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Lietuva ir Rusija derasi 
dėl dalinių išvedimo 

Antradienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 11 d. (Elta) 
— Šiandien Vilniuje prasidėjo 
Rusijos Federacijos ir Lietuvos 
Cespublikos ekspertų grupių 

susitikimas. Jos rengia susita
rimą dėl planingo buvusios 
sovietų kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos teritorijos. 

Rusijos ekspertams vadovau
ja Užsienio reikalų ministerijos 
vaidybos viršininko pavaduo
tojas Viktoras Isakovas. kuris 
turi Nepaprastojo ir įgaliotojo 
ambasadoriaus rangą. Dešim
ties ekspertų grupėje — diplo
matai, kariškiai, tarptautinės 
teisės specialistai. Lietuvos 
ekspertams vadovauja minist
ras be portfelio Aleksandras 
Abišala. 

Ekspertų grupes buvo nutar
ta sudaryti sausio 31 dieną 
Vilniuje įvykusiame Rusijos 
Federacijos ir Lietuvos Respub
likos valstybinių delegacijų su
sitikime. Susitikimo komuni
kate paskelbta, kad kariuomenė 
bus pradėta išvesti vasario 
mėnesį. 

Buvusi sovietų kariuomenė, 
kurios įvairiais paskaičiavimais 
Baltijos valstybėse yra apie 150 
tūks tanč ių , nuo šių metų 
pradžios yra Rusijos Federacijos 
jurisdikcijoje. Lietuvoje šiuo 
metu dislokuotos keturios moto-
šaulių ir desantininkų, Latvijoje 
ir Estijoje — po vieną tankų 
diviziją. Taline ir Liepojoje 
bazuojasi nemažai karo laivų, 
taip pat ir povandeninių. Bal
tijos valstybėse įrengti svarbūs 
strateginių pajėgų valdymo, 
taip įvairūs karinių ryšių cent
rai. 

Pr iėmė ambasadorę 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Bronislovas 
Kuzmickas vasario 10 dieną 
priėmė Pietų Afrikos Respubli
kos nepaprastąją ir įgaliotąją 
ambasadorę Lietuvai Cornelia 
Margarett Suart. Ponia Suart 
įteikėjam įgaliojamuosius raštus. 
Ambasadorė Lietuvai reziduos 
Helsinkyje. 

Suras t i tiesą istorijoje 
Kultūros ir Švietimo ministe

rijoje vyksta tarptautinis se
minaras ,.Istorijos mokymo 
problemos ir perspektyvos". 
Antrą kartą šios disciplinos 
specialistai iš trijų Baltijos 
valstybių renkasi pasitarti, kaip 
geriau reikėtų pertvarkyti isto
rijos mokymą vidurinėse mo
kyklose, patobulinti pedagogų 
rengimą, pasikeista šio darbo 
patirtimi. Seminare pranešimus 
skaito ir svečiai iš Rusijos, 
Suomijos, Švedijos, Norvegijos. 

Visuomenės ir humanitari
niai mokslai — sovietinės ide 
ologijos labiausiai pažeistos 
disciplinos, kur ias tu r ime 
radikaliai atnaujinti. Atsikra
čius mums primesto „partinio-
klasinio" istorijos aiškinimo, 
iškyla ne menkesnė problema — 
o kokią gi kursime savąją 
istorinių faktų, įvykių ver
tinimo sistemą. Šios disciplinos 
reikšmė akcentuota ir pastaro
joje Europos švietimo ministrų 
konferencijoje. 

Pagalbą Lietuvai priims 
ir paskirstys komisija 

Lietuvos vyriaisybė sudarė 
komisiją gaunamos iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Europos 

ekonominės bendrijos pagalbos 
priėmimo ir paskirstymo klausi
mams spręsti. Šiai komisijai 
vadovauja Tarptautinių ekono
minių santykių ministro pava
duotojas Vytautas Gricius. 
Komisijoje dar septyni įvairių 
ministerijų ir valstybinių 
žinybų vadovai. 

Vytauto Didžiojo 
universitetui — 70 metų 
Kaip po 1831 metų sukilimo 

caras atėmė iš lietuvių aukštąją 
mokyklą Vilniuje, mūsų švie
suomenė ilgai puoselėjo svajonę 
vėl įkurti tautinę aukštąja 
mokyklą. Ir šiai svajonei buvo 
lemta išsipildyti Lietuvai atga
vus nepriklausomybę. Visų pir
ma profesoriaus Zigmo Žemaičio 
ir jo bendraminčių pastangomis 
1920 metų pradžioje buvo ati
daryti Aukštieji kursai Kaune. 
O Respublikos Vyriausybes, ku
riai vadovavo E. Galvanauskas, 
1922 meų vasario 13-osios nuta
rimu Nemuno ir Neries mieste 
buvo įkurtas universitetas. 
Šiemet Kauno Alma Mater 
sukanka 70 metų. 

Vasario 9-ąją Respublikos vi
suomenė gražiai pažymėjo šios 
aukštosios mokyklos jubiliejų. 
Šia proga buvo atlaikytos šv. 
Mišios arkikatedroje bazilikoje. 
Pavakaryje centriniuose univer
siteto rūmuose įvyko iškilmin
gas minėjimas. Savo pranešime 
rektorius A. Avižienis apžvelgė 
nelengvą, bet garbingą univer
siteto kelią. Per palyginti 
trumpą atkurtą laikotarpį 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitetas išaugo į stambų 
lietuvių kultūrinio ir intelektu
alinio gyvenimo centrą. 

Nuo Paryžiaus iki 
Barcelonos 

68 metų Lietuvos olimpinio 
sąjūdžio istorijos panorama at
skleista Vilniaus sportininkų 
namų muziejaus surengtoje 
parodoje — „Nuo Paryžiaus iki 
Barcelonos''. Unikalūs pirmą 
kartą eksponuojami dokumen
tai pasakoja apie Lietuvos 
pasiuntinių debiutą 1924 metų 
Paryžiaus olimpiadoje, atsklei
džia kitus to meto Lietuvos 
olimpinio metraščio puslapius. 
Minėtinas Lietuvos sporto lygos 
išduotas pažymėjimas pirmajam 
Lietuvos žiemos olimpiečiui 
Kęstučiui Bulotai, dalyvavu
siam 1928 metų St. Morico 
žaidynių greitojo čiuožimo 
važybose. Yra ir šios olimpiados 
programa, 1928 metų Amster
damo vasaros žaidynių dalyvio, 
boksininko Juozo Vinčos olim
pinis pasas. Archyvuose rasti 
dokumentai pasakojo apie tai, 
kad Lietuva rengėsi dalyvauti 
1940 metų olimpinėse žaidynėse 
Helsinkyje. Karui prasidėjus, 
žaidynės neįvyko. O Lietuvą 
nuo pasaulio atkirto geležinė 
uždanga... 

Paroda supažindina su pri
verstų po svetima vėliava star
tuoti Lietuvos olimpiečių 
1952-1988 metų laimikius, apie 
grįžimą į pasaulio sporto 
bendriją, atsivėrusius kelius į 
1992 metų žiemos žaidynes 

. Albertvillyje ir vasaros - Bar-
celonoje. 

Daugumą eksponatų iš savo 
kolekcijos pateikė muziejaus 
direktorius dailininkas Vytau
tas Gudelis. Drauge su žurna
liste Roma Grinbergienė jis 

„Sveikinu laisvą Lietuvą!" 
JAV viceprezidento Dan Quayle 

žodis Vilniuje 

Maskvos gyventojai ankstų rytą rikiuojasi eilėse prie duonos krautuvės*. Jie laukia eilėse ilgas 
valandas, kai temperatūra žemiau nulio. Maisto kainos Rusijoje pakilo praėjusį mėnesį 192%, 
o šį mėnesi dar padvigubės, sako Maskvos ekonomistai. 

Maisto ir vaistų pristatymas 
Valstybės sekretorius lanko 

Sandraugos valstybes 

Maskva. Vasario 10 d. — In-
terfax žinių nepriklausoma 
agentūra praneša, jog praėjusį 
pirmadienį prasidėjo tarp
tautiniai skrydžiai su maistu ir 
vaistais į buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas. 

Tuzinas transportinių kariškų 
lėktuvų pristato visoms nepri
klausomų Sandraugos valstybių 
vyriausybėms milžiniškus 
kiekius maisto ir medicinos 
reikmenų. Amerika iš viso 
suteiks 44,5 mil. dolerių sumo
je maisto ir už 34 milijonus 
dolerių vaistų. Pradedant šios 
rūšies pagalbą, į Frankfurto 
aviacijos bazę atvykęs JAV 
Valstybės departamento sekre
torius James A. Baker III 
paskelbė, jog ši „operacija nėra 
šalpa bet pa r tne rys tė" . 
Amerika planuoja pristatyti 
maždaug 2,000 tonų maisto 
produktų, medicinos įrankių bei 
vaistų už 78,5 mil. dol., kai tuo 
pačiu metu Europos Bendrijos ir 
13 kitų kraštų tų gėrybių 
pristatys žymiai daugiau. 

..Mes žinome, jog šie 54 ame-

JAV ambasadoriai 
Baltijos valstybėms 
Washingtonas. Vasario 10 d. 

— Baltieji rūmai pranešė, jog 
prez. G. Bushas nominavo tris 
ambasadorius Baltijos valsty
bėms. 

