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Pareiškimas Washingtono
konferencijai

Raginimas Vytautui Landsbergiui 
Penktadienio žinios iš Lietuvos

Vilnius. Sausio 24 d. (Elta) — 
Ministras pirmininkas Gedimi
nas Vagnorius vakar pasiuntė 
į Washingtoną ponui Stasiui Lo
zoraičiui Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pareiškimą, kad jis 
perduotų jį JAV iniciatyva 
surengtos konferencijos, kuri 
svarsto paramos buvusioms 
Sovietų Sąjungos respublikoms 
problemas ir kurioje dalyvauja 
septynių labiausiai išsivysčiu
sių pasaulio šalių atstovai, or
ganizatoriams.

Pareiškime sakoma: „Mums 
suprantamas pasaulio visuome
nės susirūpinimas dėl pagilė
jusios ekonominės ir finansinės- 
piniginės krizės buvusiose So
vietų Sąjungos respublikose. 
Lietuvos Vyriausybė pritaria 
pastangoms padėti naujai susi
kūrusios Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos narėms, ir 
pati kiek galėdama taip pat 
tęsia svarbiausių prekių tie
kimą į šį regioną. Padidėjus 
maisto ir kitų būtiniausių 
prekių išvežimui iš Baltijos 
šalių, pastebimai pablogėjo 
padėtis ir Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkoje.

Reiškiame viltį, kad didžiųjų 
pasaulio valstybių parama 
padės Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugai įveikti krizę ir kad 
jos taip pat kreips savo dėmesį 
į Lietuvos Respubliką ir kitas 
Baltijos šalis”.

Susitikimas su mokslininkais
Vakar Lietuvos Mokslų aka

demijoje su mokslininkais 
susitiko ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius ir kiti 
ministrai.

Akademijos prezidento Juro 
Požėlos nuomone, respublikos 
mokslininkai savo darbus jau 
gali pateikti tarptautinėje 
rinkoje. Jis atkreipė dėmesį į 
finansinius sunkumus, pažymė
jo kad per mažai pasinaudojama 
aukštos kvalifikacijos specia
listų patyrimu, bandoma regla
mentuoti mokslinių institucijų 
veiklą.

Premjeras G. Vagnorius pa
brėžė, kad Vyriausybė tikisi 
Akademijos mokslininkų para
mos, kuri padėtų pertvarkyti 
gamybą respublikoje. Šiuo metu 
labai trūksta aukštos kvalifi
kacijos teisininkų, ekonomistų, 
kitų sričių specialistų. Moksli
ninkai ekspertai galėtų orien
tuoti valstybės veiklą naudinga 
jai kryptimi. G. Vagnorius pa
reiškė mintį, kad lėšos, numa
tytos atskirų institutų finan
savimui, turėtų būti skiriamos 
ne visiems, o atsižvelgus į jų 
atliekamus darbus, pagal atski
ras tyrimų programas.

Tautos pažangos frakcijos 
raginimas

Vakar toliau dirbo Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Ta
rybos ketvirtoji sesija.

Deputatas Vytautas Kolesni- 
kovas tautos pažangos frakcijos 
vardu paskelbė pareiškimą, 
kuriame kreipiamasi į Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininką Vytautą 
Landsbergį ir Respublikos 
ministrą pirmininką Gediminą 
Vagnorių. Atsižvelgdama į 
sudėtingą ekonominę padėtį 
Lietuvoje ir būtinybę imtis 
papildomų priemonių jai gerin
ti, Tautos pažangos frakcija 
kreipiasi į Vytautą Landsbergį, 
kaip į realiausią pretendentą į

Lietuvos prezidento postą, 
ragindama jį nelaukiant rinki
mų pradėti vykdyti prezidento 
funkcijas. Tautos pažangos 
frakcijos nuomone, premjerui 
taip pat reikėtų suteikti 
papildomus įgaliojimus refor
mai vykdyti.

Brazauskas susitiko su 
rinkėjais

Sausio 22 d. Naujojoje Vilnioje 
AT Kairiųjų frakcijos deputatai 
A. Brazauskas, V. Beriozovas, 
Č. Juršėnas, P. Popovas ir M. 
Stakvilevičius susitiko su 
gyventojais. Susirinko apie 400 
žmonių. Šių metų kovo mėnesį 
Naujojoje Vilnioje vyks nauji 
AT deputato rinkimai. Šioje 
rinkiminėje apygardoje depu
tatu buvo išrinktas V. Švedas 
(buvęs 1 kp ck sekretorius). 
Nustatytu laiku jis nepriėmė 
Lietuvos pilietybės, todėl pagal 
Lietuvos Respublikos įstatymus 
negali būti deputatas. Kandi
datai į atsilaisvinusią vietą kol 
kas nežinomi.

Biustas Ievai Simonaitytei
Kauno miesto visuomenė pa

minėjo žymios lietuvių rašytojos 
Ievos Simonaitytės gimimo 
95-ąsias metines.

Daugiau kaip dvidešimt metų 
(1940-1965) Ieva Simonaitytė 
gyveno Kaune, tylioje Žaliakal
nio gatvelėje. Čia ji parašė ne 
vieną reikšmingą kūrinį.

Prie namo Dainavos ir Dzūkų 
gatvių kampe atidengta memo
rialinė lenta. Portretinį 
rašytojos biustą sukūrė skulp
torė Danutė Danytė-Vanauskie- 
nė ir architektas Juozas Valen- 
tukonis.

JAV viceprezidentas
lankysis Lietuvoje
Washingtonas, 1992 sausio 

24. (Lietuvos Ambasada)-JAV 
viceprezidentas Dan Quayle 
vasario 7 d. lankysis Lietuvoje. 
Tą dieną, kaip praneša vicepre
zidento įstaiga Washingtone, jis 
sakys „svarbią prakalbą” 
Nepriklausomybės aikštėje 
Vilniuje.

Daniel Quayle,
JAV viceprezidentas

— Frankfurte buvo sulaiky
tas lėktuvas skrydžiui į Libiją, 
kai jame buvo rastas amerikie
tiškas laserio įrengimas, skirtas 
branduolinių ginklų gamybai.

— Washingtone Reuterio 
žinių agentūros korespondentas 
praneša, jog Amerika Persų 
įlankos karo metu prieš Iraką 
išbandė slaptą laivyno raketą 
pirmą kartą ir tas bandymas lai
komas labai pasisekusiu.

Washingtone spaudos konferencijos metu JAV Valstybės departamento 
sekretorius James A. Baker III atsako į reporterių klausimus, kai baigėsi 
dviejų dienų pagalbos klausimais konferencija Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugai buvusioje Sovietų Sąjungoje. Su juo prie stalo iš kairės pusės

matome Venecuelos Užsienioo reikalų ministrą Armando Duran, Vokieti 
jos Užsienių reikalų ministrą Hans-Dietrich Genscber ir dešinėje - Por 
tugalijos Užsienio reikalų ministrą Joao de Deus Pinheiro.

47 valstybės padės Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugai

Amerikos skrydžiai, kaip anuomet į Berlyną
Washingtonas. Sausio 23 d. 

— Reuterio žinių agentūra rašo, 
jog 47 tautų delegatų pasaulinė 
konferencija pagalbos klausi
mais buvusioms Sovietų respub
likoms baigėsi su kai kuriais 
pasiūlymais kaip išplėsti 
humanitarine paramą, tačiau 
be ypatingesnių nutarimų.

Prez. Busho administracijos 
vardu baigiant šią konferenciją 
kalbėjo Valstybės departamen
to sekretorius James Baker III. 
Jis pranešė, jog per dvi savaites 
kariniai Amerikos lėktuvai, 
pradedant vasario 10 dieną, 
skris su humanitarine pagalba 
į 12 respublikų 54 kartus. Tai 
bus tikrai simbolinis Amerikos 
gestas padėti į demokratiją žen
giančioms naujosioms nepri
klausomų valstybių Sandraugos 
šalims. Bus susilaikoma nuo 
skridimo į Gruziją, kuri negali 
garantuoti saugumo. Sekreto
rius Bakeris paaiškino, jog šie 
skrydžiai negalės patenkinti 
visų tų nepriklausomų valsty
bių reikalavimų, bet ši „operaci
ja” gyvai parodys žmonėms, 
kurie kadaise ruošėsi karui, 
kad jie galėtų geriau suprasti 
anuomet buvusius 300 skrydžių 
į Berlyną, kai buvo teikiama pa
rama komunistams užblokavus 
pravažiavimą žemės keliu 
Vokietijoje.

Europa stipriau remia
Šis orinis aprūpinimas kai

nuos 5 milijonus ir išlaidos bus 
atlygintos iš 1991 metų fondo. 
Gi maistas ir vaistai, kurie bus 
maždaug 61 milijono dolerių 
vertės, bus iš Pentagono 
šaltinių, likusių dar iš Persų 
įlankos karo. Prez. Bushas 
pasakėjog jis prašys JAV 
Kongreso skirti dar 645 mil. dol. 
daugiau. Iš viso tada jau bus 
Amerikos auka daugiau negu 5 
bilijonai dolerių. Europiečiai 
tačiau daro priekaištą, kad 
Amerika turėtų su didesnėmis 
sumomis prisidėti, nes Europa 
jau yra žymiai didesnę pagalbą 
suteikusi. Sekr. Bakeris pasakė, 
jog yra sudarytos kelios darbo 
grupės, kurios ruošia konkre
čius planus, kad teikiama para
ma pasiektų žmones, o nebūtų 
tos gėrybės išvagiamos. Kitą 
savaitę Minske amerikiečių de
legacija tuos klausimus nagri
nės ir sudarys planus, kad nebe

būtų vagysčių ar išnaudojimo. 
Kita konferencija, kaip pagal
bos teikimas yra realizuojamas, 
įvyks Lisabonoje gegužės mėne
sį.

Konferencija Portugalijoje

Čia buvo prisiminta ir tai, kad 
JAV nepakvietė dalyvauti bu
vusiųjų respublikų į konferen
ciją. Tai buvę padaryta todėl, 
kad buvo norima išvengti ginčų 
dėl paramos tarp tų respublikų. 
Kadangi Europos Bendrijos šau
kiamos konferencijos šeiminin
ke bus Portugalija, tai jos 
atstovas pareiškė, jog Lisabo
noje bus jau pakviestos daly
vauti ir naujosios Sandraugos 
valstybės. Gi Maskvoje Rusijos 
prez. Jelcino atstovas pasakė, 
jog Washingtone nieko naujo 
neįvyko. Prez. Bushas su 
Jelcinu jau apie tuos lėktuvų

Populiariausi sportininkai

Vilnius. Sausio 17. (Elta) — 
Jau 35-erius metus „Sporto” 
laikraštis renka populiariausius 
metų sportininkus. Deja, šį sykį 
tradicija iš dalies buvo pažeista. 
„Sporto” skaitytojai 1991-ųjų 
pabaigoje atsiuntė tik 223 laiš
kus su atsakymais į anketą, 
todėl populiariausių sportinin
kų rinkimai laikomi neoficia
liais. Štai pirmasis dešimtukas: 
1. Š. Marčiulionis (krepšinis), 2. 
A. Sabonis (krepšinis), 3. V. 
Ivanauskas (futbolas), 4. R. Kur
tinaitis (krepšinis), 5. K. Ubar
tas (lengvoji atletika), 6. R. 
Verkys (lengvoji atletika), 7. R. 
Zenkevičius (galiūnų konkurso 
nugalėtojas), 8. V. Chomičius 
(krepšinis), 9. A. Narbekovas 
(futbolas), 10. O. Žuras (atletinė 
gimnastika).

Sveikinimai rektoriui
Vilniaus universiteto rekto

rius, profesorius Rolandas 
Pavilionis išrinktas Europos 
mokslo ir menų akademijos na
riu. Ši akademija — nevalsty
binė institucija, vienijanti 
daugiau kaip 300 garsių meno 
bei mokslo žmonių iš daugelio 
valstybių. Organizacijos tikslas 
— Rytų bei Vakarų Europos me
nininkų, intelektualų bendra
darbiavimas.

skrydžius kalbėjęs prieš mėnesį. 
Panašūs susitarimai esą padary
ti su Italija ir Vokietija, kad jų 
kariai saugotų transportus.

Jelcinas paskutiniu metu 
ypač pastūmėjo Rusijos 
perėjimą į laisvo verslo sistemą, 
kai atšaukė beveik visus 
suvaržymus mažmenų prekybai 
ir pardavimus didmenoms bei 
panaikindamas visus suvaržy
mus importui. Naujasis jo 
dekretas leidžia prekiauti — 
pirkti ir parduoti Rusijoje bet 
kur, įskaitant ir gatvės kampus. 
Jelcinas sakė panaikinsiąs ir, 
tarpines organizacijas, kurios 
esančios didžiausia kliūtis 
privatizacijai. Jei tai pasiseks, 
tai bus pašalinti korupcijos 
atstovai ir pogrindžio spekulian
tai, kurie bujojo imperijos 
monopolinėje sistemoje dekado
mis, išsireiškė prez. Jelcinas.

Žinios trumpai
Vidaus Reikalų ministrui 

Petrui Valiukui pirmajam 
atkurtoje Lietuvos valstybėje 
suteiktas generolo laipsnis.

Pirmuosius lankytojus 
priėmė Jonavos rajone, 
Bukonyse, atidarytas Sveikatos 
centras, kuriam didžiąją dalį 
medicinos įrangos padovanojo 
Vokietijos Maltos ordinas.

Įvyko gražiausios sostinės 
merginos konkursas. „Miss Vil
nius — 92” išrinkta 18-metė 
Vilniaus pedagoginio instituto 
anglų kalbos specialybės stu
dentė Aistė Daltrušaitytė.

Valstybinės įmonės „Utenos 
gėrimai” generalinis direk
torius G. Jaokovičius svarbiau
siu praėjusių metų įvykiu 
pavadino pradėtą bendradar
biavimą su garsiąja Coca Cola 
firma. Pasirašytas bendradar
biavimo protokolas, suplanuota 
papildomos gamybos bazės sta
tyba. Ji buvo pradėta dar sausio 
mėnesį.

— Kubos diktatoriaus Fidel 
Castro įsakymu buvo sušaudy
tas 38 metų Eduardo Diaz 
Betencourt, kaip teroristas, 
kuris kovojo prieš marksistinį 
Kubos režimą.

Biuro atidarymas
Vilnius. Sausio 24. (Elta) —
Vilniuje atidarytas Šiaurės 

kraštų informacijos biuras. I 
atidarymą atvyko Islandijos 
Šiaurės bendradarbiavimo mi
nistras G. Gudnasonas bei Suo
mijoje, Norvegijos ir Danijos 
Šiaurės bendradarbiavimo 
ministrų pavaduotojai. Pasak 
informacijos biuro vadovo, 
puikiai kalbančio lietuviškai, 
švedo Anderso Kreugero, biuro 
tikslas — skleisti įvairią 
informaciją apie Šiaurės 
valstybes, sukurti šių kraštų 
kultūros centrą Vilniuje. Tai 
nebus ambasada; čia galės ateiti 
paprasti žmonės. Jiems bus su
teikiama informacija Šiaurės 
valstybių kultūros, mokslo, 
švietimo klausimais. Kultūros 
ir švietimo ministro D. Kuolio 
nuomone, biuras jau dabar nau
dingas: Vilniaus universiteto 
dėstytojai bei studentai jo bib
liotekoje susipažįsta su įvairia 
literatūra, per jį skirstomos ir 
mūsų jaunuolių, studijuojančių 
Šiaurės valstybėse, stipendijos.

Priėmė Adenauerio 
fondo atstovą

Vilnius. Sausio 24. (Elta) —
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis priėmė 
Vokietijos Adenauerio fondo 
įgaliotinį — atstovą daktarą 
Gerd Gili. Jis atvyko sužinoti, 
kokią humanitarinę pagalbą 
Lietuva pageidauja gauti iš šio 
fondo.

Adenauerio fondas — vienas 
didžiausių ir veiksmingiausių 
Vokietijoje, teikiančių politinę, 
teisinę konsultacinę paramą 
kultūros ir švietimo srityse besi
vystančioms ir postkomunisti
nėms valstybėms.

Pokalbis apie
Konstituciją

Vilnius. Sausio 24. (Elta) —
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiojoje Taryboje prasidėjo 
darbo pasitarimai Konstitucijos 
reformos Lietuvoje klausimais. 
Juos surengė Amerikos teisinin
kų draugija pagal programą 
„Centrinės ir Rytų Europos 
teisės iniciatyvos” kartu su 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos ir Teisingumo 
ministerijos jungtine grupe. Pa
sitarimai truko visą savaitę.

— Lietuvos misija Maskvoje 
pradėjo gauti daug pasiūlymų 
keistis butais Maskvoje,

TRUMPAI 
IŠ VISUR

— Peace Corps ieško 500 
naujų žmonių, kurie galėtų 
padėti naujoms komercinėms 
įmonėms Nepriklausomų vals
tybių bendrijos sąrangoje per 
ateinančius dvejus metus. Pir
mieji 60 asmenų būtų skiriami 
į Baltijos valstybes liepos 
mėnesį. Šiuo metu Peace Corps 
jau turi 500 asmenų, dirbančių 
Lenkijoje ir kituose Rytų 
Europos kraštuose. Dėl infor
macijų galima skambinti 
1-800-424-8580.

— Cape Canaveral su Disco- 
very erdvėlaiviu pakilo septyni 
astronautai ir pradėjo labai 
intensyvią savaitę, atlikdami 
medicinos ir kitus mokslinius 
eksperimentus erdvėse. Astro
nautai pasidalinę į dvi grupes 
ten dirbs po 12 valandų. 
Mokslinėje tyrimų misijoje 
skrieja 5 amerikiečiai, vienas 
vokietis ir vienas kanadietis.
- Washingtone prez. G. Bushas 
nominavo Andrew H. Card, Jr., 
naujuoju Transportacijos depar
tamento sekretoriumi. Jis ži
nomas kaip geras administra
torius ir politiškai savo partijai 
atsidavęs Žmogus, bet be patyri
mo transportacŲos klausimuose.

— Jeruzalėje lankėsi Izrae
liui palankus JAV senatorius 
Phil Gram, kuris pasikalbėjime 
su spauda įspėjo, jog, jei ir toliau 
bus tęsiamas žydų imigrantų 
įkurdinimas užimtose teritori
jose, tai žydai gali negauti žadė
tos 10 bilijonų dolerių sumos tų 
imigrantų įkurdinimui padėti.

— Demokratų partijos nariai 
pradėjo rinkiminius metus su 
labai patrauklia programa, kad 
visiems amerikiečiams būtų 
parūpinta sveikatos apdrauda.

— JAV Aukščiausias Teis
mas nusprendė, jog pabėgėliai, 
kurie bėga iš savo krašto, nenorį 
kariauti prieš sukilėlius savo 
krašte, negali gauti politinio 
pabėgėlio teisių Amerikoje.

— Jeruzalėje AP žinių 
agentūra skelbia, jog ilgai slėpti 
Sovietų dokumentai iš II 
Pasaulinio karo atskleidžia, kad 
naciai nužudė maždaug ketvirtį 
milijono žydų daugiau, negu 
prieš tai buvo manyta.

— Prancūzijos Parlamento 
pirmininkas 45 m. amžiaus 
Laurent Fabius buvo išrinktas 
Prancūzijos Socialistų partijos 
vadu. Jis tuoj pareiškė, jog 
pasisako už buvusio premjero 
Michel Rocard kandidatūrą į 
krašto prezidentus 1995 m. rin
kimuose.

— Irano paskutinio šacho 
ministeris pirmininkas S. 
Bachtiar buvo rastas nužudytas 
savo namuose netoli Paryžiaus. 
Daug neaiškumo kelia tai, kaip 
į jo namus galėjo įeiti žudikas, 
nes jo namai yra nuolatos 
saugojami 4 sargybinių.

