 
užbaigia savo šventės progra
mą. 

O kur čia eisi lovelėn, kai po 
programos laukia vaišės ir 
jiems, ir tėveliams, ir svečiams. 

Kalėdų šventė darželyje bai
giasi. Vaikučiai šokinėja, 
glaustosi prie tėvelių, senelių. 
Vaišėmis rūpinasi veiklus 
namelių komitetas. Tai pirmi
ninkė Vida Rudienė, vicepirmi
ninkė Rasa Aleksiūnienė, iždi
ninkas Juozas Kapačinskas, 
sekretorė Dana Mikužienė, 
parengimų vadovės Aldona 
Bielskienė ir Nora Gylienė, ūk
vedžiai Rimantas ir Virginija 
Bužėnai, narės Jūratė Vallee ir 
Loreta Jučas. Namelių sekre
torė yra Kristina Genčienė. 

Atsisveikiname su Kalėdų 
Eglute linkėdami, kad dar daug 
tokių gražių Montessori darželio 
švenčių sulauktume ir ateityje. 

J . G-nė 

STEBUKLINGOS 
ŽVAIGŽDĖS 
BEIEŠKANT 

Kalėdų laiku ne tik trys ka
raliai keliavo surasti, kur nuo
stabiai šviesi žvaigždė nuves, 
bet taip pat ir būtybė iš erdvių... 
Nusileido ta būtybė Marąuette 
Parko lituanistinės mokvklos 

„Eglutės" programos metu, 
pranešdama, kad ji seka tam 
tikrą žvaigždę, ir t a žvaigždė ją 
privedė prie mūsų... Lituanis
tines mokyklos mokiniai tą 
viešnią mielai priėmė ir parodė 
jai, kas vyskta tuo laiku krikš
čioniškame pasaulyje. Parodė, 
kaip mes švenčiame šv. Kalė
das, kas jos yra ir dar papasako
jo ir parodė Betliejaus vaizdelį. 
Supažindino su kitais keliau
tojais — angeliukais ir karaliais 
ir naujai gimusiu Kristumi. 

Gražiai ir įdomiai visi mo
kyklos mokiniai savo tėveliams 
ir svečiams pr iminė Kalė
dų šven te s ir jų p rasmę. 
Vaizdelį paruošė mokytoja 
Daina Dumbrienė. o jame vai
dino visi mokyklos mokiniai! 
Kai tiek daug kylančių žvaigž
džių mes turime, negalime nė 
vienos atstumti. Visi atliko savo 
dalis labai gražiai. Dainavimo 
mokytojas Marius Polikaitis 
buvo pa ruošęs ansambl io 
mokinius giedoti kalėdines 
giesmes ir šios buvo pritaikytos 
prie vaizdelio. B. Prapuole-
nienė, lituanistinės mokyklos 
vedėja, atidarė programą, pa
sve ik indama visus susi
rinkusius. Ji pakvietė tarti žodį 
parapijos kleboną kun . J. 
Kuzinską ir parapijos mokyklos 
vedėją ses. Margaritą Mariją. 

Mokyklos tėvų komitetas, 
vadovaujamas Gedimino Plėnio, 
suruošė vaišes, kuriose daly
vavo visi mokiniai ir jų svečiai. 
Bet tai ne viskas! Komiteto 
pakviestas sutiko dalyvauti 
Kalėdų senelis! Atvykęs per 
šalčius, jis pasidalino su mumis 
ne tik dovanėlėmis, bet ir savo 
įspūdžiais apie kelionę aplink 
pasaulį. Smagiai ir šiltai praėjo 
popietė. 

Marąuette Parko lituanistinė 
mokykla labai džiaugiasi, kad 
gali t a ip g raž ia i gyvuoti . 
Pamokos vyksta kasdieną Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo para
pijos patalpose. Didžiuojamės, 
kad mūsų yra vienintelė litu
an is t inė mokykla visoje 
Amerikoje ir Kanadoje, kuri 
veikia kasdien. Mokiniai nuo 
pat darželio iki aštunto skyriaus 
lanko pamokas. Taip pat vyksta 
pamokos besimokantiems lietu
viškai kalbėti. 

Mokyklos ansamblis, kuris 
prieš kelerius metus dalyvavo 
Šokių šventė je . įvykusioje 
Kanadoje, daba r ruošiasi 
dalyvauti Dainų šventėje, kuri 
įvyks ateinantį gegužės mėnesį 
čia Chicagoje. 

Da ina Danilevičiūtė 
Dumbrienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak 
šeštad. 9 v.r. iki 1 vai. d 