Ints Silins, 49 m. amžiaus 
diplomatas, gimęs II Pasaulinio 
karo metu, dabartinis JAV am
basados vedėjas Rygoje, nomi
nuotas ambasadoriumi Latvijos 
Respublikai. 

Gi JAV ambasados Lietuvoje 
reikalų vedėjas Darryl Johnson 
prezidento nominuotas ambasa
doriumi Lietuvos Respublikai. 

Estijoje dabartinis Amerikos 
ambasados reikalų vedėjas 
Robert Frasure nominuotas am
basadoriumi Estijos Respubli
kai. Visas šias prezidento no
minacijas turi patvirtinti JAV 
Senatas. 

lietuvių ir anglų kalbomis pa
ruošė žiemos žaidynėse plati
namą spalvotą bukletą „Lietu
va Albertvillyje". Kauno „Spin
dulio" spaustuvės dailiai at
spausdintoje knygutėje rašoma 
apie Lietuvą, jos sportą, patei
kiamos visų delegacijos narių 
nuotraukos ir „vizitinės kor
telės". 

rikiečių skridimai nepripildys 
visų tuščių lentynų maistu ar
ba tuščių vaistinių", kalbėjo 
sekretorius sustojęs Frankfurte, 
pakeliui jam skrendant į San
draugos valstybes, kuriose jis 
išbus dešimt dienų. Čia pirmą 
kartą jis išsireiškė, jog gali būti, 
kad Washingtonas turės il
gesniam laikui dalyvauti mul-
tibilijoninėje pagalboje Rusijos 
ekonomijai. Tai busianti surišta 
su sąlyga, kad ekonominė pro
grama bus įgyvendinta ir suriš
ta su Tarptautiniu pinigų fon
du. Čia užsienio žurnalistai 
primena, jog Rusijos prez. B. 
Jelcinas po savo vizito Washing-
tone išsireiškė, kad Vakarų 
valstybės nedaug tepadarė, kad 
palaikytų jo reformas. 

Nesunaudotos gėrybės 
Šios dienos gėrybių prasidė

jusi pristatymo akcija yra 
daroma tik po 47 valstybių 
atstovų pasitarimo Washing-
tone praėjusį mėnesį, kai buvo 
sutarta padėti naujosioms San
draugos valstybėms. Amerika iš 
savo bazių Vokietijoje ir Turki
joje siunčia trnasportiniais 
lėktuvais žadėtą paramą. Tos 
visos maisto ir medicinos 
važmos yra likusios nesunau
dotos Persų įlankos kare prieš 
Iraką, kai buvo laisvinamas 
Kuweitas. AP praneša, jog ir 
Vokietijos, Prancūzijos, Italijos 
ir Japonijos lėktuvai jau atskri
do su parama. Amerikiečiai 
grupėmis atvyko anksčiau, kad 
pasitiktų atskrendančius lėktu
vus ir prižiūrėtų, kad neįvyktų 
vagysčių, kas jau buvo pasitaikę 

Lašas jūroje 
Tačiau tai tik lašas jūroje. 

Amerikos šių operacijų koor
dinatorius Richard L. Armitage 
paaiškino spaudos atstovams, 
jog vienas didelis C-54 lėktuvas 
tegali aprūpinti maistu Mask
vos sriubos virtuves tik 2 
pietums. Visos amerikiečių 
maisto dovanos teužtenka tik 
dviem kartams pamaitinti visus 
Maskvos gyventojus. Minėtasis 
Armitage sako, jog šis lėktuvais 
maisto pristatymas nėra prak
tiškas dalykas. Reikėtų, kad 
būtų naudojami laivai ir 
traukiniai. Todėl šie skrydžiai 
šiuo metu esą tik simbolinis 
parodymas žmonėms, kad Ame
rika nori juos remti iš visos 
širdies. Europos Bendrija siun
čia kasdien po 400 tonų maisto. 
Vien Belgija pristatė pusę tų 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Maskvoje rastuose buvusio 
Sovietų Sąjungos prezidento M. 
Gorbačiovo archyvuose sužinota, 
jog Amerikos belaisviai, kurie 
buvo paimti vokiečių Antrojo 
Pasaulinio karo metu, buvo 
nusiųsti į žinomus Sibiro darbo 
stovyklų gulagus 1940 metais. 

— Libijos du teroristai, kurie 
subombardavo Pan Am lėktuvą 
1988 metais, kuriame žuvo 270 
žmonių, yra pabėgę, o gal būt 
sušaudyti, kaip praneša „Wa-
shingtono Post"' laikraštis, 
remdamasis išleistais Libijos 
pranešimais. Jie esą pradingę ir 
gal būt nebebus surasti. 

— Los Angeles miesto srity
je lietus užliejo dvi mylias 
žemės, kai išsiliejo upė, kuri 
paprastai būdavo negili. Bur-
bank ir San Fernando keliai 
buvo užlieti, tačiau nebūta 
žmonių gyvybių nelaimių. 

— Buenos Aires vyriausybė 
pranešė, jog Argentinos 
prezidentas sustabdė dabartinių 
pinigų — austrai — vartojimą ir 
vėl sugrįžo prie pezų. Per 21 
metus Argentina jau penktą 
kartą keičia valiutos pavadi
nimą. 

— Prez. G. Bushas rinkimų 
kampanijos reikalais lankosi 
New Hampshire valstijoje, kad 
žmonės pasisakytų už respubli
konų kandidatus ir jo paties 
kandidatūrą. 

— Cairo, Egipto sostinės aero
uoste, buvo sulaikyta 18 
asmenų, kurie sufabrikuotomis 
vizomis norėjo įvažiuoti į 
Ameriką. Tai buvo 8 Sri Lan
kos, 6 Etiopijos ir 4 Pakistano 
piliečiai. 

— Des Moines mieste praneš
ta, jog Iowos sen. Tom Harkin 
lengvai laimėjo savo demokratų 
sąraše būti nominuotu preziden
tiniu kandidatu „caucuses" bal
savimuose. 

— Baltųjų rūmų problemos 
dar nesutvarkytos, kai štabo 
viršininko pareigas perėmė Sa-
muel Skinner, nors jau praėjo 2 
mėnesiai, kai pasitraukė iš tų 
pareigų John Sununu, tačiau 
įvairių nesklandumų nesiseka 
ir naujam viršininkui pašalinti. 

— Kuwaito vyriausybė pra
nešė, jog iki šių metų galo su
mokės 22 bilijonus dolerių Ame
rikos vadovaujamai koalicijai, 
kuri kovojo prieš Iraką ir iš
laisvino Kuwaitą. 

maisto gaminių, kuriuos iš viso 
yra pasiruošusi duoti Amerikos 
vyriausybė. 

Vilnius. Vasario 7 d. — JAV 
viceprezidento įstaigos Spaudos 
sekretorius išleido pareiškimą, 
kai Vilniuje viceprez. Dan 
Quayle pasakė viešą kalbąf 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Prezidente Landsbergį, gar
bingieji p a r l a m e n t a r a i , i r 
draugai, sve ik inu laisvą 
Lietuvą! (Šį sveikinimą jis 
pasakė lietuvių kalba). Aš 
atvežiau Jums specialius prezi
dento George Busho ir jūsų 
draugų — Jungtinių Amerikos 
vasltijų žmonių sveikinimus. 

Leiskite man pradėti su 
ypatingu prezidento Lands
bergio pagerbimu — tikruoju 
laisvės kovotoju! Daugel metų 
jis padėjo išlaikyti jūsų — savo 
tautiečių viltis gyvas. J i s 
niekada nepasidavė. Jis inspira
vo tautą, ir tai darydamas jis in
spiravo pasaulį. Ir štai šiandien 
aš esu giliai pagerbtas, galė
damas stovėti šalia prezidento 
Landsbergio laisvoje ir nepri
klausomoje Lietuvoje. 

Šio amžiaus viduryje tamsa 
nukrito ant Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonių. Milijonai 
kentėjo nuo tirono imperijos 
rankų. Dešimtimis tūkstančių 
buvo nukankinti, žiauriai elg
tas i su ja i s , a t s k i r t i nuo 
šeimų ir namų. Tai buvo trage
dija ir vilties netekimas. Bet 
Lietuvos žmonės niekada nepra
rado vilties — laisvės vilties. 
Psalmisto žodžiais ta r ian t : 
„Verksmas gali tęstis per naktį, 
bet rytą ateina džiaugsmas". 

Ilgoji naktis pasibaigė. Išaušo 
rytas ir džiaugsmas: Estija yra 
laisva, Latvija yra laisva, Lie
tuva yra laisva. Tegyvuoja lais
vė! 

Per penkias dekadas jūs 
rodėte drąsą ir moralinę stip
rybę... kurios pavergėjas 
nenugalėjo. Jūsų pasiryžimas 
niekada nesusilpnėjo. Jūsų 
širdys niekad nebuvo užtvin
dytos despotiškumu. Ir jūsų 
dvasia niekada nebuvo nuga
lėta. Po kiekvienos neteisybės, 
kiekvieno įžeidimo, kiekvieno 
išniekinimo., j ū s ų žmonių 
dvasia visados vėl iškildavo 
drąsiai ir išdidžiai kaip tie kal
no kryžiai. 