KALENDORIUS

Sausio 25 d.: Pauliaus atsi
vertimas. Ananijas, Agapė, 
Viltenis, Žiedė.

Sausio 26 d.: Polikarpas, 
Eigėlė, Justas, Rimantas, Paulė.

Sausio 27 d.: Jonas
Auksaburnis, Ilona, Jogundas, 
Natalis, Vijūne.

Sausio 28 d.: Tomas Akvinie- 
tis, Nijolė, Gedautas, Leonidas, 
Kaributas.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 7:10, leidžiasi 4:56.
Temperatūra šeštadienį 311., 

sekmadienį 38 1., pirmadienį 45
1., antradienį 41 1.
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ATEITININKŲ KŪČIAS 
PRISIMENANT

Dalis Chicagos moksleivių ir studentų ateitininkų, Kalėdų švenčių proga aplankiusių „Califor
nia Gardens” senelių namų gyventojus ir pasveikinusių juos giesmėmis ir dovanėlėmis.

Nuotr. P. Tuskenienės
Visi ateitininkai — tai viena 

didelė organizacinė šeima. 1991 
m. gruodžio 22 d. Chicagos atei
tininkai švenčių metu susirin
ko pabūti kartu, pasidalinti 
Kūčių plotkele, kaip dera lietu
viškoj šeimoj.

Daug kartų praeityje mes, 
studentai, dalyvavome atei
tininkų Kūčiose, bet viską 
stebėdavome iš tolo. Mes sėdė
davome prie „vaikų stalo”, 
ir bijodami ragauti silkių, 
„prisikimšdavom” tik mišrainės 
ir duonos. Tačiau didelėje 
šeimoje ateina laikas jaunajai 
kartai perimti švenčių ruošą; ir 
taip mes šiemet įsidarbinom.

Jauniems ruošėjams viskas 
nauja: nei mes žinojom kiek 
žmonių tikėtis, nei kokį maistą 
padėti ant stalų (Ona Norvilie
nė ir jos nuostabus štabas tuo 
atžvilgiu bus šventieji!!!). Gir
dėjome, kad matematikas pro
fesorius Arūnas Liulevičius 
labai tiksliai moka pjaustyti 
plotkeles — tai jį irgi kvietėme 
į talką! Dažnai prašėme pagal
bos iš vyresnės kartos, nes 
pirmą kartą ruošėme šitokio 
masto puotą. Labai dėkojame 
Irenai Polikaitienei, Jadvygai 
Damušienei, Valerijai Žadeikie- 
nei ir visiems kitiems sendrau
giams, kurie ištiesė mums 
ranką ir padėjo visokiausiais 
būdais. Be jų patarimų mes 
nebūtumėm apsiėję.

Vakaras prasidėjo šv. Mišio
mis, kurias koncelebravo prel. 
Juozas Prunskis ir kun. Kęstu
tis Trimakas. Studentai skaitė 
liturgiją, o jaunučiai nešė 
aukas. Po šv. Mišių uždegėme 
žvakes ant stalų ir švelnus 
žvakelių žibėjimas apgaubė 
salę. Šia proga prisiminėme ir 
savo organizacinės šeimos miru
siuosius. Palikome vieną vietą

Rita Račkauskaitė ir Asta Kazlauskaitė, Chicagos studentų ateitininkų 
pirmininkės, sveikina ateitininkų Kūčių dalyvius.

Nuotr. K. Motekaičio

ATEITININKŲ NAMŲ 
PASTOGĖJE

Visuotiniame Ateitininkų na
mų narių suvažiavime, įvyku
siame prieš Kalėdas, buvo 
svarstomas gyvas reikalas na
riams ir visiems ateitininkams 
įsipareigoti metinei namų 
paramai 50 dol. mokesčiu, kad 
sunkiame stovyje esantiems 
namams sustiprintų „pamatus”.

Skaičiusieji, vienas - kitas, su 
kalėdiniais sveikinimais pri
siuntė ir aukų: Vacius Prižgin- 
tas, dr. Petras ir Auksė Kauf-

patiestą lygiai taip, kaip 
kitiems — savo namiškiams, 
kurie jau iškeliavo iš šio 
pasaulio. Per šią vakarienę jie 
buvo su mumis. Prisiminimui 
simbolinę žvakę uždegė Alina 
Skrupskelienė ir Kazys Pabe
dinskas. Prelatas Prunskis 
sukalbėjo maldą prieš valgį.

Chicagos studentų pirminin
kės Rita Račkauskaitė ir Asta 
Kazlauskaitė tarė padėkos žodį 
susirinkusiems, ir ta proga 
apibūdino studentų dabartinį 
atsigaivinimą. Studentai 
perėmė Kūčių ruošą ne vien dėl 
to, kad jautė pareigą tęsti šią 
tradicinę šventę, bet ir dėl 
svarbesnės, esmingesnės prie
žasties. Šiemet studentus jungia 
nuoširdus pasiryžimas tikrai ką 
nors konkretaus veikti. Iš dvi
gubai dažnų susirinkimų, ideo
loginių diskusijų ir neretų 
draugiškų susibūrimų išaugo 
dinamiška, stipri dvasia.

Atsižvelgiant į sėkmingai 
praėjusias Kųčias, ypatingai 
graži ir prasminga yra giedo
jimo valandėlė. Chicagos moks
leiviai, kartu su Darium Poli- 
kaičiu, pravedė kalėdinių gies
mių giedojimą,į kurį jungėsi visi 
kaip šeima, giedodami vienu, 
stipriu balsu. Tuo momentu 
supratome, kad Chicagos atei
tininkų visuomenėje vyksta 
bendras dvasinis atsinauji
nimas. Kas pradėjo šį dvasinį 
atsinaujinimui? Kokia dvasia 
taip sujungė studentus šiemet? 
Ir kokia dvasia nusišypsojo visų 
veiduose, kai giedojome kartu? 
Tikėkimės, kad Šventoji Dvasia 
mūsų ateitininkiškos šeimos 
niekad neapleis.

Rita Račkauskaitė ir 
Asta Kazlauskaitė

Chicagos studentų 
draugovės pirmininkės

manai ir dr. J. Starkus po 200 
dol., dr. Leonas ir Marija Bajo
rūnai, Vyt. ir Palmyra Janušo- 
niai — 100 dol.; kun. Alf. Babo- 
nas (Detroit) — 65 dol.; dr. Alb. 
Prunskienė — 40 dol.; P. ir Irena 
Kazlauskai, dr. Ad. ir Jdv. 
Damušiai po 50 dol.

Namų Taryba labai nuošir
džiai jiems dėkoja ir primena tą 
seniai rašytą ir gyvenimo 
patvirtintą tiesos žodį, kad 
mums gali būt visur patogu, bet 
niekur taip nebus jauku ir šilta 
kaip po savo stogu.

-Jdv-

ATEITININKAI VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Vasario 16 gimnazijom mokslo 
metai prasidėjo rugsėjo 2 d. At
vyko moksleiviai is viso pasau
lio patobulinti savo lietuvių 
kalbą ir pagyventi lietuviškoj 
aplinkoj. Su mokslo metų pra
džia prasidėjo ir gimnazijos 
vysk. Motiejaus Valančiaus 
ateitininkų kuopos veikla.

Rugsėjo 8 d. kuopos nariai su 
savo vėliava dalyvavo Tautos ir 
Šiluvos Marijos šventės iškil
mėse. Tą dieną mes, kaip ir kiti 
lietuviai visame pasaulyje, 
džiaugėmės Lietuvos nepriklau
somybės atgavimu.

Pirmą susirinkimą pravedė 
mūsų kuopos globėja Marytė 
Šmitienė. Tuo metu buvo 
išrinkta naujoji valdyba. Susi
rinkime buvo daug naujų veidų 
ir pora senų, tad mes greitai 
susipažinome ir pradėjome dirb
ti. Kuopą sudaro šeši mokslei
viai iš JAV, penki iš Vokietijos 
ir viena studentė iš Lietuvos, 
kuri prisideda prie mūsų 
veiklos. Penki iš jų yra kan
didatai ir ruošiasi duoti įžodį 
pavasarį. Kuopos nariai, ilgai 
svarstę, išrinko Liudą Lands
bergį kuopos pirmininku, Bal
tiją Udrytę sekretore ir Nerių 
Landį laikraštėlio redaktoriumi. 
Jie visi yra iš JAV. Kuopa ban
do susirinkt kiekvieno sekma- 
dieno vakarą, bet nevisada taip 
pavyksta, nes kai kurie turi 
daug namų darbų. Susirinki
muose, šalia kitų dalykų, ap
tariame einamuosius reikalus, 
kaip pagyvinti gimanzijos gyve
nimą ir t.t. Moksleiviai ateiti
ninkai, jau davę įžodį, padeda 
kandidatams, paaiškindami 
jiems ateitininkų istoriją, prin
cipus ir kaip sąjungoje reikėtų 
veikti. Mūsų susirinkimai būna 
dar įdomesni, kai pasikviečiame 
paskaitininką, arba, kai mes 
patys atrandame gerą temą pa
diskutuoti.

VIDEO IR GIESMIŲ VAKARAI
Prez. A. Stulginskio kuopos 

gruodžio mėn nį brinkimas 
vyko pas La1 pšytę.

Belaukiant kol visi suvažiavo 
į Chicagos šiaurinį priemiestį, 
atvykusieji užsiėmė žiūrėdami 
Tomo Vasiliausko vaizdajuostę 
iš vasaros stovyklų Dainavoje ir 
kuopos vaidini.no, atlikto kuo
pos šventėje.

Pradėjus susirinkimą, valdy
ba tuoj ėmėsi aiškinti ateities 
planus. Visi buvo kviečiami 
ateinančią savaitę rinktis 
Lietuvių centre, Lemonte, 
giedoti kalėdines giesmes to 
Centro gyventojams. Paraginta 
atnešti surinktus pinigus už 
parduotus saldainius. Pirmi
ninkai — Aidė Užgirytė ir 
Kastytis Šoliūnas gailėjosi, kad 
kalakursai buvo atšaukti ir 
skatino narius užsiregistruoti 
žiemos kursams Dainavoje. 
Kuopos vicepirmininkė Audra 
Grigaliūnaitė paaiškino apie 
slidinėjimo iškylą, ruošiamą 
vasario 4 d., Cascade Moun- 
tains.

Valdybai baigus veiklos pra
nešimus, kuopos nariai buvo 
suskirstyti į tris grupes. Kiek

Mums pirmą paskaitą spalio 
20 d. skaitė svečias iš Amerikos 
— dr. Kazys Almenas, lietuvis 
rašytojas ir fizikas. Jis pasirinko 
sunkią temą ir ją pristatė moks
leiviams labai suprantamu 
būdu. Tema buvo — mokslas ir 
žmogaus laisva valia. Jis kalbė
jo apie mokslą ir artėjimą prie 
Dievo, kuris viską žino ir kad 
mes negalime visko pramatyti, 
kas atsitiks ir kas yra moksle 
įmanoma ir neįmanoma. 
Paskaitininkas labai įdomiai 
kalbėjo. Mes labai džiaugėmės, 
kad dr. Almenas pas mus 
atvyko.

Kuopa buvo ilgai užsiėmusi 
gimnazijos talentų vakaro 
ruošimo darbais. Gimnazijos 
ateitininkai tradiciniai rengia 
talentų vakarą, kuris šiemet 
įvyko lapkričio 9 d. ir puikiai 
pasisekė. Daug žmonių atėjo 
pažiūrėti talentingų gimnazis
tų. Pasirodymuose dalyvavo arti 
50 mokinių, kurie dainavo, 
šoko, grojo, vaidino ir 
deklamavo. Kita kuopos tradici
ja yra vaidint trumpus vaidi
nimėlius tarp atskirų pasi
rodymų. Ir šiemet kuopa gerai 
ir įdomiai vaidino. Vakaras 
pasibaigė nuostabiu ir juokingu 
mokytojų pasirodymu. Po to ta
lentų vakaro penkių asmenų 
vertinimo komisija paskyrė 
premijas. Pirmą vietą laimėjo 
Gabrielė Žaidytė (iš Lietuvos), 
pagrojusi violončele, ir Liudas 
Landsbergis, akompanavęs 
pianinu. Antrą vietą laimėjo 
muzikantai broliai Motekaičiai 
iš JAV. Liudas Motekaitis grojo 
violončele, o Bronius — smuiku. 
Trečia vieta teko pianistei 
Evelinai Taunytei. Ketvirtą 
vietą laimėję džiaugėsi šokėjai, 
patys jauniausi gimnazistai. 
Penkta vieta paskirta daininin
kių būreliui. Paskatinimo pre
mijas gavo deklamatorė Ieva

viena grupė turėjo sugalvoti vai
dinimėlį, kurį vėliau Laura 
Lapšytė nufilmavo. Vaidinimė
lių turiniai buvo įvairūs. 
Visiems buvo smagu, nors ilgai 
užtrukom, kol viską užbaigėm. 
Po to visi susirinkom Lapšių 
salione ir su įdomumu stebėjom 
savo kūrybą filme. Susirinkimą 
baigėme Aro Norvilos sukalbė
ta malda ir giesme „Kaip 
grįžtančius namo paukščius”.

Pirmadienį arti 10 asmenų 
susirinko Lietuvių centre, Le
monte, giedoti Kalėdų giesmes. 
Buvo labai malonu šventiška 
nuotaika pabendrauti su Centro 
gyventojais. Nors ne dėl to gie
dojom, kai kurie mus būtinai 
apdovanojo pinigais, kuriuos 
paaukosim labdaros organizaci
jai. Linkėjome visiems smagiai 

i ir prasmingai švęsti šv. Kalėdas 
{ir Naujuosius Metus.

Baigę giedoti, nuvažiavome 
pas Ingridą Martinkutę, kur 
mūsų jau laukė daugiau kuopos 
narių. Visi kepėme kalėdinius 
sausainius. Esame dėkingi p. 
Martinkams už jų nuoširdžią 
pagalbą ir pastangas.

Nida Tijūnėlytė

Juškaitė ir pianistas Vytautas 
Lemkė. Vakaro pravedimui1 
ateitininkai daug darbavosi, bet . 
buvo verta ir smagu.

Kuopa ruošėsi atitinkamai 
paminėti Kristaus Karaliaus 
šventę šv. Mišių metu. Atrodo, 
bus įdomūs ir darbingi metai. 
Mes linkime sėkmės visoms 
kitoms moksleivių ateitininkų 
kuopoms išeivijoje ir Lietuvoje. 
Taip pat linkime MAS centro 
valdybai sėkmingai mums vado
vauti. Gar6ė Kristui!

Liudas Landsbergis
kuopos pirmininkas

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

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

Rez. (1-312) 778-7678 
______ Kab. (1-312) 582-0221______

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

900 Ravlnla PI.
Orland Park, IL 

Tel. 708-349-0887
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms

DR. VILIJA R. KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cas* Avė., Ste. B, tel. (708) 512-0084 
VVestmont, IL 60559

Valandos pagal susitarimą

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D.
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija
Holy CroM, 2701 W. 68 St., Chicago 

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

Tel. (705) 423-0313, 425-9353
Valandos pagal susitarimą

DR. ELIGIJUS LELIS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont, IL 60439

Tel.(708) 257-2285 
Pagal susitarimą

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 8. Roberte Road 
Hickory Hllle

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 SI. — Lemont, IL 80439
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (705) 257-2255

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Avė.

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D.

Gydytojai ir chirurgai
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo specialistei
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tel. 708-888-8978

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophthalmologas/Akių Chirurgas

2836 W. 71et St.
312-438-8888 

4146 W. 63rd 8t. 
312-738-7709 
Chicago, IL
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
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 (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. E. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v , antrd 12:30-3 v.p.p. 
trečd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p., penktd

ir šeštd, 9 v.r.-12 v.p.p

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Puleekl 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 į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Avė , Hickory Hilis, IL. 
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. popiet

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
188 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
8838 S. Puleekl Rd., Chicago, IL

81 St. Ir Kean Avė., Justice, IL 
Tel. (1-312) 568-2980 (veikia 24 vai.)

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2484 W. 71 et Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Avė., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naperville 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
Vtfestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629

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

PETER STECY, M.D.
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos

• Valandos pagal susitarimą
Nauji pacientai priimami Ir laukiamu

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

8088 S. Roberte Rd., Hickory Hllle, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 89S-4O88
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų, pūslės ir 

prostatos chirurgija
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-8545

Tai. (1-312) 585-77

Good 8amarltan Medical C.
c«"»Pua

1020 E. Ogden Avė., Suite 
Naperville IL 80883 
Tel. 1-706-827-0090

__ ~ Valandos pagal susitarim

Kab. tel. (1-312) 586-31 Oi 
Namų (708) 381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBJ
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Dievo ieškojimas — IŠMINTIES ŠALPA Rimties valandėlei

ALTORIAUS GARBĖ
Kas anais laikais tikėjo, kad 

Lūginės invalidas berniukas 
bus altoriaus garbėje, garbi
namas toje pačioje Lūginės gim
tinėje ir pasaulio bažnyčiose? 
Tai buvo palaimintasis arkivys
kupas Jurgis Matulaitis, kuklus 
berniukas, gabus studentas, iš
mintingas profesorius ir mokąs 
kentėti Vilniaus vyskupas.

Jis gerbiamas ne tik savo gim
tajame krašte, bet taip pat ir ki
tuose pasaulio kraštuose, šiuo 
metu ten, kur yra lietuvių. Jį 
garbina ir ne lietuviai, jei tik 
sužino apie jo dorybes, apie jo 
pasiaukojimą darbo žmonėms, 
vienuolijos atnaujinimui, naujų 
vienuolijų kūrimui. Jo šventas 
gyvenimas yra patrauklus vi
siems, kurie ieško gyvenime 
Dievo, apsireiškiančio darbais ir 
pasireiškiančio žmonių veiks
muose.

Arkiv. Jurgis Matulaitis, nors 
buvo ligonis ir sunkiai galėjo 
valdyti savo kūną dėl kaulų 
džiovos, dirbo mergaičių mo
kykloje, dirbo Varšuvoje su dar
bininkais, juos organizuodamas 
ir jiems leisdamas laikraštį. 
Kardinolas Joseph Ratzingeris 
kadaise išsireiškė: „žmogus 
jautėsi teisus tuo metu, kai 
galėjo pasiremti tradicija. O 
šiandien vyrauja atvirkščia 
pažiūra: tradicija laikoma pra
eitimi, vakarykšte diena, 
pažanga — tikruoju būties 
laidu”.

Matulaitis tuo metu .mažiau 
žiūrėjo į tradicijas, kiek į laiko 
reikalavimus. Jis sakė savo 
sekėjams: „Stenkimės pažinti 
savo gadynę, suprasti ir atjaus
ti savo laiko žmones su jų no
rais, troškimais, siekimais ir 
tikslais. Kiekviena gera mintis 
tesuranda iš mūs pusės pri
tarimą, kiekvienas geras suma
nymas paspirtį, kiekvienas 
geras darbas ar veikalas palai
kymą ir pagyrimą, kiekviena 
bėda ir vargas užuojautą ir pa
šalpą, kiekviena gi klaida tegu 
į mus atsimuša, kaip jūros vilnis 
į uolą... nors priešas apšauktų 
liberalu, socialistu, čekistu ir 
t.t.” (Užr. 67, 81). Tai ir yra 
šventojo kelias, kuris veda į 
altorių garbę, kuris duoda pa
vyzdį likusiems žmonėms ir jį 
sekantiems vienuoliams ar vie
nuolėms.