Mano kraštas — Amerika gi
mė nepriklausomas revoliucyoje 
ir mūsų žmonės visados turi gilų 
tikėjimą. Šis paveldėjimas pada
ro amerikiečius tokiais, jog jie 
jaučia specialų panašumą — gi
minystę su Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonėmis. Mes žvel
giame su nuostaba į jūsų ne
svyruojamą pamaldumą Visa
galiui Dievui. Kai jūs pakėlėte 
savo balsą už laisvę, jūs 
atidarėte Amerikos širdis — 
jums didžiai t inka pasakyta 
puiki tiesa vieno mūsų iš 
steigėjų tėvų — Tomo Jeffersono 
žodžiai: „Dievas, kuris mums 
davė gyvybę, davė mums ir lais-
vę". 

Daugiau kaip 50 metų mes 
buvome už j u s . Amerika 
atsisakė pripažinti Sovietų 
okupaciją. Laisvės šauksmo 
kova nuskambėjo 1990 metų 
kovo mėnesį, ka i Lietuva 
atsteigė savo nepriklausomybę. 
Kova sustiprėjo 1991 metų 
sausio 12 dieną, kai prie to 
televizijos bokšto jūsų taurūs 
patriotai atidavė savo gyvybes 

— Čekoslovakijos Parlamen 
tas nubalsavo, kad buvę aukš
tieji Komunistų partijos nariai 
negali užimti pozicijų valdžioje. 

už nepriklausomybę. Tik prieš 
trumpą laiką aš stovėjau prie to 
televizijos bokšto ir padėjau 
pr is iminimo vainiką nuo 
amerikiečių žmonių. Garbingie
ji įvykiai prie jūsų bokšto įvyko 
stebint pasauliui, ir ši scena in
spiravo kitus kovoti kaip nieka
da prieš tai už gėrį ir prieš blogį. 

O dabar mano draugai, jūs 
esate dalis naujosios Europos — 
nuoši rdūs ir laisvi bei 
palaiminti didžiomis ateities 
galimybėmis. Tebūna mums 
leista priminti, jog rytojaus 
pasaulis priklauso tiems, kurie 
priima demokratines institucijas 
ir laisvą verslą. Didysis mūsų 
laiko klausimas yra pasiektas: 
Laisvė gyvuoja! Komunizmas 
yra miręs. Ir rusų kareiviai 
vyksta namo. 

Yra privilegija stovėti šioje 
vietoje šiandien kartu su dau
geliu, kurie kuria istoriją. Jūs 
perkeitėte tautą ir padėjote pa
keisti pasaulį. Aš pažadu jums 
nenutrūkstamą Amerikos žmo
nių draugystę ateities mėne
siuose ir metuose. Tegu Dievas 
būna su jumis ir tegu Jis visada 
laimina jūsų brangų gimtąjį 
kraštą Lietuvą — laisvų žmonių 
namus. 

Dan Quayle . 
JAV viceprezidentas 

Atvežė ir dovanų 
Viceprezidentas Lietuvoje 

praleido maždaug 6 valandas. 
Prie tautinės Lietuvos Mažvydo 
bibliotekos Nepriklausomybės 
aikštėje jis pasakė šią čia laisvai 
perduotą kalbą. Diena buvo 
šalta, bet minia buvo entuzias
tiška. Žmonės skandavo ,.Ačiū 
jums..." ir plojo. Viceprezidentas 
atvežė 40,000 tonų maisto, 
10,000 tonų vaistų ir 15,000 
tonų kariško maisto, kurį 
galima tuojau pat valgyti. 

Viceprezidento žmona pietavo 
vidurdienį Stiklių restorane su 
Landsbergiene, Saudargiene ir 
Vagnoriene. Ji vėliau lankėsi 
Vilniaus universitete ir dovanų 
krautuvėje nusipirko gintari
nius karolius. 

Iš Vilniaus viceprezidentas 
išvyko į Prancūziją į Žiemos 
olimpinių žaidynių atidarymo 
iškilmes. 

KALENDORIUS 

Vasar io 12 d.: Benediktas, 
Eulal i ja . Deimantė, Mant-
minas. Marina. 

Vasar io 13 d.: Benignas. 
Algaudas. Kotryna, Ugnė. 
Raudė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 5:19. 
Temperatūra dieną 28 1., 

naktį 20 1. 
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A. A. KAZIO PALČIAUSKO 
KELIONEI PASIBAIGUS... 

1992 sausio 7 d. St. Peters-
burg Beach mieste, Floridoje, 
miręs Kazys Palčiauskas buvo 
neeilinė asmenybė. Daug davęs 
Lietuvai, ypač lietuvių jaunimo 

Kazys Palč iauskas 

auklėjimui. Velionis taip pat 
labai tragiškai pagarsėjo tuo, 
kad pastaruosius 15 metų jis 
buvo JAV valdžios ir spaudos, 
tiesiog, terorizuojamas. Konkre
čiai ir oficialiai teismuose jis 
buvo kaltinamas todėl, kad, 
1949 metais, imigruodamas į 
Ameriką, jis neva suklastojo 
imigracijos dokumentų kai 
kuriuos duomenis. Jo „tikruo
ju" nusikaltimu, kurio visai 
neslėpė jį persekioję, kaltinę ir 
teisę, buvo 1941 m. iš Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės priim
tas paskyrimas būti Kauno 
miesto burmistru. Burmistru jis 
buvo labai trumpai, bet kaip tik 
tuo metu, kai vokiečiai Vili
jampolėje įkūrė Kauno petą. Už 
tai K. Palčiauskas dabi r buvo 
persekiojamas. Vienu mecu jam 
net grėsė deportacija t Sovietų 
Sąjungą (nežiūrint to, kad 
Lietuvos inkorporacijos į so
vietu vergiją JAV oficialiai 
nepripažino). 

Ši byla, šis amerikiečių 
spaudos ir visos juridinės sis
temos teroras suėdė Palčiauskų 
šeimos išteklius, apkaltintojo 
sveikatą, 1954 m. gautą JAV 
pilietybę ir skaudžiai įžeidė 
lietuvių tautą bei JAV gyve
nančią mūsų visuomenę. 

Paskutinius metus Velionis 
gulėjo suparalyžuotas, dažnai be 
sąmonės, slaugymo namuose. 
Kad šis reikalas nepasibaigė su 
mirties diena, liudija dar toks 
faktas: sausio 8 d. vietinis laik
raštis įsidėjo ilgoką straipsnį 
su nuotrauka, su kaltinimų 
istorija. Išvada: juodosios jėgos 
buvo pasiruošę net savo aukos 
mirčiai, su straipsnio rankraš
čiu jos tykojo. 

* A * 

Sausio 9 d. vakare laidotuvių 
koplyčioje įvyko šermenys ir 

visuomenės atsisveikinimas. 
Susirinko arti 200 asmenų. Jie 
visi netilpo didokoje koplyčios 
salėje — arti pusė jų apeigas iš
klausė gretimoje patalpoje. 

Atvykimas, prisiartinimas 
prie pagarbiai pašarvoto, bal
tutėliai pražil įsio, iškentėtų 
kančių ir ligų reberodančio 
Velionio. Pasisveikinimai ir 
užuojauta kartu su Velioniu 
daug pakėlusiai našlei Valerijai 
Palčiauskienei, sūnums Rai
mundui ir Viktorui, marčiai. 
Rožinis, po jo — liūdnos bet 
iškilmingos kalbos, „M\rija, 
Marija" ir Himnas. Sausk 10 
dieną apypilnėje, didoktie 
bažnyčioje šv. Mišios, ilga au
tomobilių virtinė ir kapai. Po 
visų apeigų — šeimyniški, kom
paktiškai susigyvenusio tel
kinio pietūs laidotuvių daly
viams. Amžiną atilsį dar 
vienam Lietuvos okupacijos ir 
kančių eros darbuotojui... 

* * * 

Keliaujant į a.a. Kazio' 
Palčiausko laidotuves kaupėsi 
tokios, štai, mintys: 

Vykstame pagerbti jo atmini
mą ir pabuvoti su šeimos 
i r i a i s , pareikšti užuojautą, 
pasidalinti bendru liūdesiu. 

Vykstame, dalyvavimu savo 
širdyse deklaruoti, o taip pat 
viešai laidotuvių iškilmėse pa
demonstruoti, kad mūsų 
pažintasis Velionis nebuvo tas 
amerikiečių aplinkoje „išbūb-
nintas" nusikaltėlis. Vykstame 
pabrėžti, kad Velionį matome 
ne tos, išverstom rankovėm 
(kabutėse) „teisybės" šešėlyje, 
bet pasakyti, kad jis buvo 
padarytas įmantriai surežisuo
to, įstatyminio terorizmo auka. 
Vykstame pabrėžti, kad jam 
mesti kaltinimai mūsų požiūriu 
buvo be pagrindo. K. Palčiaus
kas buvo tauri, erudic;ios pilna 
asmenybė. Jam primesti kalti
nimai ir padaryta žala jį padarė 
mūsų tautos kankiniu. 

Čia rašančiam neteko sutikti 
nė vieno lietuvio, kuris Kazimie
rą Palčiauską būtų smerkęs ar 
bent kaltinęs. Gi teko sutikti 
daug lietuvių, kurie Velionį 
gerbė ir vertino. 