* * *

Pal. arkiv. Jurgis Matulaitis 
savo visu gyvenimu ir darbais 
tarnavo Bažnyčiai, žmonėms, 
sekdamas savo mokytoją ir pa
vyzdį Jėzų Kristų. Jis sako sa
viesiems, kad „kiekvienas mūsų 
turi laisvu noru, visiškai savęs 
išsižadėjęs, pilnai atsiduoti ir 
pasišvęsti Bažnyčiai... Bažny
čios labui, jos apgynimui, 
palaikymui, praplatinimui, tar
pimui ir klestėjimui” (Užr. 10). 
Jis sako toliau: „Mūsų užda
vinys turi būti: tobulintis ir to
bulinti, tobulintis pačiam ir to
bulinti kitus žmones ir darbus” 
(Užr. 11). Šiais laikais visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas kaip tik 
pabrėžia tarnybą žmonėms, to
bulinimą pačių žmonių ir jų 
darbų.

Kardinolas J. Ratzingeris, Šv. 
Sosto Tikėjimo doktrinos saugo
jimo kongregacijos vadovas, jau 
kadaise sakė: „Santykiaudamas 
su žmonėmis, žmogus santy
kiauja ir su Dievu. Todėl santy
kis su Dievu ir santykis su 
žmonėmis vidinės tikėjimo 
struktūros požiūriu yra neatski
riami. Kitaip tariant, Dievas 
ateina per žmones, tik per 
žmones. Jis ieško žmogaus tik 
žmonėse, o ne kur kitur’ (Ein- 
fuerung in das Christentum).

Krikščionišojo gyvenimo 
idealas nėra tik atlikti savo 
pareigą, bet ir ją pamilti.

Fr. Renard

Palaimintasis Matulaitis kaip 
tik tai suprato net anais laikais, 
kada papročiai buvo lyg dogmos, 
lyg nesikeičiančios tiesos. Jis 
buvo laikomas ir liberalu ir 
socialistu, kad jis tikėjimą pla
tino nepaprastu būdu, kad jis or
ganizavo tuos, kurių niekas dar 
neorganizavo — tai paprastus 
darbininkus.

Nors jis buvo teologas, krikš
čionis ir ištikimas katalikų 
Bažnyčios narys, bet jis domė
josi socialiniu darbu, socialinių 
klausimų sprendimais. Paskiau 
jis dėstė St. Petersburgo Dva
sinėje akademijoje net sociali
nius mokslus, kurių iki tol ne
buvo. Jis ruošė Varšuvoje ir 
Kaune socialines dienas, ku
riose kunigams ir pasauliečiams 
aiškino tik Bažnyčios mokslą so
cialiniais reikalais. Jų iki tol 
daugelis katalikų nelietė. Jie 
buvo už Bažnyčios mokslo ribų. 
Daugiausiai specialiai jais rūpi
nosi, nors ir klaidingai, mark
sistai. O Matulaitis rašė; „Dievo 
visa širdimi ieškodami ir šv. 
Bažnyčiai tarnaudami visomis 
jėgomis, tuo pačiu patarnau
sime ir žmonijai” (Užr. 26).

* * *

Pal. Jurgis Matulaitis, kurio 
mirties 65-rių metų sukaktis 
kaip tik sueina sausio 27 d., al
torių garbę pasiekė greičiau 
negu daugelis šventųjų. Nežiū
rint jo sunkių ligų, jis buvo 
kantrus ir niekam nesiskundė 
iki pat netikėtos ir staigios mir
ties. Jis visur ieškojo Dievo. Jis 
suprato, kad Dievą rasti galima 
tik žmonėse, kad tarnyboje 
žmonėms yra tarnyba, pasi
aukojimas, šventumo kelias, 
kurį nurodo Bažnyčia, kurį nu
rodo ir praeityje vykdė pats jo 
pavyzdys ir mokytojas Jėzus 
Kristus. Atsidavimas Kristui, 
pasiaukojimas Bažnyčios labui, 
kad galėtų geriau tarnauti žmo
nėms, tautoms ir organizacijoms 
buvojo kelias nuo jaunų dienų. 
Ypač buvo tada, kai jis labiau 
suprato, kad Dievas yra viso jo 
gyvenimo centras, kurį jis turi 
mylėti ir kuriam darbuotis.

Jo bendro gyvenimo draugai 
seminarijoje, akademijoje ar 
vėliau darbuose stebėjosi jo pasi
aukojimu, jo kantrumu, jo 
šventu gyvenimu ir jo duodamu 
savo atnaujintai ar įkurtai vie
nuolijai pavyzdžiu. Jo dvasinis 
gyvenimas nebuvo tik jausmi
nis, tik žmogaus išpažinimas, 
tik baimės ir moralės religija, 
kaip vėliau ją vadino Einštei
nas. Jo gyvenimas buvo tikras 
gyvenimas, tikrais darbais atžy
mėtas.

Jis nesiekė jokios garbės ir jos 
kratėsi. Bet kai reikėjo aukotis 
Lietuvai, jis apsiėmė būti 
Vilniaus vyskupu, kai reikėjo 
tos vyskupystės atsisakyti, jis 
ramiai jos atsisakė. Kai to meto 
Šventasis Tėvas jį paaukštino 
arkivyskupu ir skyrė Lietuvai 
vizitatorium, jis buvo klusnus ir 
ėmėsi to nepaprasto ir sunkaus 
darbo, nes tuo metu sąlygos 
tikrai nebuvo jam palankios.

Palaimintasis arkiv. Jurgis 
Matulaitis ir mirė prieš 65-rius 
metus šventumo žyme pažymė
tas, visų gerbiamas, visų ap
gailimas. Jau tada buvo kal
bama, kad jis bus iškeltas į al
toriaus garbę.

Jis ieškojo Dievo ne dėl savęs, 
kurį jis tikėjo ir garbino visa šir
dimi. Jo ieškojo dėl žmonių, ku
riems jis norėjo visomis savo jė
gomis iki mirties tarnauti. Ir 
tarnavo žmonėms ir vienuolijai. 
Šiandien jis garbinamas tarp 
palaimintųjų.

Pr. Gr.

Kas neturi savo nuomonės, o 
priklauso nuo kitų nuomonės ir 
skonio, yra vergas.

F. G. Klopstock

Pilietinio skurdo krizė VYTAUTAS VOLERTAS
Švenčių laikotarpy pasitaikė 

daugiau laiškų iš Lietuvos skir
tingų žmonių amžiaus, išsilavi
nimo, vietovių bei profesijos po
žiūriais. Stebėjausi, kad jie visi 
rašė lyg susitarę. Štai viena iš
traukėlė. Pasakoja jaunas visuo
menininkas.

„O tuo tarpu ramybės ir san
tarvės Lietuvoje neturime. Poli
tinė įtampa, lygia greta su eko
nomikos smukimu, kyla, proko
munistinis gaivalas tebėra ne
paprastai gyvybingas, ekono
miškai nepralenkiamas. Turė
dami savo rankose KGB archy
vus, mėgina griauti valstybines 
ir kitas nekomunistines struk
tūras iš vidaus — patogiu mo
mentu išvelka viešumon kokį 
smulkų informatorių, taip sa
kant „šešiukę” ir šaukia, kad 
.Lietuva krečiama KGB drugio’, 
tuo tarpu KGB ,tūzai’ kuria už
daras akcines bendroves iš ne
legaliai privatizuoto LKP kapi
talo, vadovaudami laikraš
čiams, didele dalimi valdo vie
šąją opiniją. Per masines infor
macijos priemones žmonės kir
šinami, visaip menkinamos 
valstybės įtvirtinimo pastangos, 
su nepaprastu atkaklumu nepa
liaujamai drumsčiamas vidaus 
gyvenimas”.

Štai antra ištraukėlė. Rašo 
profesorius. Šie du autoriai yra 
nepažįstami, skiriasi amžiumi, 
pažiūromis, darbu.

„Ir Lietuva pripažinta nepri
klausoma (nors dar iki realios 
nepriklausomybės toli, tai yra, 
kada mes pilnai atsipalaiduo- 
sim nuo mūsų .didžiojo’ kaimy
no ekonominės priklausomybės 
ir ypač nuo tų komunistinės ide
ologijos elementų, kuriais per
sunktos mūsų daugumos politi
kų galvos), ir dabar dar šuoliais 
lekiančios reformos, keičiančios 
mūsų ekonominį gyvenimą”.

Laiškuose džiaugiamasi ir 
skundžiamasi tais pačiais daly
kais. Tikiu, kad ir kiti „Drau
go” skaitytojai susilaukė pana
šių atsidūsėjimų. Nuostabu, kad 
ekonominiai klausimai žmones 
vargina mažiau už politinius. 
Kai kuriuose mano gautuose 
laiškuose kasdienos vargai net 
visiškai neliečiami. O kai pa
žįstamus Lietuvoje pasiekiau 
telefonu ir vienų pasiteiravau, 
ar jie ten turį ko valgyti, atsakė 
ramiai ir įtikinančiai: „Iš balso 
jauti, kad nebadaujame. Šios 
problemos neturime ir dar bent 
dvejus metus būsime saugūs”.

Kito atsakymas į tą patį klau
simą buvo aštresnis: „čia visi 
įsiauginę pilvus, gražiai apsirė

SVEČIAS NEBUVĖLIS
ANDRIUS NORIMAS

Romanas
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— Ta pati!.. Mano brangi Birute!.. Šiek tiek surim
tėjusi, lyg ir subrendusi labiau...

„Kaip jis suseno! Žili plaukai paausiuose... gilios 
raukšlės apie burną... Toks pat valingas, drąsus jo 
žvilgsnis... Rodos, ims sielą tau ir pervers!.. Tas pats, 
ak, tas pats liko Stepas Vilainis. Tik ar aš džiaugiuos? 
To nejaučiu... Gal tik pareiga?”

— Prašau vidun, Stepai... Čia, štai, mūsų vaikai! 
Aušra ir Arūnas. Matai, kaip užaugo!

Vilainis ima Aušros tuo metu jam ištiestą gėlių 
puokštę. Minutę žiūri, gėrisi jaunatvės skaistumu ir 
gražiu veideliu. Atranda bruožuose į save panašių 
linijų. Įvertina dailiai sudėtus į kasą plaukus, margą 
suknelę ir liekną mergaitės stuomenį su viliojančiai 
apnuogintais dar vaikiškais pečiais ir jau iškilia 
krūtine. Jo akyse dar ryškiau tvinsta blizganti šviesose 
drėgmė. Nuslepia tai mergaitės glėbyje, bučiuoja jos 
švelnius skruostus, lūpas ir plaukus.

— Aušrele, dukrele mano... buvai dar visiškai 
maža... Tik kūdikis! Užaugai visiškai jau į moterį! Jau 
tikra panelė! Ir nemačiau tavo vaikystės... Nežinojau 
savo dukters...

Bet greit susivaldo. Tarytum su ašaromis nuryja 
sunkias ir praeitin nugrimzdusius dienas ir sugrįžta 
į dabartį. Balsas skamba jau laisviau ir nebe taip 
jausmingai.

— Tikiu, kad jau ir adoratorių turi?

dę, bet verkšlena, nes ieško liuk
suso”. Parlamento narys, tik ką 
kalbėdamas apie padėtį Lietu
voje, pradėjo: „Ūkiškai taip ne- 
vargstame, kaip skundžiasi čia 
atvažiavusieji dolerių medžioti. 
Nėra gerai, bet politinė situacija 
yra žymiai sunkesnė”. Ir tie 
„dolerių medžiotojai” (geri 
žmonės, jei sąžiningai ir dorai 
medžioja) po ilgesnės pažinties 
labai panašiai išsitaria.

Nereikėtų skubėti su išvada, 
kad ten nereikalinga ekonimi- 
nė pagalba. Yra net labai sun
kiai besiverčiančių ligonių, 
senelių, našlaičių ar šiaip ne
laimingų, kurie be pagalbos ne
išgyventų. Bet, ačiū Dievui, vi
suotiniai baisi ekonominė nelai
mė dar neužgriuvo. Šėlsta pilie
tinio skurdo krizė, štai kur siau
bas! Pilietinio skurdo šaknys 
maitinasi ir materializmu, ir pa
vydu, ir ideologiniu užsispyri
mu. Kai virš lietuvių galvų švil
pauja okupanto botagas, to bo
tago klausomės, kaip lakštinga
lėlės, linksmo paukštelio, ir su
sitvarkome savo išminties lai
dus. Tada įjungiame protą, susi- 
glaudiname ir drąsiai rodome 
dantis su nagais svetimam ir sa
vam niekšui. Priespaudos bota
gėliui nutrūkus, buvę savi niek
šai vistiek lieka niekšais, bet 
mūsų nagai tada klimpsta jau į 
doro kaimyno pašonę. Lietuvių 
tautai dar kol kas reikia didelės 
grasos iš šalies. Be pavojaus ji 
gali pakartoti Gruzijos trage
diją. Tą tautą laikėme susi
pratusia, kultūringa, išsimoks
linusia ir pasiturinčia, tačiau jai 
nevyksta gražiai tvarkytis. 
Atėjo laisvė, bet neatsinešė vai
ro.

Moralės dėsnius atmetus

Tikėjau ir vis dar tikiu, kad 
pabaltiečiai lenkia Rytų šlavus 
darbštumu, santūrumu, tvar
kingumu. Tačiau į šį savo 
galvojimą neįskaičiavau, kad 
jau dvi kartos išaugo artimame 
sąlyty su rusais. Maniau, kad 
lietuviui, įpratusiam savaran
kiškai tvarkytis, komunizmas 
yra visiškai svetimas ir nepri
imtinas. Bet negalvojau, kad pa
grindinių moralės dėsnių (ne
vok, nežudyk, nesvetimote
riauk) atmetimas, kaip darė 
bolševizmas, ir komunos įvesta 
tinginystė, gali per ilgesnį laiką 
prisijaukinti net šiems iškrypi
mams priešingos prigimties 
žmones.

Lietuvoje šiuo metu vyrauja 
Rytų slavamas būdinga santū-

rūmo stoka. Ji apėmė visą kraš
tą. Santūrumą prarado jaunuo
liai ir senstelėję, darbininkai ir 
inteligentai, politikai ir žurna
listai. Stumdomasi ir keikiama- 
si eilėse prie krautuvių, stum
domasi ir keikiamasi už kolūkio 
daržinės, geriant degtinę darbo 
metu, stumdomasi ir keikiama
si autobusuose, butuose, daugia
aukščių laiptinėse, Aukščiausio
je Taryboje ir periodikoje. Šū
kauja pozicija ir opozicija, nes 
kultūringo minties reiškimo 
Lietuvoje jau gal niekas nežino. 
Spaudoje nėra informacijos, nė
ra doros padėties analizės, o tik 
piktų žodžių liejimas, vieną ki
tam puldinėjant. Kolūkių pra
džioje, gelbėdamiesi nuo bado, 
žmonės pradėjo vogti bulves ir 
javų pėdus, dabar jų vaikai ir 
vaikaičiai grobsto valdišką tur
tą didesniais masteliais — ištisi 
pastatai, pusšimčiai hektarų, 
traktoriai, įvairios mašinos ran
da prieglobstį pas privačius šei
mininkus, sugebančius apgauti 
visuomenę ir valstybę. Kas ne
pasiekia valdiško turto, griebia 
iš kaimyno, kai nieko nėra na
mie arba kai tas kaimynas pa
simaišo tamsesnėje vietoje. Ir ne 
nuo bado gindamiesi, bet pra
bangos ištroškę. Žmonės jau ne 
su žmonėmis kalba, bet su žvė
rimis. Ateitis jau nekuriama, 
bet grobiama. Valstybiniame 
gyvenime neieškoma geriausių 
sprendimų, bet grasinama per
versmais. Atgauta laisvė tem
pia į anarchijos nelaisvę. Kas
dien vis labiau pradedama tikė
ti, kad Lietuvos gyvenimą vėl 
užgožė komunizmas ir slaptieji 
KGB agentai. Ar tai galėtų bū
ti?

Šios pastabos tegu būna pri
imtos atsargiai. Jos reiškiamos 
be studijų ir analizių, tik pasi
skaičius, pasiklausius, pasikal
bėjus. Gal tie skaitinėjimai, pa
siklausymai ir pasiplepėjimai 
netyčiomis rodė tik į vieną pu
sę? Gal rašančio sąmonės filtrai 
tik šitokią šviesą praleidžia? Bet 
tam rašančiam atrodo, kad šiuo 
metu Lietuvai moralinė pagalba 
yra daug daugiau reikalinga už 
medžiaginę.

Kažkada buvo išsitarta, kad 
vieni Lietuvai teaukoja pinigus 
ir darbą, o kiti — savo mintis. 
Atrodo, jau yra atėjęs laikas, 
kad ir vieni ir kiti į ten privalo 
skubėti tik su išminties pagal
ba.  ___________

Ryšium su savo namais mes 
turime du džiaugsmu: kai 
galime iš jų išsprukti, ir kai 
galime į juos sugrįžti.

H. Becque

— To tai čia netrūksta! Arūnai, pasisveikink gi su 
tėvu!

— Dar vienas nepažįstamas su mano pavarde! 
Negaliu patikėti! Mano sūnus!.. Arūnas Vilainis! Toks 
stambus ir tvirtas...

Stipriu glėbiu apkabina sau lygaus ūgio vaikiną. 
Netikėtai nebeatlaiko gausybės įspūdžių žmogaus širdis. 
Kažkaip sulinksta, slepia veidą jaunuolio glėbyje ir 
nebeįstengia sulaikyti garsaus raudojimo. Tai ne 
desperatiškas, ne liūdnas raudojimas. Tiktai jausmų 
pertekusi širdis pritvinksta ir išsiveržia per kraštus, 
lyg karštoje krosnyje kylanti tešla. Bet būdama tvir
tos substancijos tuoj pat stingsta — ir vyras nukerta 
savyje silpnumo proveržį. Plačiai šypsodamasis glau
džia prie savęs atletišką berniuką, kartu priimdamas 
ir šalia stovinčią Aušrą į bendrą laimės ir džaugsmo 
trijulę. Visi trys kupini laimės spinduliuojančiais 
žvilgsniais žiūri į Birutę.

— Pagaliau aš jus radau! Taip paprastai ir nor
maliai, rodos, įžengiau į jūsų butą ir radau! Dabar jau 
niekas jūsų iš manęs nebeatims! Aš toks laimingas!..

— Nusirenk, Stepai.
Šypsosi ir Birutės akys, tik žymiai santūriau. Ji 

padeda nusiimti lietpaltį, paima skrybėlę. Tuoj pat 
Vytenis vėl sučirškia filminiu aparatu.

Sodinimas prie stalo, vaišės, nedrąsios ir oficialios 
kalbos pradžioje visus varžo. Stepas kažko ieško akimis, 
dairosi į virtuvės spintas, valgo, kramto tylėdamas. 
Pagaliau išdrįsta.

— Ar neturite ko nors išgerti?
Aušra reikšmingai žvilgteri į Arūną, lyg sakydama: 

„Ar aš nesakiau?” Berniukas nežymiai patraukia 
pečiais. Per šį sąmyšį filmas Vytenio aparate pasibai
gia ir jis tyliai išslenka pro duris.

— Ar turi galvoje degtinę, Stepai?

ŠIANDIEN ĮVYKO RAŠTAS
Nuo pat Jėzaus Kristaus 

gyvenimo pradžios buvo pa
sipriešinimo, skilimo, naujojo 
mokslo nepripažinimo. Net sa
vo tėviškėje Galilėjoje, savo 
augimo mieste Nazarete, kai jis 
bažnyčioje paskaitė Šventojo 
Rašto ištrauką ir pasakė apie 
save, kad „Šiandien įvyko šitie 
Rašto žodžiai” (Lk.4,21), tai jo 
šeimos nariai, jo artimieji 
nenorėjo to pripažinti. „Ar jis ne 
Juozapo sūnus” (Lk.4,22). Taigi 
kaip jis gali juos mokyti, kaip jis 
gali pasakyti daugiau negu jie 
žino. O Jėzus jiems pasakė: „Iš 
tikrųjų, sakau jums, nė vienas 
pranašas gerai nepriimamas 
savo tėvynėje” (Lk. 4, 24). Na
zareto gyventojai Jėzų ne tik 
išvarė, ne tik nusivedė ant 
kalno, bet ir norėjo jį akmenimis 
užmušti (plg. Lk.4,29). Bet dar 
nebuvo atėjęs jo laikas, tai jis 
išėjo iš jų tarpo.