O tiems svetimiesiems, kurie 
Velionį kaltino, terorizavo ir 
teisė, skiriame Vinco Kudirkos 
„Lietuvos tilto atsiminimų" 
paskutinius žodžius: „Išgrauš". 
Kaip tas per Šešupę tiltas, 
nežiūrint purvinų svetimųjų 
rankų. A. a. Kazimieras Pal
čiauskas mums išliko didelis, 
nepalaužtas, savas, švarus ir 
brangus. Tokį jį pavedame 

Naujos ū d r y t ė s - k a n d i d a t ė s t a r p .Neri jos" t u n t o g in tar ių Klaipėdos dienos sueigoje. 
Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

KLAIPĖDOS IŠSIVADAVIMO 
SUKAKTIES MINĖJIMO 

SUEIGOJE 
Klaipėdos krašto lietuvių 

sukilimo ir išsivadavimo iš 
ilgametės svetimųjų priespau
dos minėjimą Chicagoje pame
čiui pasikeisdami ruošia jūrų 
skautai ir skautės. Šįmet, mi
nint šio istorinio įvykio 69-tą su
kaktį, iškilmingą sueigą sausio 
26 d. rytą Lietuvių centre 
Lemonte ruošė ir jai vadovavo 
„Lituanicos" tunto jūrų budžiai. 

10 vai. ryto „Bočių menėn" 
susirinkus jūrų skautų vadovy
bei, tėvams ir svečiams, su 
daina įžygiavę, salėje sumaniai 
įrengtame laivo denyje išsirikia
vo 65 „Nerijos" tunto jūrų skau
tės ir „Lituanicos" tunto jūrų 
skautai, jų vadovai ir vadovės. 
Komendantui j.b. Pauliui Rauc-
kinui vadovaujant, improvizuo
to laivo denio stieban buvo 
pakeltas vimpilas. Sekė viene
tų raportai komendantui ir 
komendanto raportas vadovybei 
— „Nerijos" tuntininkei jps 
Violetai Paulienei, LSB Jūrų 
skautų skyriaus vedėjui js dr. 
Algiui Pau l iu i , LSS jūrų 
skaučių skyr. vedėjos pavaduo
tojai jvs Daliai Sruogaitei ir LS 
Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui vs Gediminui Deveikiui. 
Į vadovybės pasveikinimą visų 
dalyvių atsiliepta ryžtingu „Vis 
budžiu!" 

Vienetų inspekcijai pakviesti 
vado\ ai susipažįsta su atskirais 
vienetais ir jų vadovais,-ėmis, 
broliams ir sesėms juos sveiki
nant šauniais vienetų šūkiais. 

Įnešamos tuntų vėliavos, gie
damas Lietuvos himnas. Šven
tei pritaikytą maldą perskaito 
S6SČ Asta Kavakaitė. Bocmano 
švilpukas visus nuteikia minu
tės susikaupimui. 

„Nerijos" tuntininkė jps. V. 
Paulienė trumpai apžvelgia mi
nėjimo istorinę prasmę, pasi
džiaugia pagaliau įvykusiu 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymu, r^i«V:-- viltį, kad 
tauta visuon .aisva ir vie

ningai kurs ateitį nepriklau
somoje valstybėje. 

Žvakių uždegimu, vadovau
jant gintarei Mildai Rudaitytei, 
prisimenami žuvusieji ir mirę 
Klaipėdos vadavimo kovų daly
viai. Jų prisiminimą gerbiant 
žvakę uždegė mažlietuvių 
kilmės sesė Asta Kavakaitė. Pa
gerbiant visus dabar dirbančius 
Lietuvos laisvės atstatymo 
darbą, žvakę įžiebė jps. V. Lend-
raitienė. Viltingai žvelgiant j 
lietuvybės išlaikymą už Lietu
vos ribų, pagerbiant lietuviškai 
susipratusį jaunimą, žvakę 
uždegė sesė Jazminą Pumpu
tytė. Mintimi? jungiantis su 
atskirų Lietuvos valstybės 
kraštų broliais ir sesėmis, 
žvakes uždegė sesės Karina 
Turnerytė, Lina Lendraitytė, 
Vilija Pauliūtė ir Aida Mi-
kučiauskaitė. Žvakės uždegimą 
kiekviena se?ė palydėjo ati
tinkamu trumpu eilėraščiu. 

Iškilmingų sueigų metu visi 
nekantriai laukia įsakymų 
skaitymo, atskleidžiančio sesių 
ir brolių skautavime pažangos 

APDOVANOJIMAI 
„LITUANICOS" TUNTE 

Klaipėdos išsivadavimo 69-tos 
sukakties šventės proga, už 
pareigingumą ir darbą tunte, 
LS Brolijos Vyriausias Skau
tininkas garbės žymenimis 
apdovanojo žemiau išvardintus 
„Lituanicos" tunto jūrų skautų 
vienetų narius: 

ŽUVĖDROS Žymeniu: 
Saulius Baukus 
Andrius Kasparaitis 
Aras Nausėda 
Raimundas Novak 
Andrius Paulius 
Rimas Radzevičius 
Anestinas Santoski 
Tomas Šatas 
Vilius Žukauskas 
Linas Kasperaitis 
Andrius Jarašius 
Erikas Mikaitis 
Algis Paulius 
Linas Paulius 
Paulius Rauckinas 
Stepas Staniulis 
Žaibas Valaitis 
Darius Nausėda 

GINTARO Žymeniu: 
Darius Dirmantas 
Dainius Brazaitis 

J ū r ų skau tų ir skaučių Klaipėdos dienos sueigoje ke l iamas vimpilas. 

Nuotr. J . Tamulaič io 

Visagalio globai. 
Gi čia, šioje ašarų pakalnėje, 

apie a.a. Kazį Palčiauską mes 
dar rašysime ir ka" ėsime. 

v.s. fil. An tanas Dundzila 

Vadovybė inspektuoja jūrų skautų.-čių vienetus Klaipėdos dienos sueigoje. Iš k. — „Nerijos" tunto 
tuntininkė jpe Violeta Paulienė, LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs Gediminas Deveikis. 
LSB jūrų skautų sk. vedėjas jvs dr. Algis Paulius. LS Seserijos jūrų skaučių sk. vedėjos pavaduoto-
ja jvs Dalia Sruogaitė ir LSS Tarybos narys vs Antanas Jarūnas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

įvertinimą, pakėlimą į aukš
tesnius skautiškojo patyrimo ir 
vyresniškumo laipsnius, apdo
vanojimus žymenir-is. Šioje su
eigoje daug džiaugsmo „Lituani
cos" tunto broliams sukėlė LSB 
Vyriausiojo Skautininko įsaky
mas, skelbiąs, kad net 18-ka 
brolių apdovanoti Žuvėdros 
žymeniu ir 8-ni jūrų budžiai — 
Gintaro žymeniu. 

„Nerijos" tunto įsakymais 
pasidžiaugta II patyrimo laipsnį 
išlaikiusiomis keturiomis ūdry-
tėmis, pasveikintos į „Nerijos" 
tuntą įsijungusios 8-nios naujos 
narės. Už tunte ir vasaros sto
vykloje gerai atliktas pareigas 
aukštesniais vyresniškumo 
laipsniais įvertintos dvylika 
jaunesnių ir vyresnių sesių. 

Klaipėdos dienos sueigoje 
savo pirmąjį įžodį tradiciniai 
duoda jauniausieji vienetų na
riai — ūdrvtes ir bebriukai. 
Šįmetinėje sueigoje šis 
iškilmingas momentas teko 
sesei Jazminai Pumputytei. 

Išnešus vėliavas, sveikinimo 
žodį tarė LSB Vyriausias Skau
tininkas vs. Gediminas De
veikis. Buvo perskaitytas ir 
raštu gautas LS Seserijos jūrų 
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Jonas Gražys 
Darius Marchertas 
Linas Paulius 
Karolis Žukauskas 
Romas Česas 
Petras Jakubauskas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

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 Straat, Chicago 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

GERO VĖJO „GRANDŽIAI" 

Jūrų skautininkų,-ių „Gran
dis'" Chicagoje praneša, kad 
pasibaigus vadijos kadencijai ir 
lapkričio mėnesį mirus vadijos 
nariui jvs Algirdui Aglinskui, 
gruodžio mėn. sueigoje buvo 
išrinkta nauja vadija 1992 
metams. Vadija pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas jps 
Jurgis Lendraitis, pavaduotoja 
jps Violeta Paulienė, išdininkas 
jps Marius Naris ir vadijos narė 
Viligailė Lendraitienė. „Gran
džiai" linkime sėkmingo darbo, 
kad jūrų skautija Chicagoje 
gyvuotų dar daug metu. 

skaučių skyriaus vedėjos js 
Mildos Arlauskienės sveikini
mas. 

Sueiga buvo baigta bendrame 
rate supintomis rankomis tra
dicine malda „Ateina naktis" ir 
„Lietuva brangi". 

Po sueigos visi dar valandėlę 
pabendravo vaišindamiesi 
„Lituanicos" brolių paruoštomis 
vaišėmis, o mažieji pasigardžia
vo dar ir sesės Mildos Arlaus
kienės jiems atsiųstais saldai
niukais. IR 
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Žemėmis 

NEPASIDALINANT 
Karai keičia valstybių sienas, 

o visų tų pas ikei t imų našta 
krinta ant gyventojų pečių. 
Lengva valdov-ms susėst i prie 
stalo ir pasidalint i žemėmis, t- ur 
nugalėtojas visada laimi, bet 
tauta turi toliau ken tė t i sukas 
tais dantimis, jei nenori iš VĖSO 
būti sunaikinta . Tokių 
džių dabar pilna, pažvelgus i 
kasdien besikt i ionfcį pa 
žemėlapi Geras pa v 
pažvelgti į Je ruza lės istori 
besikeičiančią k i e k v i e n a m e 
šimtmetyje Ten net nesėdama 
prie stalo, bt t tik pagrumojama 
ginklu, o reikalui esanl į<̂  ir 
panauci'<|:i'uas. 