Ir šį sekmadienį Bažnyčia nori 
priminti Viešpatį Jėzų, kuris 
apsireiškia savo artimiesiems. 
Tarp jų jis augo, bet jie jo ne
priėmė, jo žodžiais netikėjo, nors 
jis paskaitė jiems pranašo Izai- 
jo žodžius. O jis pasakė kadaise, 
kad „Viešpaties Dvasia ant 
manęs, todėl jis patepė mane ir 
siuntė mane nešti linksmos 
naujienos beturčiams, gydyti tų, 
kurių širdis sutrinta” (Lk.4,18). 
Kad Švento Rašto žodžiai išsi
pildė Jėzuje ir jo atneštoje Evan
gelijoje, jie nenorėjo klausyti. Jie 
pasitikėjo tik savimi ir savo 
pažinimu, kad jis Juozapo sū
nus. Jie nelaukė iš jo stebuklų, 
kuriuos jis darė kitose vietovė
se, jie tik laukė iš jo nepaprastų 
ženklų, kurie juos nustebintų.

Ne kartą Kristus savo žemiš
kame gyvenime ir savo moksle 
kalbėjo apie vienybę ir prašė 
savo Tėvo tos vienybės apašta
lams, kad jie nebūtų tokie kaip 
tie, su kuriais jis gyveno, tarp 
kurių augo, kuriuos mokė nau
jo gyvenimo taisyklių. Prieš 
mirtį Jėzus kalbėjo savo Tėvui: 
„Šventasis Tėve, išlaikyk savo 
varde tuos, kuriuos man davei, 
kad jie būtų viena, kaip ir mes... 
Aš jiems daviau tavo žodį, bet 
pasaulis jų nekentė, nes jie ne 
iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pa
saulio. Aš neprašau juos iš pa
saulio, bet apsaugoti juos nuo 
pikta” (Jn.17,11, 14-15).

Apie krikščionių vienybę 
Kristuje vėliau kalbėjo apašta
las šv. Paulius, palygindamas 
juos su įvairiomis Šv. Dvasios 
dovanomis, kurios yra skirtin
gos, bet tos pačios Dvasios. Dar

— Taigi... Ar neturi ką nors stipresnio?
— Pas mus alkoholio niekad nebuvo. Vaikai apie 

jį tik žino, bet niekad nėra net ragavę. Daugiausia 
esame gėrę tik vyną.

— O! Tai tikrai abstinentiškai auklėji! Aišku, 
tokiame pereinamame amžiuje gerti svaigalus nepa 
tartina... Bet kaip tik dabar jaučiuosi kiek sukrėstas.. 
Būtų gerai, kaip sakoma, „pataisyti nervus”...

— Žinau, kad po tiek metų tokią progą, kaip tavo 
atsiradimą, galima būtų kitaip atžymėti... Apie tai jau 
esu galvojusi, bet nutariau neveidmainiauti ir priimti 
tave taip, kaip mes visą laiką čia gyvenome. O tau tai 
tikrai bus kitoks atžymėjimas!... Matai, net ir 
patiekalai kasdieniniai, ne tokie iškilmingi. Filmavimo 
ir gėlių, manau, pakaks tokioms iškilmėms išskirti iš 
kasdienos...

— Aš nė kiek nepriekaištauju, Birute! Buvau 
pratęs svečiuose išgerti, todėl maniau, kad ir tu to 
įpročio galėjai laikytis... Bet pamiršau, kad turime pri
augančio jaunimo, kuriam alkoholis dar per anksti 
ragauti...

— Tavo gyvenimo pradžia Amerikoje turi būti svar
bi ir blaivi. Mudu turime apsvarstyti ką ir kaip pra 
dėsime ir vykdysime. Po vakarienės mudu dar ilgai 
šnekėsimės, gerai?

Aušra ir Arūnas junta Birutės balse tą griežta 
gaidelę. Tokiomis akimirkomis jie niekad nedrįsta 
motinai prieštarauti ir vykdo jos įsakymus neatsikal
binėdami. Šią informaciją pagauna ir Stepas. Vidinė 
žmonos drausmė priverčia ir jį paklusti, susikaupti. Lyg 
kiek prislėgta nuotaika vakarienė gana greit baigiama. 
Pavalgius, vaikai turi plauti indus ir sutvarkyti 
virtuvę, o Birutė atsisėda svetainės fotelyje, priešais 
sofoje atsilošusį vyrą.

(Bus daugiau)

aiškiau šv. Paulius palygina 
krikščionis ir visą Bažnyčią su 
kūnu, kuris turi daug sąnarių, 
bet yra vienas kūnas. „Nes kaip 
kūnas yra vienas ir turi daug 
sąnarių, visi gi kūno sąnariai, 
nors jų yra daug, tačiau yra 
vienas kūnas, kaip ir Kristus. 
Nes mes visi esame pakrikštyti 
vienoje Dvasioje, kad būtumėm 
vienas kūnas, ar tai žydai, ar 
pagonys, ar vergai, ar laisvieji; 
taip pat visi esame pagirdyti 
viena Dvasia” (Kr. 12, 12-13). 
Tą vienybę primena ir visuo
tinis Vatikano II susirinkimas: 
„Bažnyčia skirta apšviesti 
Evangelija visą pasaulį ir su
jungti Dvasioje į vieną visų 
tautų, rasių ir kultūrų žmones. 
Ta savo visuųtine misija ji yra 
brolybės ženklas — brolybės, 
kuri įgalina ir stiprina nuoširdų 
pokalbį” (1,276-277).

Krikščionių vienybės reikąl- 
inga ne tik vienos kurios kon
fesijos broliams, bet visiems 
krikščionims, nes visi mėgina 
gyventi Kristaus mokslu, sekti 
jo pėdomis, gyventi jo gyvenimu 
pagal savo supratimą ir gautas 
tradicijas. Čia prašoma Jėzaus 
Kristaus, kad jis ne tik apaš
talus padarytų vieningais Tėvo 
akivaizdoje, bet ir visus krikš
čionis, kur jie begyventų ir kaip 
jie Kristaus mokslą stengtųsi 
įgyvendinti savo ar savo vaikų 
gyvenimuose. Čia reikia nuolat 
prisiminti ir apaštalo šv. 
Pauliaus palyginimą, kad 
kūnas turi daug sąnarių, bet jie 
visi kūnui reikalingi, visi 
sudaro tik vieną kūną, padeda 
žmogui gyventi. Apaštalas nori, 
kad jo mokiniai matytų vieną 
Kristų ir jį viešai vienodai 
sektų, „nes Viepaties džiaugs
mas yra mfisų stiprybė”, kaip 
sako pranašas Nehemįjas, kaip 
sako dabar Kristaus įsteigtoji 
institucija Bažnyčia.

~ P. A.

SPROGO DUJŲ VAMZDIS
Chicagoje sausio 17 d., 

sprogus dujų vamzdžiams, kilo 
didelis gaisras, sunaikinęs 
namus 824 N. Racine. Gaisras 
išsiplėtė, gerokai apnaikin 
damas 12 pastatų. Žuvo trys 
žmonės, buvo sužeistų. Dauge
liui teko prisiglausti pas kaimy 
nūs, kai kuriems viešbučiuose 
nakvynes parūpino Raudonasis 
Kryžius. Tiriamos sprogimo 
priežastys. Įtariama, kad didelis 
šaltis galėjo paveikti į dujų 
vamzdžius.

»
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HORIZONTAI
TRAGIŠKOS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Š.m. sausio 12 ir 13 d. Lietuva 
ir išeivija paminėjo metines 
liūdnųjų 1991 m. sausio 13 d. 
įvykių Vilniuje, kai pučistų, 
pasitelkus sovietų armiją, rim
tai buvo pasikėsinta užgniauž
ti Lietuvos nepriklausomybę ir 
vėl įvesti sovietinę santvarką, 
ši liūdna, tačiau vėliau nepri
klausomybę įtvirtinusi sukaktis 
buvo paminėta ir JAV sostinėje 
Washingtone, kur Lietuvos 
ambasadoriaus Washingtone 
bei prie Šv. Sosto St. Lozoraičio 
paskatintas ambasados štabas 
(ambasadorius tuo metu buvo 
Romoje) ta proga paprašė sos
tinės lietuvių kapelioną kun. K. 
Ramanauską, MIC, atlaikyti 
ambasadoje Mišias ir pašven
tinti prie ambasados rūmų esan
čiame sodelyje neseniai pasta
tytus kryžių bei koplytstulpį, 
suprojektuotus bei paaukotus 
baltimoriškio pritaikomojo 
meno mokytojo A. Grintalio ir 
Lietuvos menininko A. Tarabil- 
dos.

Per Lietuvių Bendruomenės ir 
kitų organizacijų telefoninį 
tinklą Washingtone ir 
Baltimorės lietuviai buvo pa
informuoti, kad sekmadienį, 
sausio 12 d., 6:30 vai. vak. maž
daug tuo metu, kai prasidėjo 
kruvinieji įvykiai Vilniuje, 
Lietuvos ambasados rūmuose ta 
intencija bus aukojamos Mišios. 
Dar sausio 10 d. vakarą apie tai 
pranešė ir Vilniaus radijas 
užsieniui. Ambasados štabui 
gavus leidimą atvažiavusiems į 
pamaldas automobilius statyti 
specialioje kitoms įstaigoms 
priklausančioje pastatymo vie
toje, apie 6 vai. nąmaža aikštė 
jau buvo pilna lietuvių automo
bilių. Kitiems teko vietos ieško
ti apylinkės gatvėse, kur 
nelengva ją surasti.

Įeinant į ambasados rūmus, 
kurių priekyje plevėsavo Lietu
vos vėliava, matėsi ir naujovė — 
neseniai pastatyti kryžius bei 
koplytstulpis — lietuvių liaudies 
meno kūriniai, suprojektuoti ir 
padaryti minėtų geradarių-spe- 
cįalistų. Taip pusvalandžio 
laikotarpiu pro juos praėjo 
daugiau negu 100 į ambasadą 
Mišioms atvykusių Washing- 
tono, jo apylinkių ir Baltimorės, 
o taip pat ir iš Lietuvos atvažia
vusių tautiečių. Šalia kitų Mi
šiose ir šventinimo ceremonijoje 
dalyvavo ir JAV Butų aprūpi
nimo ir miestų vystymosi minis- 
terio J. Kempo pavaduotoja 
Skirmantė Kondratienė su savo 
vyru dr. R. Kondratu.

Dalyviams užpildžius du 
antrojo aukšto svečių kamba
rius, prie ambasados salone 
įrengto altoriaus kun. K. Rama
nauskui žengiant aukoti Mišias, 
skambėjo visų giedamos „Ap
saugok Aukščiausias” garsai. 
Prieš pradėdamas Mišių auką, 
kun. Ramanauskas tarė: „Šiuo 
metu sueina lygiai metai nuo 
vieno sunkiausių išbandymų, 
kurie teko Lietuvai jos posūkyje 
į laisvę ir nepriklausomybę. Ant 
laisvės aukuro buvo sudėtos dar 
14 aukų. Šį vakarą melsimės ir 
Mišias aukosime už tuos, ku
riems žodžiai „Laisvė Lietuvai” 
buvo šventi...”

PAKRIKŠTYTI KRAUJO 
KRIKŠTU

Tada kapelionas pradėjo 
palengva skaityti prie TV bokš
to Vilniuje žuvusių pavardes, o 
prie altoriaus atėjusios žuvu
siojo Igno Šimolionio giminaitė
N. Linkevičiūtė-Kasparienė ir iš 
Lietuvos svečiuotis atvykusi 
gyd. A. Astrauskienė kiekvieno 
prisiminimui uždegė po žvaku
tę, kurios po pamaldų buvo 
nešamos į ambasados sodelį 
šventinant ten pastatytus

kryžių ir koplystulpį.
Mišių skaitymus atliko Lietu

vos ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose patarėjas D. Sužiedėlis, 
Lietuvos ambasados Washingto- 
ne pareigūnė D. Bieliauskai- 
tė-Vidutienė ir buv. Ateitininkų 
federacijos vadas J. Laučka. 
Paminėtina, kad visos amba
sados tarnautojos buvo pasipuo
šusios tautiniais rūbais.

Kun. K. Ramanauskas, pa
moksle aiškindamas dienos 
Evangeliją, kurioje kalbama 
apie Jėzaus krikštą, privedė 
prie sausio 13-os įvykių Lietu
voje, tardamas; ,,Laisvė 
perkamas kraujo kaina. Dėl to 
ji yra brangi. Dėl to taip bran
gūs mūsų žuvusieji — brangus 
jų atminimas, nes jie meilę 
Lietuvai įrodė iki galo. Jie buvo 
pakrikštyti kraujo krikštu — 
tuo krikštu, kuris daro šventai
siais. Jie tapo kankiniais. Tapo 
tais, kurie arčiausiai stovi prie 
Dievo, Dievo akivaizdoje. Ir 
nuolatos primena jam, už ką jie 
žuvo. Primena Lietuvą...”

Tokie giliai patriotiški pa
mokslo žodžiai skambėjo Lietu
vos ambasados rūmuose Wa- 
shingtone ir giliai palietė daly
vių širdis. Prieš aukojimą skai
tymus atliko istorikas K. Čižiū- 
nas: „Palaimink, Viepatie, 
mūsų tėvų žemę Lietuvą, visus 
jos gyventojus, ypač jos vadovus, 
kad jie vestų žmones tiesos, tei
singumo, darnos bei dorybės 
keliu. Suteik amžiną atilsį vi
siems žuvusiems sausio 13, 
vėliau mirusiems ar žuvusiems 
ginant Lietuvos laisvę. Suteik 
tvirtumo ir ramybės jų 
šeimoms, kad jie, kaip ir mes, 
galėtų paminėti šią skaudžią 
sukaktį be keršto ir neapykan
tos. Viešpatie, suteik palaimos 
gyviesiems ir amžiną ramybę 
jau įnirusiems, kovojusiems už 
Lietuvos laisvę nuo caro laikų, 
savanoriams, partizanams, 
visiems Sibiro kankiniams, 
tiems, kurie rizikavo viskuo, gin
dami žmogaus teises, leisdami 
.Kroniką’ ir kitą pogrindžio 
spaudą...”

Į šias progai pritaikytas lietu
vio istoriko skaitomas maldas 
susirinkusieji atsakinėjo 
„Meldžiame tave, Viešpatie”.

Televizijos prožektoriams ir 
kameroms nukrypus tai į kuni
gą ir altorių, tai į Mišių daly
vius, aukas prie altoriaus 
atnešė J. Vaičiulaitienė ir Lie
tuvos ambasadai šiuo metu 
talkinantis iš Lietuvos atvykęs 
Vygantas Juras.

Daugeliui priėmus Komuniją, 
istorinės Mišios Lietuvos amba
sadoje baigtos visų sugiedota 
komp. J. Strolios (žodžiai P. Jur
kaus) giesme „Kaip grįžtančius 
namo paukščius, parveski, Vieš
patie, ir mus”.

ERŠKĖČIAI NUO
VILNIAUS BARIKADŲ

Po to ilga procesija su de
gančiomis žvakutėmis iš amba
sados antrojo aukšto išėjo į 
žiemos vakaro tamsoje pasken
dusį ambasados sodelį šone 
rūmų, kur Washingtono lietu
vių kapelionas pašventino lietu
višką kryžių ir koplytstulpį, 
kurie jau saugo ir ilgai dar sau
gos bei puoš Lietuvos ambasa
dos JAV sostinėje aplinką. 
Paminėtina, kad kryžiaus vir
šūnėje ir koplytstulpio apačioje 
ant Nukryžiuotojo galvos esan
tis erškėčių vainikas padarytas 
iš spygliuotos vielos, paimtos 
nuo Aukščiausiosios tarybos 
rūmus Vilniuje supančių 
barikadų.

Prie televizijos kamerų ap
šviestų paminklų ,Washingtono 
lietuvių kapelionas, prieš juos 
pašventindamas, tarė: „Kryžius 
iš tikro yra ne skausmo ir liū
desio, bet tikėjimo, vilties ir at
pirkimo simbolis. Ir degančios

Danutė (Kybartaitė) ir Gintaras Tarasevičiai

LIETUVIŠKOS
VESTUVĖS

KALIFORNIJOJ
Danutė (Kybartaitė) ir 
Gintaras Tarasevičius

Čia buvo saulėtas, šiltas 
ruduo. Ir daug džiaugsmo, kai 
gražūs jaunieji pradeda bendrą 
gyvenimą. Danutė ir Gintaras 
per lietuvišką draugystę ir 
meilę vienas kitą surado, nors 
jų keliai buvo tolimi, skirtingi.

Gintaras — iš Lietuvos dabar. 
Jis ir brolis Mečys, kaip ir 
daugelis jaunų vyrų, buvo 
verčiami stoti į Sovietų 
kariuomenę. Atgimimo Lietuvo
je laikotarpy jie pasipriešino: 
lietuviai esame, netarnausim 
sovietams!

Per didelius vargus Gintarui 
ir Mečiui Tarasevičiams pavyko 
išsprukti nuo kariuomenės į 
Ameriką (istorija kartojasi: taip 
šio šimtmečio pradžioj buvo ir 
prie caro...). Gintaras beveik 
baigęs veterinarijos mokslą.

Danutė augo ir mokėsi Santa 
Monikoje, drauge su broliais 
Rimu ir Edmundu rūpestingoj 
tėvų Danos (Deksnytės) ir 
Edmundo Kybartų šeimoje. Rū
pestingi buvo ir jaunosios sene
liai: Aleksandra ir Anzelmas 
(mokytojas) Kybartai, Ona ir Ig
nas Deksniai. Iš senelių gyva 
tėra Ona Deksnienė, su kuria

14 žvakučių mums visiems 
primena laisvę. Ir šie kryžiai 
teprimena mums, kad po mir
ties ateina ir prisikėlimas...”

Atlikus pašventinimo apeigas, 
į tamsų žiemos vakarą sostinės 
judėjimo 16 gatvėje nuskambėjo 
visų giedamo Lietuvos himno 
garsai. Sugrįžę į namus ne 
vienas klausėmės tą vakarą 
gerai girdimos Vilniaus radijo 
laidos, kurioje Vilniuje tą dieną 
įvykusiame neeiliniame Aukš
čiausiosios tarybos posėdyje jos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pasakė šiuos atmintinus 
žodžius: „Taip toli išsiskyrė du 
pasauliai: vienas pasaulis, kur 
meilė — tiesos, Tėvynės, artimo 
meilė — kvietė į žygį, nebojant 
sveikatos ir net gyvybės aukos. 
Kitas pasaulis, kur nusikaltėlį 
persekioja jo nusikaltimas, kur 
valdo išdavystė, pagieža ir 
neapykanta, kur dostojevstiški 
ir bibliniai kipšai yra kasdienė 
tikrovė... Mūsų maža šalis ištvė
rė žiaurų sausio 13-os nakties 
tragizmą. Ji amžinai laimėjo ir 
neša kaip šviesią vėliavą tos 
nakties heroizmą...”

gyvena ir jaunosios teta 
Ramutė Deksnytė. Šioje tvirtoje 
lietuviškoje šeimoje ypatingą 
įtaką vaikams turėjo močiutė 
Aleksandra (Olė) Kybartienė, 
visos kaimynijos mėgiama. Ji 
prižiūrėjo, lietuviškai auklėjo 
sūnaus Edmundo vaikus, kai 
abu tėvai dirbo. Jaunoji Danutė 
gera šeimininkė, tvarkinga, 
labiausiai gal močiutės Alek
sandros dėka. Gaila, kad 
močiutė, mirusi nuo vėžio ligos, 
nebesulaukė tuo įsitikinti...