Nuo kurios d< tos istorija pa
teisina valdovo teise j užimta 
žemę? Sis k l aus imas j a u nebe 
iškyla pasirašant su ta r t i s , kaip 
kadaise irgi nereikėjo sutarčių 
įsiveržiant į sve t imas terito
rijas, prisijungiant žemes valdo
vų vedybų būdu ar t r emian t 
žmones iš užimtų žemių į Sibirą. 

Dabartiniais v a d i n a m a i s mo
derniais laikais irgi n i e k a s pa
grindinai nėra pasikei tę . Laisvę 
atgavusi Lie tuva , n u m a t a n t 
greitu laiku pas i t raukian t užka
r iauto jų a r m i j ą , i r g i y r a 
susirūpinusi savo valstybinėmis 
sienomis. Sovietų la ikotarpis 
sumaišė t a u t a s , sąmoningai 
s iū lydamas s a v o p i l i eč iams 
keltis gyventi ir dirbt i pri
jungtuose kraš tuose . Pusš imt is 
metų, be to , a t n e š ė d a u g 
piliečių, j au g imusių Lietuvos 
teritorijoje Nebūtų ši problema 
tokia atš iauri , je i tie asmenys 
nesijaustų ve r t ingesn ia i s už 
šimtmečiais t a n gyvenus ius 
lietuvius. Arogancija, pan ieka 
buvo ypač ryški tok ia i s dar 
nesenais pr iespaudos meta is , ji 
jaučiama ir dabar . Pasikei tus i 
po l i t inė p a d ė t i s , s a v a r a n 
kiškumo paske lb imas ir vyk
dymas, — ypač t en d a r stovint 
okupantų k a r i u o m e n ė s dali
niams, — vis iems darėsi vis 
mažiau pake l iama . 

Pirmieji vilties žiburėliai, kad 
gal a t s ikra tys ime t a sovietų 
liekana — jos ka r iuomene jau 
vėl kelia žmonių ūpą. Smulkiau 
dar vis apie ta i nepas isakoma, 
bet reikalas pakrypo mūsų pu
sėn, gal kiek a tp t i l dydamas ir 
rusų kilmės piliečių aroganciją. 
Neliks nepaliestos ir lenkų vil
tys, jei j iems nepavyks pasiekti 
prijungimo tų t a r i a m a i j iems 
priklausančių kraš to sričių. Bot 
tarp kitiko. k a i p mūsų sena 
s avo t i ška p a t a r l ė s a k o . 
nešokime virš bambos ne-' h i i 
t imas žemyn gali būt i skara 
dėsnis. Mušu pusėj stovinčių 
galingu draugu kaip ir nėra 
Jau nebegyvename Vytauto CM 
džiojo laikais, tai gal geriau • 
kreipkime savo energiją j s-ivu 
tautiečių suvienijimą, kuris taip 
puikiai pas inuškė t a n k u si.ui 
tėjimų metu. Latviai , o ypač es
tai turi daug didesnių problemų; 
už mus, l a i k y k i m e drauge. 

Čia man ir vėl prisimena 
J e r u z a l ė , kur io je k y l a vis 
didesni susidūrimai. K a m ji iš 

i U priklauso, nes tikrąją jos 
piadžios istoriją nor ima nu
s t u m t i j užmarštį . Vargu ar tai 
pas ieks norimą tikslą, nes ei
nant pora šimtmečių atgal mes 
irgi gal ime re ikalaut i ne tik 
Kara l iaučiaus , bet ir Kijevo ir 
kitu mūsų kunigaikščių užka
r i au tu žemių, kaip t a i s laikais 
Imvo daroma visuose pasaulio 
kraštuose. Ar nebūtų protingiau 
k» lt į savo tautos darbo našumą, 
gerbti k^-kvieno asmens vertę 
pagal jo paties pasiekimus ir 
elgesį 

N u o m o n ė s šiuo k laus imu 
neabejotinai bus įvairios, bet 
ka lban t apie darbo našumą, 
b u t ų p r a v a r t u a p s i d a i r y t i 
a p l i n k , nes t a s k l a u s i m a s 
nesenia i labai supykino ameri
kiečius, kai Japonijos ministeris 
p i rmin inkas juos pavadino tin
g in ia i s , ne tu r inč ia i s ,,darbo 
e t ikos" . Aišku, lyginant su dar
bo skruzdėlytėmis japonais, gal 
t a m e rasime daug tiesos, bet ir 
Lietuvoje negalime pasigirti jau 
išbridę iš lengvo sovietiško 
požiūrio į darbą, kur io parūpi
ni mu rūpinosi valdžia. Į darbo
vietes buvo sk i r iama maždaug 
dvigubai daugiau darbininkų, 
negu jų ten reikėjo, tad savaime 
įsigalėjo t inginystė , nesibai
g ian tys pašnekesiai , laiko gai
š in imas . Pas ikei tus sistemai, 
deja. dar nepasikei tė įpročiai. 
Tą ypač ryškiai pastebime į 
Amer iką darbo ieškančiųjų 
antplūdyje. Nebūt ina laikyti 
japonus aukščiausiu pavyzdžiu, 
bet ir Lietuvoje pats laikas į tai 
a tk re ip t i dėmesį. 

PREL. SIMONO MORKŪNO 
DEVYNIASDEŠIMTAJAM 

GIMTADIENIUI 
Vargšų užtarėjas, globėjas ir rėmėjas visą gyvenimą 

P R A N A S GARŠVA 

gr^fJ^^H 

Mažiau girdėti išmetinėjimų 
pilietybės k laus imu, nors tai 
neabejot inai dar iškils. Pri
imdami Amerikos pilietybę, 
mes juk iškilmingai pakėlėme 
priesaikai ranką, atsisakydami 
savo gimtojo krašto pilietybės. 
T a d a g i m t i n ė j e s iau tė jo 
raudonasis Amerikos draugas — 
antrojo pasaulinio karo sąjun
g in inkas , tad sveikas protas 
reikalavo apsidraust i nuo prie
va r ta grąžinimo namolei, kaip 
štai dabar a t s i t inka su atbė-
gėl iais iš Hai t i . 

O t ikrai t rokš tan t atgauti 
gimtosios žemės pilietybę juk 
visada galima, nes t a m e įstaty
me yra palikti nurodymai, jeigu 
a p s i s p r e s t u m e t en grįžti ir 
praleisti l ikusias dienas savoje 

įe. (ial pirmiau nuvažiuo
k ime , pas ida i rykime, susiži
nokime apie pensijų persiun
t imo galimybes. — kurios yra 
r ini tai žadamos. - ir tada apsi 
spręskime. Vieniems tai bus 
lengva padaryti , kit iems kils 
įvairių abejonių ir klausimų. 
Todėl gal dabar dar nemuškime 
kumščiu į duris, kurios mums 
t ik ra i vra paliktos atviros. 

RKV 

Prel. Simonas Morkūnas yra 
žinomas Lietuvoje ir Ameriko
je savo darbais ir aukomis. Šiuo 
metu Amerikoje jis yra vyriau
sias kunigas iš visų lietuvių, 
visai neseniai išėjęs į seniai 
užtarnautą poilsį ir pagerbtas 
garbės daktara tu . Bet svar
biausia, kad jo gimimo diena 
supuola su Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimu, nors jis 
yra ir gerokai vyresnis už savo 
tėvynės nepriklausomybę ir 
naują gyvenimą. 

Prel. Simonas Morkūnas gimė 
1902 m. vasario 16 d. Valtūnų 
km., Žemaitkiemio valsč, Uk
mergės apskr. Dirbo įvairius 
darbus, kol galėjo mokytis. 1926 
m. baigė penkias Kėdainių su
augusių gimnazijos klases ir 
įstojo į Kauno Kunigų seminari
jos licėjinį-gimnazinį kursą, kol 
pradėjo studijuoti filosofiją ir 
paskiau teologiją. Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos-
filosofijos fakultetą baigė 1933 
m. birželio 15 d., bet j au nuo 
balandžio 1 d. buvo arkiv. Juo
zapo Skvi recko įšvent in tas 
kunigu. 

Kaip kunigas tuojau buvo pa
skir tas į mažą bažnyčią, bet 
didelę Prisikėlimo parapiją, 
kurioj ir prasidėjo jo socialiniai, 
vargšų, senelių, ligonių, netur
tingų vaikų auklėjimo darbai. 
Parapijos klebonas kan. Felik
sas Kapočius džiaugėsi savo 
vikaro energija ir kunigiška 
auka pastoraciniuose ir socia
liniuose darbuose. O j is tikrai 
visomis jėgomis atsidėjo nuo 
1933 iki 1944 metų vargšų 
globos darbams. 

Jis buvo skyriaus pirmininkas 
Prisikėlimo parapijoje veikian
čioje Šv. Vincento Pauliečio 
draugijoje, nuo 1935 iki 1937 m. 
Prisikėlimo parapijos krikščio
nių darbininkų pirmininkas, o 
Šv. Vincento Pauliečio draugi
jos garbės narys. Čia j is pastatė 
keturių su puse aukštų sene-
lių-ligonių prieglaudą, moder
niausią visoje Lietuvoje. Staty
ba pradėta kasoj teturint t ik 
8,100 litų 1937 m., bet per dve
jus metus statyba buvo baigta 
ir skolos išmokėtos. Kun. Mor
k ū n a s skolinosi p in igų iš 
darbininkų ir turtuolių, bet jam 
mielai visi 
žinojo, kad 

Lietuvoje labai didelė suma. 
Prieglaudoje buvo apie 300 

senelių ir ligonių. Be to jis 
išnuomavo ir atremontavo na
mą, kuriame buvo 60 lovų ligo
niams. J i s vaikams įkūrė tris 
darželius, kad jie būtų moko
mi, prižiūrimi ir auklėjami. 

Karo me tų sunkūs d a r b a i 

Buvo sunku savus laikyti ir li
goninę administruoti bolševikų 
okupacijos metais, nelengva ir 
vokiečių nacių okupacijoje, kai 
buvo užkrečiamų ligų ligoninės 
vicedirektorius. O nuo 1944 m. 
gegužės 12 d. kun. S. Morkūnas 
buvo paskir tas didelės Viliam-
polės parapijos klebonu. Jis 
turėjo pastatydinti bažnyčią, 
koplyčią Lampėdžių kurorte, se
nelių prieglaudą ir įsteigti nau
jas kapines. Ta Šv. Juozapo 
parapija turėjo apie 20,000 
parapiečių. 

Bet ir čia per dviejų mėnesių 
laikotarpį, pasiremdamas pažin
timis ir valdžios pareigūnų 
prielankumu, supirko medžia
gą, gavo leidimą dideliam ga
ražui statyti , ant kurio vėliau 
turėjo būti uždėtas kryžius ir jis 
paverstas laikina 500 vietų baž
nyčia. Vėliau pastačius baž
nyčia, tas garažas būtų padary
tas reikalinga parapijai sale. 
Kun. S. Morkūnas pridėjo ne
mažai ir savo asmeniškų pinigų 
medžiagai pirkti ir suvežti. Bet 
visi projektai dėl karo mašinos 
negalėjo tapti realybe. 

Vokiečių okupacijos metu 
kun. Morkūnas daug padėjo ir 
Kauno persekiojamiems žy
dams, keletą jų išgelbėdamas iš 
mirties. Taip jis darė ir Kauno 
arkivyskupui J. Skriveckui su-
gestijuojant pagelbėti žydams, o 
pats išgelbėjo keletą kalinių, 
kuriems grėsė mirtis. Parinkęs 
maisto pats asmeniškai lanky
davo kalinius Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime ir pagelbėdavo 
kaliniams. 

Būdamas Prisikėlimo parapi
jos vikaras ir dirbdamas socia
linius darbus, kun. S. Morkūnas 
septynerius metus Kūčias val
gydavo su vargšais ir bedar-

skolindavo, nes biais, ypač juos lankydamas va-
jis t ikra i skolą dinamoje ..Brazilkoje". Šv. 

grąžins. O per tuos septynerius Vincento Pauliečio Prisikėlimo 
metus kun. S. Morkūnas išleido skyriaus valdyba ir specialios 
apie du milijonus litų. Tai buvo moterys surinkdavo aukas ir 

kun. Morkūnas galėdavo sušelp
ti neturtinguosius, jiems padėti, 
juos suraminti. 

Ekumenismo dvasią kun. S. 
Morkūnas vykdė praktiškai dar 
prieš Vatikano II susirinkimą. 
J am nebuvo skirtumo pažiūros, 
religiniai įsitikinimai, katalikai 
a r n e k a t a l i k a i , je i t ik j i s 
galėdavo jiems padėti varge. 
Net Kauno žydai Pijaus XI var
du įrengė už 10,000 l i tų naujo
je prieglaudoje didelį kambarį 
seneliams pailsėti. T ik karo 
audrų jis buvo nublokštas iš 
savo socialinių ir pastoracinių 
darbų į Austriją ir 1945-46 
metais darbavosi Kufsteine ir 
Hechingene, kur buvo susispie
tusių būrys lietuvių, bėgusių 
nuo bolševikų okupacijos. 

Tačiau kaip gerą administra
torių ir uolų aukų rinkėją kun. 
Simoną Morkūną Lietuvių misi
jos vadovas Vokietijoje kan. 
Feliksas Kapočius pakvietė p r o 
kuratorium ir sielovados pagel-
bininku. Ten jis dirbo visu 
uolumu ir palengvino Lietuvių 
misijos darbus, kuriuos turėjo 
keletas kunigų visoje Vokietijo
je ir Austrijoje tarp lietuvių 
atlikti. 

Paga l i au i švyko į A m e r i k ą 

Besidarbuojant prokurato
rium Lietuvių misijoj prasidėjo 
emigracija į įvairius kraštus. 
Didžioji dalis pabėgėlių išvyko 
į Jungtines Amerikos Valsty
bes, nes čia buvo gerai organi
zuoti vienetai ir daugelis turėjo 
giminių. Kun. S. Morkūnas 
1949 m. lapkričio 1 d. atvyko į 
Ameriką ir tuoj buvo paskirtas 
Šv. Vincento ligoninės kapelio
nu Sioux City, Iowa. 1950 m. 
sausio 18 d. paskirtas vikaru Šv. 
Petro ir Povilo parapijai Carroll. 
kur išbuvo nuo 1950 m. sausio 
18 iki 1951 m. balandžio 13 d. 
Klebonu ten buvo kun . Frank 
H. Greteman, kuris vėliau buvo 
Sioux City vyskupu (jau miręs). 
J a u t a i s pač i a i s meta i s 
balandžio 14 d. p a s k i r t a s 
v ien in te lės l i e t u v i ų Šv. 
Kazimiero pa rap i jos ad
min i s t ra to r ium, k u r turėjo 
progą parodyti savo sugebė
jimus. 

Šv. Kazimiero bažnyčia buvo 
apleista ir parapija maža, su di
delėmis skolomis. Kun. S. 
Morkūnas, neturėdamas auto-
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is Morkūnas — jubiliatas 

mobilio. atvykęs į šią parapiją, 
pėsčias nuo ryto 9 iki vakaro 8 
vai. ėjo iš namo į namą ir 
susipažino su parapiečiais, iš 
kurių surinko 20.620 dol. ir pir
mas išmokėjo vyskupijai parapi
jos skolą. Plečiant katalikų 
mokyklą 1958 m. Šv. Kazimiero 
parapijai buvo paskirta kvota 
30,000 dol.. o kun. Morkūnas 
surinko net 46,634 dol., iš ku
rių 29,440 dol. buvo grąžinta 
parapijos iždui. Parapija laimėjo 
visoje vyskupijoje pirmą vietą. 

Esant apleistai pačiai Šv. Ka
zimiero bažnyčia i , nau jas 
klebonas kun. Morkūnas pasi
kvietė dail. Adolfą Valešką 
išdekoruoti ir pagaminti naujus 
papuošimus, nors kasoj tebuvo 
tik 30 dol. Bet pasitikėjimas 
Dievu ir parapiečiais padarė 
savo — bažnyčia buvo išpuošta 
ir atnaujinta. A. Valešką įdėjo 
naujus vitražus. Buvo įsigyta 
Marijos Nekalčiausios Širdies 
s t a tu la , e lektr in ia i varpai , 
nupirktas didelis sklypas, plyto
mis uždengta didelė skylė. Tai 
kainavo tik 10,000, o būtų 
reikėję 30,000 dol.. jeigu būtų 
daroma ne talkos būdu. 

Auksinio bažnyčios jubiliejaus 
proga 1965 m. bažnyčia vėl buvo 
atnaujinta, apdengtos klaupkos, 
naujas kilimas, klebonijoj ir 
dviejuose parapijos namuose 

įdėti vėsintuvai, sutvarkyti ša
ligatviai, įvestas centra l in is 
apšildymas, naujos šviesos ir kt . 
Bažnyčia pasidarė nauja, žmo
nių mėgiama. 

Parapijos klebonas kun. S. 
Morkūnas per 39 metus neėmė 
atostogų. Pats dirbo visus dar
bus, taupė ir aukojo parapijai ir 
kitiems. Jis net įsigijo boilerio 
prižiūrėtojo pažymėjimą, kad 
nereiktų samdyti ir mokėti al
gą. Per tą laikotarpį išleista 
255.710 dol.. atiduotos skolos ir 
duoklės vyskupijai ir mokyk
loms. Vien tik mokyklai išlaiky
ti atiduota 551.290 dol. Iš 15 
vyskupijos vajų gauta 162,223 
dol. ir iš viso sur inkta 726.971 
dol. — vyskupijai ir parapijos 
iždui! 