Vestuvėse dalyvavo jaunojo 
Gintaro tėvas Mečislovas Tara
sevičius, sesuo Asta ir Brolis 
Mečys, žinoma, ir jaunosios 
Danutės broliai — Edmundas ir 
Rimas su šeimomis. Jungtuvės 
įvyko 1991 m. lapkričio 30 dieną 
Los Angeles Šv. Apaštalo Povilo 
bažnyčioje, o puiki vestuvinė 
puota (150 svečių!) Santa 
Monikoje.

Per Mišias skaitymai buvo lie
tuvių ir anglų kalbomis. Tuoj 
po jungtuvių jaunieji su rožėmis 
nuvyko į kapines — pagerbti 
mirusių senelių, ypač močiutės 
Aleksandros. Gintaro motina 
irgi mirusi Lietuvoje.

Jaunieji pasitikti su duona ir 
druska. Puota su dainomis, su 
lietuviškų apeigų prisimini
mais, kalbomis. Koordinatorius 
— Kęstas Reivydas, šeimos drau
gas. Iš pačių mažųjų dalyvių 
žiedus ir gėles nešė jaunosios 
brolio Edmundo sūnus ir 
dukrelė, Gintaro brolio vaikai.

Vestuvės gražios, iškilmingos 
ir jaukios. Ne vien šampanas 
liejosi. Dar daugiau — džiaugs
mas, kad nepriklausomos Lietu
vos vaikai susiranda vienas kitą 
kad ir už jūrų marių... Abu 
jaunieji darbštūs, tvarkingi, 
energingi. Reikia tikėtas, kad jie 
neužmirš Lietuvos: padės jai iš 
vargų ir negalių išsivaduoti.

Povestuvinė kelionė — slidinė
jimas kalnuose, abu jaunieji — 
sportininkai. Netrukus jie grįžo 
į darbus Santa Monikoje. Laim
ingo gyvenimo!

A.R.

Moterystė tai laivelis, kuris 
neša du asmeniu audringąja 
jūra; jei kuris iš jų padarys 
neatsargų, neapgalvotą judesį, 
laivelis apsivers.

L. Tolstoi

Laiškas
KAS TAS ERNEST ZITKE?

Šių metų „Draugo” sausio 
14-osios numeryje išspausdintas 
A. Juodvalkio pranešimas apie 
stambų (311,786 dol.) Ernesto J. 
Zitkės palikimą Lietuvių Fon
dui. Pranešime, tarp kitko, 
teigiama: „Žinome, kad jis buvo 
trečios kartos lietuvis ir 
nepaliko giminių”. Teigimas 
nėra visai tikslus. Šiuo laišku 
noriu pateikti šiek tiek žinių 
apie tą nusipelniusį asmenį.

Emest Zitke buvo inžinierius. 
Gyveno Brocktone, Massachu
setts. Mirė 1989 m., sulaukęs 68 
metų amžiaus. Jo tėvai, abu 
gimę Lietuvoje, Biržų apskrity
je, daugiau vaikų neturėjo. 
Tėvas Jonas Žitkevičius, vabal- 
ninkietis, buvo mano tėvo 
pusbrolis. Turėjo Brocktone 
vištų ūkį. Labai gerbė žymų 
Lietuvos valstybininką Ernestą 
Galvanauską, taip pat vabalnin- 
kietį. Tai ir sūnų jo vardu 
pakrikštijo. Rašė man laišką į 
Vokietiją, kviesdamas mane at
vykti į Ameriką, į jo pastogę. 
Bet aš tuo metu jau gyvenau 
Amerikoje (New Yorke), 
atvykęs anksčiau už daugelį 
dypukų dėka žmonos Amerikos 
pilietybės.

Vis dėlto, pasinaudodamas jo 
kvietimu, nutariau pas jį 
nuvažiuoti. Susitariau su 
Ernestu susitikti Bostone. 
Traukiniu nuvykus man į 
Bostoną, žmonių maišatyje tuoj 
pat atpažinom vienas kitą, nors 
anksčiau nebuvom matęsi nei 
nuotraukomis pasikeitę. Viešė
jau kelias dienas pas Zitkes 
Bročktone. Taip atsigaivino 
mūsų giminystė.

Kiek vėliau (1950 m.), esant 
man laikinai atleistam iš darbo, 
Ernestas savo automobiliu 
plačiai vežiojo mane po Ameriką 
ir Kanadą. Buvom nuvykę ir 
pas jo tris pusseseres, gyve

i

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163

1992 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ
14naktų Lietuvoje, 1 naktis FrankfurteBalandžio 16 — gegužės 2 

Balandžio 30 — gegužės 12 
Gegužės 18 — gegužės 31 
Birželio 5 — birželio 22 
Birželio 25 — liepos 7 
Liepos 2 — liepos 19 
Liepos 13 — rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20 
Rugpjūčio 10 — rugpjūčio 23 
Rugsėjo 1 — rugsėjo 15 
Rugsėjo 11 — rugsėjo 27 
Spalio 1 — spalio 17 
Spalio 13 — spalio 29

Siūlomos kelionės yra su skandinavų (Scandinavian), vokiečių (Lufthansa) ir austrų 
(Austrian) aviakompanijomis. Kviečiame keliauti su grupe ir pavieniui. Kiekvienas galėsite 
pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį 
pagal pageidavimus. Šiais metais dar turėsime kelionių su lietuvių ir lenkų aviakompani
ja, kurias papildomai paskelbsime vėliau.

f\^l midlcind Federal
Savings and Loan Association

75 metus aptarnauja lietuvius
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios

MAROUETTE PARK
2567 VVEST 69th STREET

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV

BRIGHTON PARK
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470
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nusias Michigan valstijoje, ir 
ten paviešėjom. Neaplenkėm ir 
Chicagos, kur susitikau su savo 
bičiuliais Aloyzu Baronu, Alfon
su Pareigiu, Kaziu Gandrimu ir 
kitais.

Tai tolima praeitis. Bet ir 
dabar, žiūrėdamas į to meto 
nuotraukas, matau atgyjantį 
Ernestą Zitkę-Žitkevičių, tokį

LIETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — 9:00 v. vakaro.

Visos laidos it WCEV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870
!

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną Išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
linkusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip:

1. Žemę
2. Miškus
4. Ūkinius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus

Prašymams paduoti laikas pratęstas.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė Agentūra 
„JuaCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi į vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis:

tel. (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte.

10 naktų Lietuvoje, 1
11 naktų Lietuvoje, 1 
14 naktų Lietuvoje, 2 
10 naktų Lietuvoje, 1 
14 naktų Lietuvoje, 2 
18 naktų Lietuvoje, 1
10 naktų Lietuvoje, 3
11 naktų Lietuvoje, 1
12 naktų Lietuvoje, 1 
14 naktų Lietuvoje, 1 
14 naktų Lietuvoje, 1 
14 naktų Lietuvoje, 1

8929 S. HARLEM AVĖ 
(708) 598-9400

mielą, draugišką ir gerą, labai 
mėgstantį, bet neturintį daug 
progos kalbėti lietuviškai ir, 
žinoma,labai mylintį savo tėvų 
žemę Lietuvą, kurios jam, deja, 
niekada neteko matyti. O su jo 
viena pussesere, gyvenančia 
Quincy, Michigan, ir dabar dar 
susirašinėju.

Leonardas Žitkevičus

naktis Frankfurte 
naktis Kopenhagoje 
naktys Kopenhagoje 
naktis Frankfurte 
naktys Vienoje 
naktis Kopenhagoje 
naktys Vienoje 
naktis Kopenhagoje 
naktis Frankfurte 
naktis Kopenhagoje 
naktis Vienoje 
naktis Frankfurte

lūUU HBJBtC
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LIETUVAITĖ LEGIONO GRETOSE

Vieną sekmadienio pavakarę, 
grįždamas iš koncerto Grant 
parke, Chicagoje, autobuse su
tikau Marytę Smilgaitę, a.a. dr. 
Zigmo Smilgos dukterį. Pa 
klausta, ką ji sekmadienį vidur- 
miestyje veikia, Marytė pasi
sakė, kad priklauso Marijos le
gionui ir dabar grįžtanti iš jo 
susirinkimo. Stebėjausi jos 
idealizmu ir kuklumu, nes ji 
man prigrasė kuo mažiausiai 
minėti jos vardą. Paaiškėjo, kad 
yra dar ir kita lietuvaitė šio 
sąjūdžio narė, vardu Dana, bet 
pavardės man neteko sužinoti. 
Buvo Bridgeporte dar viena 
Amerikos lietuvė šio sąjūdžio 
narė; ji net vieną protiniai 
atsilikus) jaunuolį paruošė pir
mai komunijai. Marijos legiono 
narės ir nariai dirba būreliais, 
susirišę su parapijomis. Mūsų 
Marytė Smilgaitė yra baigusi 
Marijos aukšt. mokyklą ir Il
linois universitetą; dabar sekre
toriauja vienoje teisininkų fir
moje. Jų būrelis kas savaitę 
renkasi poros valandų trukmės 
susirinkimui, kuriame daly
vauja arti dešimt narių. Jos 
planuoja, kaip gelbėti benamius 
didmiesčio gyventojus nuo 
dvasinio skurdo. Organizuoja 
jiems šv. Mišias, dažnai — 
Katalikų labdaros koplyčioje. 
Susirenka arti 20 jų sukviestų 
benamių. Chicagoje yra gal ar
ti šešetas šimtų šio sąjūdžio 
narių. Jie padalinti į šešias 
apylinkes.

Marijos legiono narės lanko 
kalėjimus su religine mintimi, 
vyksta į Grant parką ir ten ran
damiems stengiasi perteikti 
religinės ideologijos dvasią. 
Parapijos veikia su jaunimo 
būreliais. Turi susirinkimus 
Chicagos miesto centre esančios 
Šv. Petro bažnyčios auditorijoje. 
Tai pasauliečių apaštalavimo 
sąjūdis, veikiąs ryšium su kuni
gais. Marijos legionas, veikiąs 
įvairiose valstybėse pasaulyje, 
turi arti milijoną narių. Ypač 
plačiai paplitęs Korėjoje, kur 
kas ketvirtas katalikas jam 
priklauso. Taipgi paplitęs Ni
gerijoje, Afrikoje ir Pietų 
Amerikoje.

o ChicHffos universitete. Nuotraukoje gen. konsulas Vaclovas Kleiza, Marija Krau 
Lietuvių Picken ir Theresa McDermott - programos direktorės ir Mildred Petersen.
chuntenė, Rita l icKen Nuotr. R Valtaitienės

Marijos legiono sąjūdis buvo 
įsteigtas 1921 m. Airijoje, kur 
dabar yra jų pasaulinis centras. 
Mūsų minima lietuvaitė šiam 
sąjūdžiui priklauso jau 11 metų. 
Yra stiprus noras jį perkelti ir 
į Lietuvą. Yra ir šio sąjūdžio 
žurnalas: „Maria Legionis”, 
kurio adresas — 5109 North 
Broad St., Philadelphia, PA 
19141.

Kaip iš žurnalo matyt — 
pasiekiama gražių rezultatų. 
Pvz. Sierra Leone šalyje Legiono 
nariai religinei praktikai ruošia 
arti 200 katechumenų. Hondūro 
vietovėje, kur nebuvo kunigo, 
šio sąjūdžio nariai surinko arti 
100 žmonių, jiems skaitė Šv. 
Raštą, ėjo Kryžiaus kelius, 
kalbėjo rožinį. Ugandoje Le
giono narių pastangomis buvo 
sutvarkyta 221 moterystė, 
Prancūzijoje pakrikštyta viena 
musulmonė mergaitė, Austrijoje 
sėkmingai dirbama su narko
tikų vergais, Paragvajuje, dėka 
Legiono veiklos, 600 kareivių 
priėmė pirmąją Komuniją.

Marijos legiono sąjūdis yra 
sambūris pasišventėlių idealis
tų, kurie religinę mintį 
asmeniškais kontaktais teikia 
tūkstančiams žmonių visame 
pasaulyje. Juoz> Pr>

SAUSIO 13-JI 
CHICAGOS

UNIVERSITETE
Chicagos Universiteto pagel- 

binis moterų direktoriatas (The 
University of Chicago Service 
League) paskyrė sausio mėnesio 
susirinkimą — arbatėlę progra
mai apie Lietuvą. Balzeko mu
ziejaus Moterų Gildijai atstova
vo Paulina Vaitaitienė ir Mari
ja Krauchunienė, paruošdamos 
spalvingą ir įdomią parodėlę. 
Čia buvo margučiai ir šiaudinu
kai, gražiosios juostos, verbos, 
Vargo Mokykla (H. Buchinskie- 
nės), liaudies muzikos ansamb
lis su kanklėmis, birbynėmis, 
skudučiais, skrabalais ir t.t. O 
gintaro, gražiausio gintaro — 
net akys raibo! Autentiškais

Trys farmacistės vienoje šeimoje. Iš k. — Danutė Didžbalytė, Regina 
Didžbalienė ir Lina Didžbalytė. Visos trys studijavo ir baigė Illinois universi
teto College of Pharmacy.

Nuotr. Jūratės Variakojienės

SKIEPAI LIETUVOS 
VAIKAMS

Skiepai Lietuvos „Vaikų 
vilties” invalidams vaikams 
pasiekė Vilnių sausio 12 d. 
Skiepus, kurių vertė daugiau 
8,000 dol.,paaukojo Merck vais
tų kompanija per Catholic Me
dical Mission Board organiza
ciją New Yorke. Jie buvo 
gąbenami lėktuvu, specialiai 
šaldomu transportu. Dr. Ving
ras, „Vaikų vilties” komiteto 
pirmininkas Vilniuje, pradėjo

tautiniais drabužiais aprengtos 
lėlės parodė raštų ir apylinkių 
įvairumą.

Gen. konsulas Vaclovas
Kleiza savo kalboje priminė 
lygiai prieš metus Lietuvoje 
įvykusią tragediją, žmonių 
ryžtą atgauti nepriklausomybę 
net paaukojant savo gyvybę. Po 
jo išsamios kalbos dalyvės pa
teikė visą eilę klausimų, iš ku
rių buvo galiam spręsti, kad jos 
seka žinias apie Pabaltijo kraš
tus. Kai kurios dalyvės išbėgo 
atsivesti iš mokyklos grįžtan
čius mokinius, kad jie galėtų 
apžiūrėti parodėlę. Kiekvienai 
popietės dalyvei buvo įteikta 
trumpas Lietuvos istorijos ir 
gintaro aprašymas, gražiai ap
juostas tautine juostele.

M. K.

Chicagos lietuviai esame lai
mingi, kad čia turime net ketu
rias mielas lietuviškas radijo 
programas — Balio Brazdžionio 
„Lietuvos Aidai”, Petro Petru- 
čio vedamą „Margutis”, Anato
lijaus Siuto „Lietuvių radijo va
landa”, o nuo 1990 m. atsirado 
dar viena nauja — „Rytmečio 
ekspresas”, kurį veda iš Vil
niaus atvykusi Ramunė Zdana
vičiūtė, drauge su savo vyru 
Raimundu Lapu. Ramunė gi
musi ir augusi Vilniuje. Moks
lus ėjusi gimtąjame mieste, o iš
vykusi į Leningradą studijavo

vaikus skiepyti nuo raudonukės 
jau pirmadienį Dalis skiepi
jamų vaikų yra kandida 
tai operacijom JAV-ėse, kurias 
parūpina Shriners ligoninės. 
Amerikos valdžia reikalauja, 
kad šie vaikai hutų paskiepyti 
prieš įleidžiant juos į Ameriką. 
Skiepų išgavimui ir persiun
timui į Lietuvą vadovavo Lietu
vių Katalikų religinės šalpos 
specialių projektų.vedėja Rasa 
Razgaitienė, artimai bendra
darbiaujant su Chicagos „Vaikų 
vilties” vedėja Terese Šoliū- 
nienė.

MŪSŲ VEIKLA
* Chicagos mėnesinis laikraš

tis „Today’s Chicago Woman” 
1992 m. sausio mėn. laidoje pa
žymėjo 100 moterų, turėjusių 
įtaką Chicagos gyvenime. Kai 
kurios jų dirba neapmokamą 
darbą, kitos pakilo valdžios pos
tuose, dar kitos dirba biznio sri
tyje. Tame sąraše ir viena lietu
vaitė — Daina Jaras, 34 m. am
žiaus lietuvių imigrantų dukra 
(tai minima žinutėje), kuri po 15 
metų darbo yra 7 vartotų ir ar
chyvinių muzikos albumų par
duotuvių savininkė. Krautuvių 
pavadinimas ,,2nd Hand 
Tunes”. Daina mini, kad jai di
delis pasitenkinimas būnant vy
rų dominuojamoje muzikos sri
tyje. 1992 m. ji norėtų atidaryti 
naktinį barą, kuriame grotų 
mažiau žinomi, bet svarbūs mu
zikantai.

* Eglė Magnum (Motiejū
naitė) 1991 m. gruodžio mėn. 
buvo patvirtinta Hahnemann 
universiteto Philadelphijoje li
goninės viceprezidentės parei
goms. 1987 m. Eglė buvo šios 
ligoninės ligonių priežiūros 
seserų departamento finansų 
tvarkymo direktorė. Pora metų 
Eglė dirbo Montgomery apskri
ties medicinos tarnybos moterų 
sveikatos aprūpinimo direktore, 
o dar anksčiau — nuo 1983 m. 
dvejus metus buvo protinių li
gonių globos direktorė. Savo 
profesinio darbo pradžioje Eglė 
buvo mokytoja Durnham ekspe
rimentinėje mokykloje.

Eglė yra baigusi Goddard 
koledžą bakalauro laipsniu iš 
pedagogikos. Pedagogikos ma
gistro laipsnį įsigijo Antioch 
universitete, o MSS, vadyboje ir 
administracijoje, jai suteikė 
Bryn Mawr koledžas, kuriame 
buvo priimta daktaratui ruoštis.

teatrologiją. Pamėgusi sceną, 
grįžusi iš studijų užsienyje, 
įsijungė į Jaunimo teatrą Vil
niuje. Šio teatro vadovas E. 
Nekrošius, tarptautinio garso 
pasiekęs režisierius, pakvietė 
Ramunę literatūrinės dalies re
daktorės pareigoms. Taigi, ji te
atro studijose įgudo redaguoda
ma Jaunimo teatro tekstus, 
įprato darbuotis su plunksna, 
kas dabar jai daug padeda ruo
šiant ir atliekant naująją radi
jo programą Chicagos prie
miestyje — Oak Parke. Džiugu, 
kad ir jos kalba aiški, taisyk
linga.

Jos vedamoji programa dau
giausia stengiasi perduoti nau
jausias informacijas iš Lietuvos, 
kas lietuviams už Lietuvos ribų 
labai įdomu. Pagal ją, jei žinia 
vienos dienos senumo, tai jau 
per sena. „Ryto ekspreso” prog
rama stovi nuošaliau nuo muzi
kinių dalykų, nuo dainų, svar
biausia užduotis — perduoti 
naujausias žinias. y

Programa transliuojama 11 
vai. ryto iš radijo stoties WPNA 
kasdien, išskyrus šeštadienius, 
banga 1490, o nuo šių metų įves
ta dar viena programa sekma
dieniais 8 vai. ryto, pavadinimu 
„Labas rytas”, besistengiant 
duoti suglaustai žinias, kurių 
dirbantieji negalėjo klausytis 11 
vai. rytais. Ir čia koncentruo
jamasi į žinias iš Lietuvos. Jos 
gaunamos panaudojant faksą, 
perduoda ir nepriklausoma 
žinių agentūra, o taipgi telefonu 
susiskambindama su Aukšč. 
Tarybos nariu R. Ozolu, su 
Vilniaus laikraščio redakcija. 
Dabar toks susižinojimas su 
Lietuva pabrango net pustrečio 
karto. Taigi — finansinių 
išlaidų, kasdien taip gaunant 
naujausias žinias iš Lietuvos, 
susidaro daug. Gerai, kad 
ekonominės bei finansinės įstai
gos žino, jog lietuviai dabar la
biausiai ir domisi žiniomis iš 
Lietuvos, tai jie savo garsini
mais programą paremia, nors 
nėra jau taip lengva suvesti ga
lus su galais.