G e r a s a d m i n i s t r a t o r i u s 

Nepaisant didelių potvynių ir 
trijų didelių skerdyklų bei 
fabrikų užsidarymo, nepaisant , 
kad iš 100 šeimų 62 neteko dar
bo ir apie 50 išsikėlė ki tur , per 
tą laiką 348 parapiečiai mirė . 
bet kun. S. Morkūnas aptar
navo parapiją ir l ikusius žmo
nes. J is dirbo kasdien 10-12 
valandų ir parapijai su taupė 
daugiau kaip 500.000 dol. Kle
bonas net iš savo pajamų davė 

(Nukelta j 4 psl.) 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

R o m a n a s 

Tačiau taip galvodamas Stepas klydo... — Niekam nepasakok, Arūnai, apie tą automobilį. 
Vieną vakarą, jau temstant , Stepas pareina pasi- Tai greičiausia mane sekioja amerikiečių slaptoji polici-

vaikščiojęs. Nespėjus j am įdėti raktą į duris, jos pačios ja. Gal pasaugoti mane, o gal pasekti ką veikiu. Nieko 
atsidaro. Jose Arūnas. Toks išsigandęs, neramus ir čia baisaus... 
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„Na, bet ką reikia daryti? Žinoma, anglų kalbos 

mokytis. . . Paimu re tkarč ia i s Arūno knygas ir 
vadovėlius. J i s man net paaiškina ir parodo, bet... ar 
ne per vėlu pražilusiam žmogui mokytis? Sakoma, jog 
mokytis niekad nevėlu. Gal ir teisybė... Juk gyvenimas 
vis ką nors naujo tave išmoko! Bet kažkaip netikiu, 
kad galėčiau gerai išmokti šios taip sunkios ir keistos 
kalbos. Dažnai net piktumas ima — kuriems galams 
rašyti vienaip, o tarti kitaip? Ir ^eveik kiekvieną žodį 
vis kitaip, nors abėcėlė teigia vienaip... Et. kalboms 
niekad nesu buvęs gabus, tai ir dabar išmokti 
netrokštu.. . 

„Liežuvio kalbai esu linkęs. Kaip tėvai išmokė 
mažą kalbėti lietuviškai, tai ir iki šiol mėgstu kalbėti, 
pasakoti, o dažnai net ir ką nors įsivaizduoti. Taip 
nejučiomis pats save pagaunu, jog imu taip fantazuo
t i , kad nebeatskir iu tiesos nuo melo ir mano 
išgyvenimus nuo ki tų žmonių pasakojimų .. Na, ir 
nemažą leksikoną tur iu. Dažnai yra tekę iš Agitpropo 
pagyrimų gauti... 

„Bet čia neturiu net su kuo padoriai išsikalbėti! 
Birutė manęs vengia, vaikai užimti pamokomis ir 
savais reikalais. Pažįstamų neturiu, jų ir nėra. Jokių 
draugų! Pradžioje buvo užėję keli Birutės pažįstami. 

sumišęs. 
— Tėveli, čia kažkokia mašina... Toji, ten... Tam

siai mėlyna, apdaužyta... Matai! Ji jau nuvažiuoja! 
— Kasgi čia ypatingo, kad ji mėlyna ir kad 

nuvažiuoja? 
— Aš pastebėjau, kad vairuotojas tave stebėjo. 

Pamatė tave pareinant ir tuoj sujudėjo... Paskui visą 
laiką į tave labai atidžiai žiūrėjo. Mačiau pro langą. 

Keista, Stepui net lengviau pasidarė, suvokus, kad 
kažkas juo bent kiek domisi. Tačiau sykiu sukilo jam 
iš seniau pažįstamas nerimas. 

— Kas jis toks? Ar jį pažįsti? 
— Nežinau... Pirmą kartą jį čia mačiau. 
— Tai gal taip sau, koks amerikietis nebuvo matęs 

atvykėlio iš Europos... O gal koks lietuvis... 

Per pokalbius su šeima Stepas greit pamiršta keis
tą automobilį ir jo stebintį vairuotoją. Gyvenimas e ina 
savo keliu ir kasdienos rutina rėžia vis gilesnes ir nuo
bodesnes vėžes. 

){• f ' i ' i;| Kll I l fO*" SU flffTĮok knnHid.'Jtu A llof»>ld. 

Ni!«tr J . Tamulaičio 

Stepas kažkaip susigyvena su faktu, kad Birutė y ra 
jam tik gyvenimo palydovė, o ne širdies dama, ne t ne 
žmona, juo labiau ne mylimoji. Savo dėmesį jis labiau 
kreipia į vaikus. Stebi jų mokymąsi, brendimą ir 
nepaprastą amerikonėjimą. Jo nuomone, juodu abu j au 
yra žuvę lietuvių tautai , nes amerikietiškoji ru t ina , 
įpročiai, kalba ir elgesys juose jau įsišakniję. Labiau
sia jam įdomu kągi vaikai gauna iš šeštadieninės lietu
viškosios mokyklos. 

Stepas beveik juokauja, tačiau kažkur giliai giliai p 0 vakarienės Aušra ir Arūnas jau nori eiti į savo 
tūno baimė. Lygiai kaip tėvynėje — mintys veikia šaltai kambarius, bet Stepas juodu sulaiko, 
paskelbus aliarmą. — Pasakykit man, vaikai, ką ; udu galvojate apie 

„Kas čia galėtų mane sekti? Draugas ar priešas? gavo mokslą šeštadienio mokykloje? Ar mokslas j u m s 
Gal kokie bolševikų šnipai ar jų pasamdyti žmonės? duoda naudos? Atsakyk, Arūnai. 
Nejau ir čia neturėsiu nuo jų ramybės? Nejau jie norėtų _ Nežinau, tėveli... Mama labai nori. kad mes ten 
mane sulikviduoti? Nesąmonės! Nesu politikas ir joks eitume mokytis. 
svarbus asmuo! Amerikiečių spauda apie mane labai _ J u s < žinoma, ten moko kaip taisyklingai lietu-
mažai rasė, tik lietuviški laikraščiai daugiau... Bet kągi viškai kalbėti. O ką mokotės iš li teratūros? 
jie man padarytų? Čia ne jų kraštas ir ne jų valia! O _ A p į e senus lietuvių rašytojus, skaitome jų 
slapta pagrobti žmogų arba nugalabyti netaip jau kūrinius klasėje... Užduoda ir namie parašyti temų. 
lengva!.. Nors jie geri šito meno meistrai... O gal ta i _ A r i r d a b a r u ž d U ota kas nors parašyti namie? 
amerikiečių žvalgybos agentas? Tiesa! Juk jie ta ip _ T a i p užduota. 
lengvai manimi negali pasitikėti . Jie patys man davė _ L a b a i s u n k i t e m a _ l i e t u v i o rašytojo 

bet jau vėl nebesirodo, lyg nenorėdami su manim ką suprasti, kad dar būsiu bandomas, tyrinėjamas ir se- p a s k i r t i s " . 
nors bendro turėti... laikomės lyg kokioj negyvenamoj karnas... Na, tai čia nieko blogo! Jokio pavojaus nėra". (Bus daugiau* 
salėj! Niekas mumis nesirūpina ir nesidomi..." Pasišaukęs Arūną Stepas jam ramiai aiškina. 

\ 
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BOSTONO ŽINIOS 
PREL. S. MORKŪNAS 

LMK F E D E R A C I J O S 
BOSTONO K L U B O 

S U S I R I N K I M E 
Susirinkime, 1991 m. lapkri

čio 30 d. vykusiame Lietuvių 
Piliečių Klubo patalpose, Elena 
Vasyliūnienė skaitė paskaitą 
apie astronomiją ir astrologiją. 
Jau gilioje senovėje žmonėms 
rūpėjo ateitis. 600 metų pr. 
Kristų Babilonijoje ir Asirijoje 
mokslininkai stebėjo žvaigždes 
ir nustatė jų įtaką augmenijai , 
tyrė ir jų įtaką žmonių gyveni
mui. Jau tada buvo parašytas 
horoskopas. Astronomija yra 
žvaigždžių ir dangaus kūnų 
mokslas. Astronomams rūpėjo 
išaiškinti pasaulėvaizdį. Astro
logai jungė mokslą su religija ir 
buvo įsitikinę, kad žvaigždės ir 
planetos veikia paskirų asme
nų, visuomenės ir valstybių 
likimą. Astrologija paplito po 
visą pasaulį. Astrologai pra
n a š a v o a te i t į . Ast ro logi jos 
nepripažino žydai, kurie tikėjo 
į pranašus, kurie veikė tar
pininkais tarp Dievo ir žmo
gaus . Astrologija paplito ir 
Graikijoje. G r a i k a i , vė l iau 
romėnai, ..pakrikštijo" žvaigž
des savo tėvų vardais. Graikai 
turėjo Orakulą, kur deivė Piti-
ja pranašavo ateitį. Tas tęsėsi 
maždaug 800 metų. Egiptiečiai 
tikėjo sapnais. Romėnai. užka
r iavę minėtus kraštus, perėmė 
ir astronomiją. Babilonijoje 
kiekvienos planetos veikimas 
buvo siejamas su a t i t inkamu 
dievu. Romanams santykiavi-
mas-ša*dievais ir jų valios išty
r imas buvo svarbus valstybės 
reikata^r Aofcsčiau visos religi
jos buvo lygios. Pras idė jus 
krikščionybei, kitos religijos 
buvo laikomos velnio padarais. 
Astrologija nebuvo -religija, 
todėl dar kurį laiką laikėsi. 
4-tame šimtmetyje po Kris taus 
astrologija pradėjo išei t iš 

-*nado»:- Da»g žymių asmenų 
tikėjo astrologija. Popiežius 
"Silvestras rr-sis buvo įsitaisęs 
as t ronomijos observa tor i ją . 
Mokslininkas vienuolis Alber
tus Magnus'tikėjo astrologija. 
J is išauklėjo Tomą Akvinietį, 
kuris tikėjo, kad Dievas kalba 
per astrologiją. Buvo pagarsė
jęs astrologas Nostradamus. Per 
500 metų astrologija ir astrono
mija klestėjo universitetuose, 
ypač renesanso laikais. 18-tame 
šimtmetyje paplitęs „raganavi
m a s " maišėsi su astrologija. 
Išsivysčius alchemijai, pradėjo 
nykti astrologija. Pagarsėjus 
Galilėjui. Kopernikui ir kt., 
mokslui augant , astrologija 
buvo išbraukta iš mokslo disci
plinų tarpo, ypač nuolat susidu
riant su faktais jos klaidingų 
pranašysčių. Ir šiais laikais 
yra žymių asmenų tikinčių į 
astrologiją. Buvusi JAV prezi
dento žmona Nancy Reagan, jo 
prezidentavimo metu, naudojosi 
astrologiją, darant sprendimus 
prezidento kelionių laikui. 