Nuo 1991 m. kovo lld. šiai 
radijo programai pavyko įtrauk
ti prof. Aleks. Štromą. Tai žmo
gus, kuris atidžiai seka įvykius 
Sovietų Sąjungą sudariusiose 
valstybėse, lankosi Rusijoje ir 
Lietuvoje, yra geros politinės 
orientacijos, įdomiai ir išsamiai 
atsakinėja į klausytojų paklau
simus bei pateikia aktualius, 
įžvalgius komentarus. Su prof. 
Štromu būna pasikalbėjimai 
kas savaitę, dažnai perduodami 
perskeliant dviem dienoms.

Ramunė Zdanavičiūtė sten-. 
giasi labai rūpestingai paruošti 
ir perteikti žinias iš Lietuvos. Ji 
savo laiką ir talentą pašvenčia 
tik šiam reikalui, pati būdama 
nuoširdi lietuvaitė ir mylėdama 
Lietuvą. Jei daugelis šia progra
ma labai džiaugiasi, tai visgi 
yra tokių, kurie galvoja — ar ne 
per daug neproporcingai čia lei
džiama reikštis liberalinei kryp
čiai.

Juoz. Pr.

Madison, Wisconsin, „Žaibo” tautinių šokių šokėjai. Iš k.: I eil. — Rūta Končiūtė Saliklienė, Vida 
Kazlauskaitė Stark, Irena Katelė, Laima Mikaliukaitė, Lina Rudėnas, Eglė Ganavičiūtė Vaaienė, 
Debbie Kmetz, Nįjolė Semėnaitė Etzvviler, Rima Vilimaitė, Birutė Bružaitė ir Christa Sedaitytė 
Kowert. II eil. — Al VVest, Paul Stark, Edvardas Vasiukevičiua, Raimondas Bandžiulis, Edmun
das Saliklis, David Etzwiler, Egis Aleksandravičius, Don Kowert.

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 25 d. 5

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus eglutė O’Hare aerouoste. Eglutės 
puošimu pasirūpino Paulina Vaitaitienė ir Marija Krauchunienė.

Nuotr. P. Valtaitienės

ŽAIBAS TRENKIA
Wisconsino sostinė Madison, 

susigiminiavusi su Vilniumi 
Lietuvoje ir amerikiečių vadina
ma Vilniaus „sister city” dabar 
didžiuojasi priglaudusi lietuvių 
tautinių šokių šokėjų grupę 
„Žaibas”. Vos pernai ankstyvą 
vasarą susiformavęs „Žaibas” 
jau suskubo debiutuoti Madiso- 
no Tarptautinėje mugėje praė
jusių metų lapkričio mėnesį. 
Puikiai pasisekusiam pasirody
me kitataučiai buvo supažin
dinti su suktiniu, ketvirtainiu, 
blezdingėle ir rflalūnu. Rūta 
Saliklienė vaizdžiai apibrėžė 
spalvingus lietuviškus tautinius 
drabužius, dėvimus moterų ir 
vyrų, o Birutė Bružaitė suglaus
tai įvedė žiūrovus į gražų Lietu
vos kraštą bei smagius tauti
nius šokius.

Lietuvius pamėgę — 
įsijungia

To įvykio rezultatai buvo tiek 
geri, kad šokių ansamblis buvo 
pakviestas pasirodyti auklėjimo 
ir kultūriniuose renginiuose 
Pietų Centriniame Wisconsine 
ir dabar ne tik mėgina, bet jau 
spėjo praplėsti savo rąpėiluarą, 
kad galėtų dalyvauti 1992 m. 
šokių šventėje Chicagoje. An 
sambliui vadovauja ir šokti 
moko jauna, talentinga ir veik
li Vida Kazlauskaitė-Stark. 
„Žaiban” suėjo ir šiuo metu

yra uolūs nariai tie, kurie yra 
šimtanuošimtiniai lietuviai — 
tokiais jau gimę, kiti — pagal 
savo kilmę bei paveldėjimą tu
rintieji lietuviškas „šaknis”, dar 
kiti — pagal yedybas, o yra ir 
tokių, kurie pasirinko „Žaibą”, 
trokšdami bendrauti su lietu
viais bei pamėgę juos ir laiky
dami save grynai „lietuviais 
dvasioje”. Ir subėgo į „Žaibą” iš 
visų Madisono apylinkių, net 
taip toli, kap Baraboo ir Reeds- 
burg.

Ištisa šeima šoka
„Žaibas”, kuris dabar džiau

giasi daugiau ketvirtadaliu 
šimto asmenų — vyrų ir moterų, 
laukia, kad ir daugiau šokėjų 
prisijungtų. Amžiaus atžvilgiu 
grupėje matysi devyniolikinį, 
smagiai šokantį, o greta per pus
amžį perkopusį vikriai besisu
kantį. Čia menkutis jaunas stu
dentas trypia šalia rimto pro
fesoriaus su apšerkšnijusiais 
plaukais ir abu smagiai išraito 
sudėtingą malūną. Viena, net 
beveik ištisa šeima spėjo įsi
jungti šokių sūkurin: tėvas 
motina, dvejetas sūnų, na, ir 
martelė... Visi intensyviai ruo
šiasi šokių šventei, šią vasarą 
vyksiančiai Chicagoje.

Tad šią vasarą iš šiaurės „Žai
bas” trenks į Chicagą, kur šiau
rės vakaruose suskris iš visų 
pasaulio kampų šaunūs šokėjai!

N. S. E.
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„JONIS” GROJA IR 
DAINUOJA

V

— Sveikiname ir labai 
džiaugiamės Jūsų pirmai
siais koncertais, kurie, kaip 
teko, išgirsti, susilaukė labai 
didelio pasisekimo.

— Ačiū, ačiū labai...
— Kodėl ansambliui parin

kote Jonio vardą, tai nesun
ku atspėti. Tačiau, kodėl nu
tarėte puoselėti „Country” 
stiliaus muziką, tai, sakyčiau, 
truputėlį neaišku?

— Mes Lietuvoje nesakome, 
kad grojame „Country”. Sako
me, kad grojame kaimišką mu
ziką. Išvertus „Country music” 
ir reiškia kaimišką muziką. Mes 
save laikome kaimiečiais. Visi 
esame suaugę su kaimu ir tik 
8-10 metų gyvename Šiaulių 
mieste. Visi į krūvą susiėjome 
dėl to, kad iš kaimo visus išgi
nė. Gal kuomet nors ir sugrįši
me į kaimą. Sakysim, kai visas 
žemes, kurias atėmė iš senelių, 
atgal sugrąžins. Turiu pasakyti, 
kad mums kaimiška muzika 
prie širdies. Tokia paprasta ir 
lengvai suprantama.

— Taip, tai taip, bet vis 
dėlto Jūsų dainose ir muziko
je skamba „American count
ry” muzikos stiliaus gaioelė?

— Taip, tai yra tiesa. Mums 
labai patinka amerikietiška 
„Country” muzika. Būdami 
Amerikoje stebime „Country” 
muziką radijo ir televizijos 
laidose. Norime į Lietuvą par
sivežti kuo didesnį šios muzikos

LIETUVOS VALSTYBĖS 
ŽENKLAI

ALGIS ŽUKAUSKAS

VYTIS

Vytis vaizduoja Lietuvos vals
tybinius gabumus ir ateities 
nurodymą. Viduramžio šarvuo
se joja raitas 15 šimtmečio 
karžygys, pasiuntinys. Pakelta 
veido danga ant raitelio šalmo 
atskleista žvilgsniui į priekį. Jis 
žiūri tolyn, kad pavytų ir pra
lenktų šuoliuodamas.

Veiksmas — tai Vyčio aks
tinas ir kirtis. Akstinas dirbti, 
mokytis ir užkirsti pralenkimu 
rūstaujančių priešininkų. Lietu
vos veiksmo linkmė yra Vyčio 
regima — ne svajonė ar fan
tazijos paveikslas, bet aiški 
kryptis ir kelias į priekį su 
užsimojimu. To veiksmo ir 
vaizdinio greičio šuolis yra 
aukštyn ir tolyn į naują kokybę. 
Peršokimas kliūčių iš vieno bū
vio į kitą — aukštesnį ir 
tobulesnį.

Mūsų pasąmonėje Vyčio ženk
las siekia ne vien garsią 
šimtmečių istoriją, bet ir 
valstybės ateities būtį. Dabar 
ypač reikalinga įžiūrėti 
ženkle glūdinčią simboliką. 
Vadinamųjų Šiaurės Atėnų 
— Lietuvos pakilimas suponuo
ja šią įžvalgą.

Dinamiškas lietuviškas apdai
rumas mums žada renesanso 
tęsinį. Ta tikrovė atsispindėjo 
Vingio parke, Baltijos kelyje, 
parlamento sargyboje ir dau
gumoje šuolių padarytų atsta
tant Nepriklausomybę — Vyčio

Montessori mokyklėlės mokinys balansuoja ant „lentelės”.

bagažą. Norime aplankyti ir 
„country” muzikos sostinę 
Nashville, Tennessee. Turiu pa
sakyti, kad Lietuvoje labai 
domimasi, o mes labai sim
patizuojame amerikietiškai 
„Country” muzikai. Aš galiu 
pasakyti, kad į mūsų koncertus, 
nors Lietuvoje ir sunkūs laikai, 
publika eina normaliai. Mes 
Lietuvoje buvome suorganizavę 
tris tarptautinius „Country” 
muzikos festivalius. Čia daug 
prisidėjo mūsų geras bičiulis, 
šiaulietis Virgis Stakėnas. Jis 
buvo vienas festivalio produse- 
rių. Viename festivalyje turėjo
me svečių net iš Amerikos.

— Ar Jums teko girdėti, 
kad Chicagos apylinkėse, na, 
truputį toliau nuo Chicagos, 
veikia vienas „Blue Grass” 
muzikos vienetas, kuriam va
dovauja Algis Byla?

— Jūs kalbate apie Big Al, 
tikriausiai? Aš jį žinau. Teko su 
juo susitikti Lietuvoje.

— Jis yra rašytojo Balio 
Sruogos vaikaitis, ar žinote?

— Taip, žinome. Aš norėčiau 
jam perduoti savo linkėjimus. 
Atvežiau linkėjimų ir nuo Vir- 
gio Stakėno.

— Kas Jūsų repertuare do
minuoja — daina ar muzika?

— Sakyčiau, apylygiai. Dide
lį dėmesį skiriame tekstams. 
Mes daug dainų dainuojame 
Strazdo, Vienažindžio tekstams. 
Taipgi turime dainų, kurios yra

turinį. Vienybė ir veiksmų 
sanklausa ir toliau bus būtinos 
sąlygos vašiom pasekmėm, 
kurių trokštume. Krašto kles
tėjimas atsispindės raitelio 
žvilgsnyje ir šuolių greityje. 

LITAS
Lietuviai mato litą, kaip 

nepriklausomybės simbolį ir 
ženklą. Svetimtaučiai mato 
naują valiutą, kaip slenkstį pri
vatizacijai. Šiuo metu jau 
galime svarstyti lito ir aukso 
santykį arba lito santykį su kitų 
valstybių piniginiais vienetais. 
Lietuvai jau buvo siūlyta atsily
ginti su ecu (būsima Europos 
Bendruomenės valiuta) už mais
to produktus Rusijai.

Tenka prisiminti, kad 
Lietuvos piniginis vienetus — 
litas — išleistas į rinką 1922 
metų spalio 2 dieną turėjo 
Lietuvos Banko nustatytą 
santykį su aukso verte 
(0.150462 gramų gryno aukso).

Pabaigoje 1939 metų apyvar
toje buvo apie 206 milijonai litų, 
kas išeitų apie 69 litai kiekvie
nam gyventojui. Pagal valiutos 
įstatymą mažiausia trečdalis 
banknotų apyvartoje turėjo būti 
padengti auksu. Iki 1935 metų 
kontrolinių valiutos suvaržymų 
centrinis Lietuvos bankas turėjo 
norintiems iškeisti lito bankno
tus į aukso monetas, aukso 
plytas arba užsienio valiutą san
tykiu 1 litas lygus 0.150462 gra
mams aukso. Minimalinė suma

Kaimiškos muzikos ansamblis „Jonis” gastroliuoja. Jau koncertavo Rytiniame pakraštyje, o 
vasario 2 d. pasirodys Jaunimo centre, o vasario 9 d. Lietuvių centre.

sukurtos naujų poetų, kurių dai
nos anksčiau buvo draudžiamos. 
Turime tremtinių sukurtų dai
nų. Muziką rašome patys.

— Jūs daugiau ar mažiau 
esate profesionalai. Taip 
sakant, duoną pelnotės gro
dami ir dainuodami?

— Per pastaruosius trejus me
tus mes atlikome apie 600 kon
certų. Grojant ir dainuojant 
nebelieka laiko kitiems dar
bams. Bet mes visi turime spe
cialybes. Va, mano brolis Stasys 
yra veterinarijos gydytojas. Jis 
tyrinėja sąlygas Amerikoje. Aš 
pats esu stalius, Na, keli yra 
profesionalai, baigę muzikos 
konservatorijas. Mes turime 
įvairių sumanymų. Galvojame, 
kad Lietuvoje, konkrečiai Šiau-

iškeitimui buvo 20,000 litų.
Šių metų sausio 5 dieną Lietu

vos Respublikos ambasadorius 
Europos Bendruomenei ir 
parlamentui Adolfas Venskus, 
atsakydamas į suinteresuoto 
lietuvio klausimą Clevelande, 
pasakė, kad litas gali būti 
paleistas apyvarton bet kurią 
dieną atėjus tinkamam laikui. 
Data bus laikoma paslaptyje iki 
išleidimo į rinką.

Žinant, kad pramonės priva
tizaciją neįmanoma pravesti, 
kol rusai gali ją rubliais 
supirkti, yra aišku, kad lito 
pasirodymas įvyks prieš 
pramonės privatizaciją. Suderi
nimas Lietuvos centrinio banko 
su IMF (Tarptautinio Valiutų 
Fondo) parama lito stabilizacijai 
ir ekonomikos reformų plano 
parengimas apspręs tinkamiau
sią laiką lito paleidimui į apy
vartą. Dabar atrodo, kad šio įvy
kio sulauksime pavasario ar va
saros metu šiais metais.

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING 

PRES VIDMANTAS RAPŠYS

TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV.
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ SU PRISTATYMU į NAMUS 

BE MUITO
TIK $1.00 UŽ SV., JEI SIUNTINYS 

LENGVESNIS, KAIP 80 SV.
— SIUSKITE VISKĄ: NAUJUS IR NAUDOTUS 

DRABUŽIUS, VAISTUS, MAISTĄ, RADIJO 
APARATŪRĄ, BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS

— MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS
— PERVEDAME PINIGUS, PERSIUNČIAME 

DOKUMENTUS
— ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMŲ
— MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI 
PER 12 DIENŲ

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ĄDRESU:
3782 W. 79TH St.

CHICAGO, IL 60652

TEL. 1-800-SPARNAI (TOLL FREE) 
1-800-772-7624 •

1-312-284-6449

liuose, reikėtų įsteigti liaudiš
kos muzikos klubą. Na, blogiau
siu atveju, grįšime į tėviškę, į 
kaimą žemės arti. Iš ten esame 
kilę.

— Kokie pirmieji įspūdžiai 
Amerikoje?

— Lietuvoje iš Amerikos par- 
vykę žmonės mums daug pripa
sakojo apie Ameriką. Visi saky
davo kaip Amerikoje gražu, 
kaip visko yra ir šiaip ir taip. O 
kai atvažiuoji, tai viską pamatai 
savo akimis. Tikrai, viskas la
bai įspūdinga. Visi mus labai 
gražiai priima, vaišina. Tikrai, 
viskas malonu ir gražu.

Aš norėčiau dar pasakyti, kad 
mielieji Chicagos lietuviai 
pradėtų ruoštis. Per koncertą 
reikės ir šokti, ir ploti, ir 
dainuoti kartu su muzikantais.

— Pasistengsime. Linkime 
tolimesnės sėkmės ir tariame 
iki malonaus pasimatymo. 
„Jonis” vasario 2 d. koncer
tuos Jaunimo centre Chica
goje, o vasario 9 d. Lietuvių 
centre Lemonte.

P. Ptr.

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

436 6937
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai.
Vytautas Taras

VVAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

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

Catering
6216 S. Archer Avė. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
2346 W. 69 St.
Tel. 776-1486

MASTER PLUMBING 
COMPANY

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,
BEN SERAPINAS 708-836-2860

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 588-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v.

Kalbėti lietuviškai

Mūsų apsilankymas jūsų namuose 
Jums sutelks malonumą) Mes remon
tuojame vandentiekį, kanalizaciją, dažome 
(ir dažome dekoratyviai), tvarkome aplinką, 
kambarius, perstatoms baldus. Nuvešim 
pas daktarą, atvešime pietus. Skambinkite 
dieną ar naktį: 312-476-1923

INCOME TAX 
SERVICE

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
ąpsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės:

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 VVest 63 Street 
Chicago, III. 60629

Tel.: Raštinė (312) 776-5163
Namų — (708) 636-5347

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik- 

i menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. ir trečiad. susikalbėsit
lietuviškai.
3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

CLASSIFIED GUIDE;
real Estate REAL ESTATE

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.
• Pensininkams Nuolaida.
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100

BALYS BUDRAITIS
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI

Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971

Parduodamas mūrinis namas 
Cyratal Laka, IL, „Hillside Range” 
stiliaus: 3 mieg., 4,000 kv. pėdų gyv. 
plotas, 4.3 akro sklypas su 
šimtamečiais ąžuolais. Kreptis:

Tai. 815-459-5258

Parduodamas modernus, mū
rinis, 4 miegamųjų namas su 
garažu gražiame Birštono kurorte.

Tel. (708) 325-3278

Parduodamas gražiame Kauno rajone 
erdvus, 4 kamb. butas mūriniame name. 
Didelė virtuvė ir prieškambaris; dengtas 
balkonas bei sandėlio patalpa. Butas 
išklotas uosio parketu; uosinės durys bei 
kt. gražūs įrengimai. Priedo — didelis ga
ražas. Kreiptis: 813-867-9329.

MISCELLANEOUS

A VILIMĄ S 
MOVING

T»l. 376-1882 ar 376-5996
1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208Va VVest 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMA.

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Kreipkitės Į draugiją 
„ŠAKNYS”

Profesionaliai
TIRIAME Jūsų giminės istorijos, turto ir 
kitus klausimus visuose LIETUVOS AR
CHYVUOSE; sudarome GENEOLO- 
GINIUS MEDŽIUS; tvarkome Jūsų fo
to ir rankraščių ARCHYVUS; DOKU
MENTUOJAME video juostose ir foto
grafijose Chicagoje ir Lietuvoje; 
verčiame, redaguojame, ruošiame 
TEKSTUS spaudai; informuojame apie 
Lietuvos KULTŪRĄ ir MENĄ;

„8AKNYS”
P.O. Box No. 528322 

Chicago IL 80852 
tol.: (312) 438-4883 (vakare)

GOLD VVINGS TRAVEL, INC.
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

'Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius

(į vieną pusę) $573
Vilnius-Chicaga

(į vieną pusę) $599
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $820

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
timus. Notarizuojame.

5348 N. Milvvaukee Avė. 
Chicago, IL 60630 
Tel. 312-775-5700

Dirbame 7 d. savaitėje

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzle Avė., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233
INCOME TAX — INSURANCE

• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Visi agentai kalba lietuviškai
• Nuolaida pensininkams

13 MLS
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublsnė,

Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Ta\.

5953 S. Kedzle Ava.
Tai. 436-7878

Gntui&g KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, angį 
ispanų kalbomis
• Nemokamas namų 

Įvertinimas
• Perkame ir 
parduodame namus

• Apartmentus ir žemę
• Pensininkams 

nuolaida
' Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu:
(312) 767-2400

4545 W. 67th Street, Chicago, IL 60629

ir

[ ® MISOntui^

ACCENT REALTY, INC.
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453

Bus. 708-836-9400 
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose.

FOR RENT

Išnuomojami butai įvairių kainų. 
First Rate Real Estate

Aušra Padalino
Tai. 312-767-2400

IEŠKO DARBO

55 m. lietuvė Ieško darbo prie 
vaikų, ligonių ar senelių. Turi 
rekomendacijas.

Skambinti: 708-554-9450
---------------------------------------------- J

50 metų lietuvė Ieško darbo: daro 
masažus, vairuoja automobilį, myli 
vaikus, dirba visus namų ruošos dar
bus. Rašyti; Grlnčallenė, 515—4th 
Avė., Asbury Park, N.J. 07712.

Lietuvaitės Ieško darbo
prižiūrėti senelius arba vaikus.

Skambinti: 708-365-5627

U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT



ILGAI ISLIKS 
NEPAMIRŠTAS

A. a. agr. Antanas Šošė
Sakoma, kad žmogaus gyve

nimas yra besikaitaliojanti 
tėkmė, užsibaigianti biologine 
būtinybe — mirtimi, kuri 
sukrečia šeimą, gimines ir 
draugus.

Ankstyvą sausio 4 d. rytą po 
ilgos ir sunkios ligos mirė agr. 
Antanas Sošė. Jis buvo gimęs 
1908 m. spalio 30 d. Pušinavos 
km. Gervynės vnk., Šiaulių 
apskr. Baigęs Šiaulių gimnaziją 
daugiau kaip vienerius metus 
dirbo Kretingos prokuroro įstai
goje ir 1931 m. rudenį išvažiavo 
studijuoti į Žemės Ūkio akade
miją, kurią ir baigė 1935 m.

Tais metais jis buvo išsiųs
tas į Rygą specializuotis linų 
apdirbimo ir rūšiavimo srityje. 
Latvijos linų monopolyje prie 
žemės ūkio departamento įsi
savino visose šios profesijos 
specialybėse ir beveik po metų 
studijų buvo paskirtas Telšių 
apygardos linininkystės ir linų 
supirkimo instruktoriumi. 1939 
m. įsikūrus Kooperatyvų sąjun
gai „Linas”, perėjo dirbti į 
naująją kooperatyvų sąjungą, 
organizuodamas ir prižiūrė
damas linų šiaudelių ir pluošto 
supirkimą visoje Žemaitijoje.

Lietuvą okupavus bolševi
kams, visa Sąjunga „Linas” 
buvo įjungti į sovietų trestą 
Zagotlem ir tose pareigose išliko 
iki Vokietijos-Sovietų Sąjungos 
karo pradžios.

Vokiečiams užėmus Lietuvą, 
„Linas” buvo įjungtas į vokiečių 
bendrovę „Ostland Faser 
Gmbh”, o agr. Antanas Šošė iš 
Telšių buvo perkeltas į Šiaulius

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI 
SUSILAUKIA MECENATO

Atsiliepdamas į prel. Vytauto 
Kazlausko pranešimus spaudo
je dėl Lietuvoje projektuojamų 
„Vaiko tėviškės namų” 
našlaičių kaimų, dr. Česlovas 
Masaitis iš Thompson, CT, 
pasižadėjo finansuoti vieno 
namo statybą savo a.a. žmonos 
Elenos (Balčiūnaitės) atmini
mui, praneša Lietuvių Katalikų 
religinė šalpa.

Dr. Masaitis, matematikas, 
astronomas ir krūtinės ląstos 
chirurgijos profesorius, yra pasi
žymėjęs savo profesinėse srity
se. Anglų kalba yra išspaus
dinta daugiau kaip 50 jo para
šytų techninių straipsnių 
skaitinės analizės ir sistemų 
modeliavimo srityje. Dr. Ma
saitis taip pat ilgametis veiklus 
lietuvis visuomenininkas, atei
tininkas, pastoviai rėmęs eilę 
lietuvių organizacijų savo dar
bais ir aukomis, jų tarpe ir 
Lietuvių Katalikų religinę 
šalpą.

Besikreipdamas į užsienio 
lietuvius, prašydamas paramos, 
prel. Kazlauskas informavo, 
kad vieno namo statybos kaina 
siekia apytikriai 8,500 dol. 
pastebėdamas, „...kad šis 
pereinamas laikotarpis vis dar 
labai palankus tiems užsienio 
lietuviams, kurie norėtų savo 
santaupomis sukurti ką nors 
konkretaus gimtajame krašte,

ir paskirtas Gubernijos linų ap
dirbimo fabriko ir bruktų linų 
eksporto sandėlio direktorium.

Šioje vietoje norėčiau dar 
pažymėti, kad metinis linų 
pluošto eksportas 1939-40 m. 
buvo apie 10,000 tonų ir 
duodavo apie 40 milijonų litų 
metinių pajamų.

Šiauliuose agr. A. Šošė 1940 
m. birželio 26 d. vedė Lietuvos 
Pedagoginio instituto absolven
tę Pranute Lapinskaitę.

Tenka pastebėti, kad ir sovie
tinio „Zagotlen” ir vokietinio 
„Ostland Faser Fmbh” laikais 
darbas vyko dar nepriklau
somos Lietuvos laikais nusisto
vėjusia tvarka.

Jau akademijoje studentas 
Antanas Šošė pasižymėjo 
nepaprastu išlyginto charak
terio bruožu, priklausė lietuvių 
studentų korporacijai „Jaunajai 
Lietuvai” ir eilei žemės ūkio 
akademijos ekonominių or
ganizacijų.

Chicagos lietuvių agronomų s- 
gos veikloje kolega A. Šošė buvo 
beveik nuolatinis valdybų narys 
ir sąjungos metinių gegužinių 
organizatorius.

Agronomų sąjungos pirmi
ninkas A. Šantaras atsisveiki
nimo kalboje paminėjo, kad 
žmogaus kilnus elgesys primins 
jį ilgus metus po jo gyvenimo, ši 
orientalinio sukirpimo idėja 
nepaprastai tinka ir velionio 
asmenybei paryškinti.

Velionis buvo taip pat akty
vus lietuvių tautinės sąjungos, 
tautinių namų, lietuvių savi
šalpos Amerikoje SLA ir tau
tinio akademinio sambūrio 
veikloje.

Visi atsisveikinime dalyvavę 
minėtų organizacijų kalbėtojai
M. Marcinkienė, St. Virpša, D. 
Urbutienė (angliškai) ir A. Re
gis ypačiai išryškino agr. A. 
Šošės toleranciją ir jo suge
bėjimus visokeriopuose dar
buose, pareikšdami velionio 
šeimai gilią užuojautą jo mirties 
proga.

Mūsų eilėms retėjant, paties 
velionio žodžiais tariant, verta 
risiminti jo pabėgimą iš 
iaulių. Kovų metu buvo pa

degtos linų šiaudelių stirtos ir 
juodi gaisro dūmai palydėjo jį į
tolimą ir neaiškią kelionę.

Ant. Rytys

ką nors tikrai vertingo, nenyks
tančio padovanoti po sunkios 
priespaudos prisikeliančiai 
Tėvynei. „,Už palyginti 
nedidelę sumą jūs galėtumėte, 
pavyzdžiui, pastatyti našlaičių 
šeimai namą .Vaiko tėviškės 
namų’ gyvenvietėje. Tai būtų 
didelė dovana Lietuvai. Namas 
būtų pavadintas jūsų ar jūsų 
artimųjų vardu, taip įamžinant 
jūsų ar jums brangių asmenų 
atminimą”.

Norintys remti „vaiko 
tėviškės namus” gali tai 
padaryti išrašant čekius 
„Lithuanian Catholic Religious 
Aid” ir pažymint, kad skiriama 
auka šiam projektui. Adresas: 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. Visos aukos, įteikia
mos per LKRŠ, yra nurašomos 
nuo mokesčių.

Prof. dr. Č. Masaitis su žmona

LIETUVIAI FLORIDOJE
St. Petersburg, FL
PRISIMINTI ŽUVUSIEJI
VILNIUJE TELEVIZIJOS 

BOKŠTO GYNĖJAI

Lietuvių klubo vadovybė sau
sio 12 d. klubo salėje suruošė 
žuvusiųjų televizijos bokšto gy
nėjų 1991 m. sausio 13 d. Vil
niuje minėjimą. Tą dieną Šv. 
Vardo bažnyčioje Gulfporte, Šv. 
Kazimiero misijai skirtose 
pamaldose, Lietuvių klubas 
užprašė mišias už sausio 13 d. 
žuvusiuosius. Misijos dvasios 
vadovas kun. Steponas Ropolas 
pamokslo metu atitinkamai pri
siminė tuos kankinius. Minė
jimo dieną susirinkusieji į klubo 
salę pietums rado ant stalų išdė
liotus lapus su 14 žuvusiųjų vie
name lape nuotraukomis ir pa
vardėmis. Scenoje ant stovo 
išstatyta meniškai apipavida
lintos jų pavardės su gėlių 
papuošimu.

Po pietų klubo pirm. Klemas 
Jurgėla, pradėdamas minėjimą, 
pareiškė, nors kova dėl Lietuvos 
laisvės jau tęsiasi 50 metų, bet 
naktis iš sausio 12 į 13 d. buvo 
skaudi. Mūsų pareiga prisiminti 
ir pagerbti tą naktį nužudytus 
beginklius lietuvius, nes jie 
mūsų kovotojai už Lietuvos lais
vę. Kūrėjas-savanoris B. Dau
kantas prie žuvusiųjų pavardžių 
scenoje uždegė žvakutę.

Šiame minėjime paskaitą 
skaitė inž. Jurgis Mikaila. 
Pradžioje priminė, kad ši diena 
Lietuvoje minima labai iškil
mingai. Minėjimas ten vyksta 
dieną ir naktį. Dalyvauja ir dip
lomatinio korpuso nariai. Pra
dėdamas savo žodį, jis pažymėjo, 
kad daug kartų buvome susirin
kę šioje salėje paminėti reikš
mingus lietuvių tautai įvykius, 
kurių daugumas kėlė džiaugs
mą ir pasididžiavimą garbinga 
Lietuvos istorija, bet tokio tra
giško, kaip šiandieną, dar netu
rėjome. Sausio 13 d. žudynės 
primena kitą, bemaž prieš 100 
metų įvykį, tai Kražių skerdy
nes, įvykdytas 1893 m. Kadangi 
panašumas tarp sausio 13 d. ir 
Kražių labai didelis, tad paly
ginimui rusų butojo caro su 
raudonuoju caru pirmučiausia 
smulkiai nupasakojo Kražių 
skerdynių istoriją. Tų skerdynių 
rezultatai: 9 žmonės nužudyti, 
44 sunkiai sužeisti, apie 150 
pasodinti į kalėjimą. Pasiprie
šinimo vadams iškelta byla. Ta
da didelė žemaičių auka apgynė 
bažnyčią ir lietuvių tautinę są
monę.

Atpasakojęs Kražių skerdy
nes, grįžo į šiandieną minimas 
prieš metus įvykusias žudynes 
Vilniuje, tardamas, kad ir po 
100 metų caro įpėdinis bei So
vietų Sąjungos metodai tautoms 
naikinti pasiliko tie patys. Pre
legentas padarė išsamią apžval
gą pagrindinių įvykių Lietuvo
je, vaizdingai nupasakodamas 
įvairius sovietų trukdymus sie
kiant Lietuvos nepriklausomy
bės ir Lietuvos parlamento, vy
riausybės bei žmonių pastangas 
šiuose siekiuose nuo 1990 m. 
kovo 11 nepriklausomybės pa
skelbimo iki Amerikos karo su 
Iraku. Šis karas sudaręs gerą 
progą sovietams pasireikšti 
prieš Lietuvą. Nuo lapkričio pa
baigos įtampa Lietuvoje kasdien 
didėjo. Vytautas Landsbergis 
kelis kartus kreipėsi į Europos 
ir Amerikos vyriausybes, pra
šydamas pripažinti Lietuvą ir 
paveikti Gorbačiovą, kad nusto
tų terorizavęs ir negrasintų Lie
tuvos nepriklausomybei. Vaka
rai žiūrėjo į prezidentą Bushą, 
o šis vis kartojo, kad JAV nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos ir 
kad reikia susitarti geruoju. 
Gruodžio mėnuo buvo labai 
neramus, pasirodė desantinin
kai, ieškomi jaunuoliai, organi
zuojami kovos būriai. V. Lands
bergis įspėjo Lietuvos patriotus, 
kaip elgtis, jei Lietuva vėl būtų 
okupuota. Tokioje nuotaikoje 
sulaukta 1991 m. sausio mėn. 
Sausio 10 d. Vilniuje buvo

gautas Gorbačiovo ultimatu
mas, kad būtų grąžinta Tarybų 
S-gos konstitucija. V. Landsber
gis atsakė, kad Lietuvoje veikia 
tik viena Lietuvos konstitucija. 
Grėsmė, kad bus užpultas par
lamentas augo valandomis, to
dėl penktadienio naktį V. 
Landsbergis iš savo kabineto 
parlamento rūmuose kreipėsi į 
Lietuvos piliečius tokiu atsišau
kimu: „Virš Lietuvos vėl pakel
ta kruvina grėsmės ranka, bet 
jūsų valdžia dar nesustabdyta. 
Jūsų išrinkti deputatai patvir
tino naują vyriausybę, kuri dir
ba taip, kaip pirmiau. Aš pa
dariau viską kreipdamasis į pa
saulį ir didžiųjų valstybių vado
vus, sąžinę ir teisybės suprati
mą. Jeigu taip atsitiktų, kad šią 
savaitę mūsų visų viltys būtų 
prigesusios, pirmoje eilėje būki
te kantrūs, draugiški vienas ki
tam, neišdavinėkite saviškių 
priešui, būkite kartu, laikykitės 
savo žemės, savo kalbos ir tikė
jimo. Ir iš mūsų dvasios atgims 
Lietuva, kurios priešas negalės 
sunaikinti, iki bus gyvas nors 
vienas lietuvis. Ačių jums, ačiū 
už viską ir būkime kartu”.

Po šito atsišaukimo dar dau
giau žmonių rinkosi į Vilnių iš 
visos Lietuvos ir žinojo, koks 
pavojus jų laukia. Prieš praside
dant puolimui, kartu su Lands
bergiu ir parlamento nariais 
rūmuose buvo apie 200 savano
rių gynėjų. Visi prisiekė, kad 
ginsis ir gyvi nepasiduos. Kai 
juos prisaikdinęs kapelionas 
ruošėsi išeiti, jie prašė kunigą, 
kad paliktų jiems nors kryžių, 
būsią lengviau. Po 12 vai. nak

Rochesterio, N.Y., lietuvių parapijoje pagelbėjo šešias savaites kūnų s iš 
Lietuvos Pasvalio. Iš kairės: parapijos pagelbininkas Valerijonas Vitkus, 
svečias kun. Gintaras Jonikas ir tarybos vicepirmininkas Pranas 
Mockevičius.

Nuotr. Pr. Mockevičiaus
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> PARCELS PACKED BY CUSTOMER (New arui U sėd Clothing) 
(min. 5kgU2U>s., no max limit)

> STANDARD FOOD PARCEIS 
(regular delivery)
EXPRESS FOOD PARCELS (14 days delivery)

> MEDICAL INSURANCE FOR VISITORS (Canada only)
SALE OF RUSSIAN C ARS Lo* ėst prices - 3 months delivery' 
(Wolga, lodo Samara = Sputnik, Moskvich, Tavria, Niva).

COMING SOON Ag. Farm Equipmcnt for sale 
(tractor, plough, seed son'ing machine, etc.)

CALL TOLL FREE 1-800-932-7995
Psevv dealers welcoine

< ’ANAllA U.S. A.-

Head Office
63 (rakuty Blvd., Unit #7. 
Rcxdale, Ontario M9W 5P1 
Tel: (416) 798 3320 
Fax:(416) 798-5371

Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė..
Toronto, Onunio M6R 2M9 
Tel: (416) 534-3860 
Fax:(416) 535-4910
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ties, kai Landsbergis paskaitė 
per televiziją atsišaukimą, pra
sidėjo televizijos bokšto puoli
mas. Visi matėme, kaip įniršę 
kareiviai su tankais, patranko
mis, automatais puolė beginklių 
žmonių minią. Žmonės meldėsi, 
kaip prieš 100 metų Kražiuose. 
Užėmus televizijos ir radijo 
bokštą, Kremlius sužinojęs, kad 
minia neišbėgiojo, o dar daugiau 
susirinko prie parlamento rū
mų, įsakė puolimą sustabdyti. 
Žudynių rezultatus paskaitinin
kas pakvietė pranešti S. Vaškie
nę, kuri perskaitė žuvusiųjų už 
laisvę šių kankinių pavardes: 
Loreta Asanavičiūtė, Darius 
ęiarbutavičius, Vidas Maciule
vičius, Vytautas Vaitkus, Ri
mantas Juknevičius, Alvydas 
Matulka, Rolandas Jankaus
kas, Apolinaras Povilaitis, Titas 
Masiulis, Alvydas Kanapins- 
kas, Algimantas Kavaliukas, 
Ignas Šimulionis, Vytautas 
Koncevičius ir Virginijus 
Druskis. Kol pavardes skaitė, 
publika pagerbė juos sustojusi.

Tolimesniame žodyje prele
gentas pareiškė, kad Lietuva 
laimėjo. Sovietų imperija suski
lo. Gorbačiovas iškrito iš balno, 
o Lietuva vienų viena, nors mo
raliai sužalota, materialiai ap
vogta, keliasi iš vergijos, įsi
jungia į kultūringų tautų tarpą 
ir žygiuoja pirmyn dėka tų he
rojų, kuriuos dabar pagerbėm, 
ir tų, kurie gynė televizijos 
bokštą ir parlamento rūmus. 
Kruvinojo sekmadienio aukos 
išsaugojo Lietuvos nepri
klausomybę ir iškėlė lietuvių 
tautos drąsą bei pasiaukojimą.

Kokį įspūdį padarė vakarų 
Europai sausio 13 d. pasiprieši-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410
“Torvil” ltd.

>ORMFJU.y CAN4DU.N-FLIOrBAN SXT ,TMT. C0

NEW LOWEST PRICES 
DOOR TO DOOR DELIVERY

3 d

Head Office
2136 West Chicago Avė., 
Chicago, III. 60622 
Tel: (312) 278-5258 
Fax:(312)278-0875

Branch
R&R IVTF.RPOSTMIR CO. 
1055 Broadway. Buffalo.
K. Y.14212
Tel./Fax: (716) 894-9880 
. „m-TYT n A Dfl’I O n V IIPS

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 25 d.
nimas, galima spręsti iš vieno 
Prancūzijos žurnalisto, kuris 
laikraštyje rašė: „Mūsų akyse 
kuriamas lietuvių tautos hero
jinis epas, jis rašomas ašaromis 
ir krauju. Baigdamas savo išsa
mią paskaitą J. Mikaila primi
nė a.a. Vilniaus arkivyskupo 
Julijono Steponavičiaus žodį, 
laidojant sausio 13 d. žudynių 
aukas: dabar mūsų nepriklauso
mybė pakrikštyta krauju. Vieš
patie, argi reikės dar gausesnės 
kraujo duoklės kovo 11d. akto

A.tA.
URŠULĖ ŽIEDONIENĖ

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Mirė 1992 m. sausio 23 d., 5:30 vai. p.p., sulaukusi 98 m. 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Rima Seikus, 

žentas Vladas, Nijolė Pidde, žentas Wallace, šeši anūkai ir 
septyni proanūkai.

Velionė buvo žmona a.a. Jurgio ir motina a.a. Vytauto. 
Kūnas pašarvotas sekmadieni, sausio 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Avė.
Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 27 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prisidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę dukterys, žentai, anūkai ir proanūkai. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

apgynimui, kai Lietuvos žemė 
jau persotinta krauju už Lietu
vos laisvę.

Po paskaitos klubo pirm. Kl. 
Jurgėla nuoširdžiai padėkojo 
paskaitininkui Jurgiui Mikailai 
už kruopčiai paruoštą paskaitą. 
Vytautui Gružui už scenoje žu
vusiųjų pavardžių apipavidali
nimą, I. Kusinskienei už gėles 
ir S. Vaškienei bei B. Daukan
tui. Šiame minėjime dalyvavo 
apie 350 žmonių.

K. Gmž.
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z Rita Dapkutė, ką tik
grįžusi į Chicagą iš Lietuvos 
Respublikos, kur yra parlamen
to informacijos biuro vedėja, 
papasakos apie politinį Lietuvos 
gyvenimą ateinantį penkta
dienį, sausio 31 d., 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Po paskaitos bus vai
šės. Visi kviečiami dalyvauti.

z Dalia Bartkienė, gyv. 
Hinsdale, III., gyvai reiškėsi 
skautų veikloje ir nuolatinė mo
deliuotoja ir koordinatorė vyku
siose Chicagoje ir Lemonte ma
dų parodose, dirbanti American 
slaugymo namuose Marketing 
direktore, yra paskirta naujoms 
aukštoms pareigoms — Recruit- 
ment Manager keturioms vals
tijoms. Jos žinioje bus 38 slau
gymo namai. Dalia Bartkienė 
yra ilgametė „Draugo” skaity
toja.

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje įvyks Sonatos ir 
Roko Zubovų piano koncertas 
sekmadienį, sausio 26 d., 3 v. 
p.p. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Po koncerto vaišės.

x Strazdo, Vienažindžio su
kurtų dainų žodžiai skamba 
„Jonio” ansamblio dainininkų 
lūpose. „Jonio” ansamblis va
sario 2 d. 3 v. p.p. atliks pro
gramą Jaunimo centre. Visi 
kviečiami, visi laukiami.

x Regina Narušienė, Cary,
III., pratęsė prenumeratą Euge- 
nia Firant, Cary, III., ir dar pri
dėjo 50 dol. auką. Eugenią 
Firant skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką dėko
jame R. Narušienei.

x Šv. Mišios su atsiteisimo 
bei pasiaukojimo aktais bus va
sario 1 d., šeštadienį, 6 v.v. Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Visus 
nuoširdžiai kviečia Židinys.

(sk)
x Už a.a. Vincą Broką jo

trejų metų mirties sukaktyje, 
vasario 2 d., 7 vai. ryto, bus lai
komos šv. Mišios Marijonų 
koplyčioje. Jas užprašo žmona 
Konstancija Brokienė, gyve
nanti Plymouth, Michigan.

(sk)-
x Pranas G. Meilė, CPA są

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

(sk)

x Radijas — svarbiausia 
komunikacijos priemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
,,Rytmečio ekspresas”! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so” nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
ryto. Skelbimų reikalais 
kreipkitės adresu P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303 ar
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso” klausytojais!

(sk.)

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie
tiškąją NTSC ir tatvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital” apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVĖ., CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

' (sk)

x Lietuvių Opera šį sezoną 
rengiasi Verdi 4 veiksmų 
„Otelio” operos spektakliams, 
kurie bus balandžio 26 d. ir ge
gužės 2 d. Mortono auditorijoje, 
Cicero miesto ribose. Visas par
tijas atliks lietuviai solistai.

x Vasario 16 minėjimas 
ruošiamas lituanistinėse 
mokyklose. Švietimo tarybos 
pirm. R. Kučienės paprašyta, 
rašyt. Danutė Brazytė-Bindo- 
kienė parašė scenos vaizdelių 
lituanistinėms mokykloms, 
būtent ,,Mes esame viena 
tauta” ir „Netikėtas atra
dimas”. Pirmasis pritaikytas 
Vasario 16-tojai ir įtraukti nuo 
Maironio ir jaunesnių poetų 
eilėraščiai. Antrasis vaizdelis 
moko vaikus skaityti lietu
viškas knygas. Abu jau išsiun
tinėti lituanistinėms mokyk
loms, kurios šiai deinai jau 
ruošiasi.

x Dr. Benediktas Ročkus,
Oak Park, III., Jonas Banionis, 
Hartford, Conn., Algis Tamo
šiūnas, La Grange, III., Petras 
Kudukis, Cleveland, Ohio, Apol. 
Varnelis, Dowagiac, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame.

x ATLANTA IMPORT EX- 
PORT PRANEŠA, jog, pabai
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei siuntinys sveria virš 100 
svarų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p.

(sk)

x Dėl dantų gydymui rei
kalingų plombų ir kitų 
reikmenų stomatologams Lietu
voje, kreipkitės 312-767-7575, 
pirm., antr. ir ketv. darbo valan
domis.

(sk)
x Pokylį „Odyssey” laive 

š.m. gegužės 2 d. ruošia Lithu
anian Mercy Lift. Visi kvie
čiami maloniai praleisti vakarą 
plaukiojant Michigan ežere. Tuo 
pačiu paremsite Lithuanian 
Mercy Lift veiklą. Informacijai 
ir rezervacijoms kreiptis po 7
v.v. tel. 708-442-8297, arba 
708-839-0419.

(sk)

x Muz. Ričardas Šokas pri
ima užsakymus groti pobū
viams ir pokyliams salėse ir 
mažesnio pobūdžio renginiuose 
su šiems renginiams prita1 n- 
tais muzikos instrumentais >ei 
dainomis. Reikalui esant dėl 
informacijų galima skambinti 
312-737-0235.

(sk)
x Optical Studio, 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta.

(sk)

x Ligos draudifnas atvyku- 
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. &
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Avė., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191.

(sk.)

x Baltic Monuments.Tnc.,
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis.

(sk.)

x Kun. A. Valiuška, Vista, 
Cal., atsiuntė 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių ir 
palinkėjo visiems džiugių 
švenčių. Ačiū už viską.

x Gertrūda Slabienė-Sla- 
by, Powers Lake, Wisc., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 20 dol. auką su laišku
čiu: „Draugo redakcija, šv. Kalė
dų ir Naųjųjų Metų proga linkiu 
Jums stiprybės, kantrybės, 
sėkmingo darbo ir geros sveika
tos”. Labai dėkojame už auką ir 
linkėjimus.

x Stasė Prialgauskas iš
Chicago, III., atsiuntė 20 dol. 
kaip auką.nes buvo pamiršusi 
atsilyginti už laimėjimų bilie
tus. Labai dėkojame.

x Ona Adomaitienė iš Sun- 
ny Hills, Fla., Magdalena 
Ligmalienė, Juozas ir Teresa 
Ūsai, Engela Leščinskienė, Sta
sė Jokubonienė, Algimantas 
Kubilius, Helen Patackas, visi 
iš Chicago, Dl., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame.

x „Skambėk, Pavasarėli” 
šių metų „Žiburėlio” ir „Vaikų 
namelių” madų paroda yra 
ruošiama vasario 23 d., 12 vai. 
p.p., Lexington House. Kviečia
me gausiai dalyvauti ir parem
ti mūsų mokyklėles ir jų pastan
gas auklėti vaikučius lietuviš
koje aplinkoje. Bilietus tvarko: 
Aldona Weir (708) 953-0510 ir 
Asta Hannan (312) 436-0370.

(sk)
x Jupiter Inlet Beach Col- 

ony, Florida, parduodamas 
namas už $309,000. Labai arti 
pajūrio. Yra 3 miegamieji. 
Didelis apšildomas baseinas. 
Dvigubas garažas. Dėl informa
cijos skambinkit: Algiui Petru
liui — Realtor Gimelstob, Ine. 
Better Homes & Gardens (407) 
747-5946.

(sk)

x Seniausia ir vienintelė 
lietuviška tarptautinio tran
sporto kompanija Amber 
Group ir Baltia Express siun
čia siuntinius į Lietuvą grei
čiausiai ir patikimiausiai. 
Žiūrėkite skelbimą „Draugo” 
viduje. Baltia Ezpress Co., 
3782 W.79 St., Chicago, IL 
60652, tel. 1-800-SPARNAI, į 
1-800-772-7624.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA-" 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais: Kreipki-- 
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI 7-7747.

(sk)
x Polikaitis Accounting &

Tax Service pildo pąjamų ir ki
tų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant, tel. 
708-371-2184.

(sk)
x Greit parduodu vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

x Jūsų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvežime ir 
nuvežime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p.

(sk)

Sol. Jina Varytė atliks meninę programą Chicagos Lietuvių Tarybos 
rengiamam Vasario 16 minėjime Marijos aukšt. mokyklos Balėje.

Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Pagrindinis Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, 
kurį rengia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chicagos skyrius, 
Matildos Marcinkienės vado
vaujamas, bus vasario 16-tą 
dieną, sekmadienį.

Minėjimo išvakarėse, t.y. 
šeštadienį, vasario 15 d., 12 vai. 
dieną bus iškeltos vėliavos prie 
Laisvės kovų paminklo, esančio 
Jaunimo centro sodelyje. 
Ceremonialą atliks Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos 
direktorius Juozas Masilionis su 
savo auklėtiniais. Visuomenė 
maloniai kviečiama gausiai 
dalyvauti.

Sekmadienį, vasario 16-tą 
dieną, 10 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčios aikštėje. 
Ceremonialą atliks visų trijų 
kuopų šauliai, vadovaujami J. 
Gurevičiaus. Himnus sugiedos 
Mary Kinčius Altos skyriaus 
tarybos narė. Po vėliavų 
pakėlimo visos organizacijos su 
vėliavomis žygiuos į 10:30 vai. 
iškilmingas pamaldas, kurios 
bus toje pačioje bažnyčioje. 
Pamaldų metu giedos galingas 
parapijos choras, Antano Lino 
vadovaujamas. Taip pat bus 
nešamos gėlės prie altoriaus, šv.

Šešiolika moksleivių Marijos aukštesniojoje mokykloje tapo Illinois vaistuos mokslo stipendi
ninkėmis. Šias stipendijas gauna tik 10% visų Illinois valstijoje ketvirtus metus besimokančių. 
Pirmoje eilėje iš kairės: prez. sės. Margaret Zalot, Jennifer Slivoski, Antoinette Espinosa, Sara

Marijos aukšt. mokyklos vedėja Barbara McKee; antroje eilėje: Kathleen Jaros; trečioje 
eilėje: Carol Ciukąj, Sally Ciukąj, Denise Knabjian, Tere Rebeca Lopei; ketvirtoje eilėje: Catherine 
Markham, Kerri Rochowicz, Paulette Ciukaj, Barbara Labuda, Janet Young, Kimberly Jarema.

UŽTERŠTOS ŽUVYS

Patikrinus rasta, kad Chica
goje nemažas procentas par
davinėjamų žuvų esą užterštos 
ar šiaip maistui nebetinkamos.

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimu

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.

Mišių auka ir t.t.
Akademinė minėjimo dalis 

prasidės 2 vai. po pietų Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Minėjime pagrindinę kalbą 
pasakys prof. Antanas Klimas, 
atvykęs iš Rocheaterio , New 
York. Yra pakviesta daug gar
bingų amerikiečių, kurių 
pagalba šiandieną garbingai ir 
iškilmingai švęsime tą brangią 
mūsų tautai šventę. Meninėje 
programoje dalyvaus solistė Ina 
Varytė. Plačiau apie meninę 
programą bus paskelbta vėliau. 
Bus pagerbti savanoriai-kūrėjai, 
kurie savo drąsa, pasišventimu 
ir meile savo tėvynei iškovojo 
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę, kad jos žmonės galėtų 
laisvai gyventi. Gaila, kad tų 
savanorių-kūrėjų gretos jau taip 
išretėjo... Labai mažas skaičius 
teatsilanko į minėjimus. Padėka 
žuvusiems, įnirusiems ir esan
tiems gyviems už jų atliktus 
darbus, kovojant dėl Lietuvos 
laisvės, aukojant net savo bran
giausią turtą — gyvybę ant 
tėvynės Laisvės aukuro. Apie 
minėjimą smulkiau bus pra
nešta spaudoje.

Organizacijos su vėliavomis, 
moterys ir mergaitės pasipuošu
sios tautiniais drabužiais ir visa 
lietuviškoji visuomenė kvie
čiama dalyvauti vėliavų pakė
lime, iškilmingose pamaldose ir 
akademinėje dalyje Marijos

aukštesniosios mokyklos salėje.
Po 1990 m. kovo 11d. Lietu

vos Nepriklausomybės atkū
rimo paskelbimo ir 1991 m. va
sarą visoms valstybėms tą 
paskelbimą pripažinus, pirmą 
kartą švenčiame šią iškilmingą 
šventę. Todėl reikia Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę švęs
ti vieningai ir iškilmingai. To iš 
mūsų reikalauja naujai atsikū
rusi laisva Lietuva.

Po minėjimo numatomas pa
bendravimas — vakarienė 
Lietuvių Tautiniuose namuose.

Ant. Repšienė

MAŽ. LIETUVOS
DRAUGIJA PAMINĖJO 

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMĄ

Sausio 19 d. 12 v. p.p. Mažo
sios Lietuvos lietuviai ir jų 
svečiai gausiai susirinko į 
Dainos salę paminėti sausio 15 
d. įvykį —• Klaipėdos krašto pri
jungimą prie tik ką atsikūrusios 
Lietuvos valstybės. Kaip svečiai 
atsilankė inž. Vytautas Šliūpas, 
inž. Leonas Maskaliūnas ir kun. 
Kazimieras Kuzminskas.

Minėjimą pradėjo pirm. inž. 
Vincas Žiobrys, pasveikinęs 
susirinkusius, išreiškė padėką 
šios dienos prelegentui Jonui 
Damauskui už jo pranešimą per 
Margučio radįją. Pakvietė visus 
atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbti mirusias L. 
Dainauskienę ir E. Bračiulienę, 
o taip pat visus žuvusius, vaduo
jant Klaipėdą. Draugijos sekre
torius Apolinaras P. Bagdonas 
perskaitė buvusio visuotinio su
sirinkimo protokolą. Prelegen
tui Jonui Damauskui Žiobrienė 
prisegė baltą rožę.

J. Damauskas savo paskaitoje 
pabrėžė, kad sausio 15 d. yra 
nemažiau svarbi, kaip ir vasario 
16, nes tą dieną Lietuva pasi
darė jūrinė valstybė, atgavusi 
Klaipėdos uostą, dėl kurio Vy
tautas Didysis ilgai kovojo, bet 
vakarų valstybių spaudžiamas 
nusileido, palikdamas Klaipėdą 
ordinui.

1918 m. lapkričio 30 d. 14 
Maž. Lietuvos tarybos narių Til
žėje pareiškė Versalio signa
tarams, kad Mažoji Lietuva 
siekia susijungti į vieną vals
tybę su Didžiąja Lietuva. Bet 
Versalio sutarty tebuvo atskir
ta nuo Vokietijos tik dešiniojoj 
Nemuno pusėj siaura teritorijos 
juosta, kur gyventojų daugumą 
sudarė lietuviai. Vokiečiai pa
reiškė protestą, bet jų balso 
niekas neklausė. Sąjungininkų 
pavesti prancūzų kareiviai 
užėmė Klaipėdą. Tada ir prasi
ėjo žaidimas, į kurį įsivėlė ir 
lenkai. Norėta Klaipėdos kraštą 
paversti freištatu, duodant len
kams ypatingų privilegijų, bū
tent laisvai naudotis Nemunu ir 
uostu. Lietuviai, pamatę, kad 
geruoju nieko nelaimės, nes 
prancūzai palaikė lenkus, 
nutarė griebtis ginklo.

Sukilimui ruošti dar 1922 m. 
gruodžio mėn. sukilėliai kon
centravosi Šiauliuose šiaurinei 
Klaipėdos krašto daliai užimti, 
o Panevėžyje — pietinei daliai. 
Trys sukilėlių kuopos išvyko 
sausio 9 d. iš Pažėranų stoties. 
Susikūręs Maž. Lietuvos Gelbė
jimo komitetas paskelbė atsi
šaukimą į gyventojus. .Sukilėliai 
užėmė Tilžės tiltą. Prancūzai 
Klaipėdoj turėjo apie 400 karei
vių ir mieste buvo apie 150 poli
cininkų. Sausio 15 d. sukilėliai 
atsirado prie komendantūros 
apie vidurdienį ir prancūzai 
pasidavė. Tuoj J. Budrys ir M. 
Jankus išsiuntė pranešimus 
anglų, prancūzų, italų ir japonų 
vyriausybėms. Per prancūzų 
valdymo laikotarpį buvo 
visiškai sugriautas krašto eko
nominis gyvenimas. Sausio 29 
d. Lietuvos vyriausybė savo 
posėdyje priėmė klaipėdiečių 
prašymą įjungti juos į Lietuvos 
valstybę. Sukilime žuvo apie 20 
sukilėlių karių ir vienas kari
ninkas. Sukilime dalyvavo ir 
pats prelegentas, buvęs tada 
Aušros gimnazijos moksleivis.

Pernai Lietuvos padary
tas susitarimas su Rusija dėl 
Karaliaučiaus srities lietuvių 
kultūrinio gyvenimo ir istorinių 
paminklų apsaugos krašte. 
Dabar toje srityje yra 70% rusų 
kolonistų ir 30% kitų įvairių 
tautybių. Tilžėje pradėjo veikti 
lietuviška mokykla, o Vilniuje 
įkurtas Prūsos fondas. Klaipė
doje atidarytas universitetas. 
Rusų Klaipėdoje yra apie 12% 
ir jų dauguma stalinistų dva
sios. Šiuo metu atvyksta daug 
turistų iŠ Vokietijos ir iš 
Vilniaus. Miesto taryba ginasi 
nuo projektuojamo naftos ekspor
to įrengimų Klaipėdos uoste. 
Vokiečiai leidžia Bavo laik
raštuką Memeler Dampfbot 01- 
denburge, kuris nusistatęs prieš 
lietuvius. Nuotaikos Klaipėdos 
krašte ir mieste labai ma
terialistinės. J Karaliaučiaus 
sritį stengiasi įsiskverbti lenkai 
lygiai, kaip ir 1922 metais.

Pirmininkaujantis padėkojo 
prelegentui J. Dainauskui ir 
visus pakvietė pietų. Maldą 
prieš valgį sukalbėjo kun. K. 
Kuzminskas. Pabaigai pirmi
ninkas pranešė, kad šiais me
tais Šiupinys įvyks Tautiniuo
se namuose vasario 29 d. Jau 
susitarta ir dėl muzikos su est
radiniu Šoko orkestru. Leonas 
Maskaliūnas pasiūlė pasiųsti 
sveikinimą Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijai, kuri mini 
šiemet 70 metų sukaktį. Visi 
tam pritarė.

Dabar Mažosios Lietuvos 
draugijos valdybą sudaro pirm. 
Vincas Žiobrys, vicepirm. dr. 
Karina Srugytė, renginių 
pirmininkas Ramūnas Bun- 
tinas, sekr. ApolinaraB P. 
Bagdonas, iždininkas Vilius 
Trumpjonas.

APB

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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