M o k s l i n i n k a s E i n š t e i n a s 
s a k ė : „Astrologijos d ienos 
pasibaigė, kai buvo išaiškinta, 
kad žemė sukasi apie saulę." 
Pagal Šekspyrą: ..Astrologija 
duoda 100 melų. o tik vieną 
teisybę". Žmonių idėjos ir galvo
jimas laiko tėkmėje keičiasi. — 
baigė savo paskai tą E lena 
Vasyliūnienė. 

V. V a i č j u r g i e n ė 

SĖKMINGAS P E N S I N I N K U 
BALIUS 

Pensininkų balius, sausio 19 
d., sekmadienį, po šv. Mišių 
r u o š t a s Šv. Pet ro l i e tuv ių 

parapijos salėje So. Bostone, 
buvo įdomus ir sėkmingas. 
Komi te tas puikia i paruošė 
programą ir vaišes, vadovaujant 
p i rm. P. M o r k ū n u i . P r i e 
renginio ypat ingai prisidėjo 
Lietuvos vyčiai ir sodalietės, R. 
Uždavinienė, Al Akule, O. 
Merkienė, M. Plevokienė, J. 
Bal t rušūnas , J. Švelnius, A. 
Ruseckienė, kun. A. Baltrušiū-
nas: Cambridge Amerikos lietu
vių klubas, R. J. Slaninai, E. ir 
S. Kontautai , V. ir V. Juške-
vičiai. Šv. Petro parapija dė
kinga už aukas . 

KOMP. J . KAČINSKAS 
AMERIKIEČIŲ S P A U D O J E 

„The South Boston Tribūne" 
sausio 13 d. laidoje išspausdino 
išsamų straipsnį „South Boston 
Composer to Receive Top Honor 
at February Lithuanian In-
dependence Celebration", skirtą 
komp. Jeronimui Kačinskui ir 
jo nuotrauką. Apžvelgiant J. 
Kačinsko gyvenimo kelią, daug 
dėmesio skiriama jo kūrybai, 
muzikos ir pedagoginei veiklai 
Amerikoje ir sugr įž imui į 
Lietuvą 1991 metų rudenį, kai 
, ,Lietuvos žmonės iš naujo 
susipažino su savo įžymiausiu 
20 amžiaus kompozitorium ir 
dirigentu". Vasario 15 d. Jero
nimas Kačinskas ir jo žmona 
Elena išvyksta į Lietuvą, kur 
vasario 17 d. laureatui bus iš
kilmingai į teikta Lietuvos Na
cionalinė premija. 

MINĖJO VASARIO 16-TĄJĄ 

Inž in ie r i a i ir a r ch i t ek t a i L a i š k a s 
ALIAS Bostono skyriaus susi
r inkime vasario 7 d. vakare 
minėjo Vasario 16-tąją. Susi
r inkimas vyko inž. Brutenio ir 
Irenos Veitų namuose, Miltone. 
Dalyvavo 29 skyriaus nariai ir 
svečiai iš Lie tuvos . P i rm. 
Leonas Bernotas pradėjo susi
rinkimą, pakviesdamas visus 
sugiedoti Lietuvos himną. Susi-
rinkimkui pirmininkauti buvo 
pakviestas inž. Antanas Gir
n ius , s e k r e t o r i a u t i — inž. 
Vytautas Sužiedėlis. 

Po A. Girniaus įžangos žo
džio, Liuda Žiaugrienė per
skaitė V. Landsbergio kalbą 
Jungtinėse Tautose, pasakytą 
1991 rugsėjo 17. Vizituojantis 
prof. dr. Leonas Grinius iš 
Vilniaus universiteto, padarė 
pranešimą ,,Ar verta būti lietu
viu?", analizavo spaudoje ir 
viešai pareikštas mintis apie 
išeivijos ir a tvykstančių iš 
Lietuvos svečių tarpusavio san
tykius, supratimą bei kitas 
opias bendravimo problemas. 
Neseniai grįžęs iš Lietuvos inž. 
Romas Br i čkus p ravedė 
diskusijas apie dabartinę Lie
tuvos ekonominę ir politinę 
padė t į , a t s a k ė į dauge l į 
klausimų. Pirm. A. Girniui 
u ž d a r i u s a k a d e m i n ę susi
rinkimo dalį, kolegų bendra
vimas tęsėsi prie gardžių vai
šių stalo, paruošto vaišingos 
I. Veitienės. Tradiciškai Vasario 
16-tos proga buvo renkamos 
aukos LB. Altui ir Lietuvos 
ambasadai JAV. 

R E N G I N I A I 

Kovo 1 d., sekmadienį, 3 v. 
p.p. Lietuvių Piliečių klubo 3 a. 
salėje vyks populiarios Lietuvos 
dainininkės Nijolės Ščiukaitės 
koncertas. Rengia LB Bostono 
apylinkės valdyba. 

Gegužės 17 d., sekmadienį, 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
metinė sueiga Lombardo įstai
goj. Randolph, MA. 

(Atkelta iš 3 psl.) 
parapijos įvairiems reikalams 
pagerinti. Jei pats klebonas 
nebūtų dirbęs įvairius darbus, 
tai nebūtų banke pinigų ir 
parapija būtų buvusi uždaryta 
prieš 35 metus. Per tuos metus 
iš mažos 70 ar 75 šeimų parapi
jos buvo surinkta 2,238,322 dol., 
nors parapija neturi gydytojų, 
inžinierių ir milijonierių. Para
pija, kun. S. Morkūnui išeinant 
į pensiją, turėjo vyskupijoje dar 
349,630 dol. atsargai. 

Dosnus visiems 

Kun. S. Morkūnas seniai buvo 
žinomas kaip lietuviškų darbų 
rėmėjas. Jis dosniai aukojo 
Lietuvių Fondui, Šiluvos ir 
Lietuvos kankinių koplyčių 
statyboms, Religinei šalpai. Jis 
pirmas iš kunigų buvo didelis 
mecenatas Amerikos Lietuvių 
katalikų tarnybos, Kultūros 
Židinio Brooklyne, kun Krišta-
navičiaus fondo, šv. Kazimiero 
mirties 500 metų ir Lietuvos 
600 m. krikšto sukaktims, Li
tuanistinei katedrai, Kauno ar
kivyskupijos bažnyčios istorijai 
leisti, lietuviams jaunuoliams 
mokytis seminarijoje ir ruoštis 
kunigystei. J i s rėmė spaudą, 
mokyklas, kenčiančius Lietuvo
je ar Sibire. Tik siuntinių jis 
išsiuntė 265, kurie kaštavo apie 
75,000 dol. Rėmė Pietų Ameri
kos jaunuolius einančius moks
lus. Iš viso tiems reikalams savo 
asmeninių pajamų atidavė apie 
140,000 dol. Parapijai 1965 m. 
švenčiant auks in i jubiliejų 

p a r u o š ė specialų leidinį su 
i s t o r i nėmi s žinomis i r apie 
d a b a r t i n ę veiklą, išleisdamas 
apie 6,000 dol. 

Visuose 15 vyskupijos pinigi
niuose vajuose laimėjo 1-mą vie
tą, su r inkdamas 300 procentų, 
iš kur ių grynais 95 procentus. 
Visų 142 vyskupijos parapijų 
vajus vykdė tuos darbus atlik
damas v ienas be jokios pagal
bos. Šv. Kazimiero parapija va
j u s sumokėdavo 100 procentų ir 
buvo pirmoji tarp visų parapijų. 

Taip pa t kun. S. Morkūnas bu
vo savo vietoje Lietuvos amba
sadorius , parašęs senator iams 
i r k o n g r e s m a n a m s tūks t an 
č ius la iškų, pasiuntęs telegra
m ų , spausdinęs s t ra ipsnių an
gliškoj spaudoj I l ietuviškus 
da rbus j i s įjungė vyskupijos ge
ne ra l i n į vikarą prel . E . J . 
Smi th , kanclerį prel. L. J . Hoff-
m a n i r k i tus k u n i g u s , ad
voka tus , mokytojus ir kt . Kun . 
S. Morkūno rūpesčiu Iowos se
nator ia i B . Hickenlooper i r J . 
Miller, kongresmanas Ch . Ho-
even pirmieji įnešė a t i t inkamas 
Lietuvos reikalu rezoliucijas. 
J i e m s y r a pasiuntęs daug kny
g ų apie Lietuvą, parūpinęs Šv. 
Kaz imie ro ir Krikščionybės ju
biliejų medalius . 

Ačiū Dievui ir Fat imos švč. 
Marijai, s a k o prel. S. Morkūnas, 
d a b a r Lietuvaryra laisva. Už jo 
didel ius nuopelnus parapijai ir 
savo t a u t a i popiežius Jonas 
Pau l ius H 1988 ~n. balandžio 27 
d. kun. SimonąrMorkūną pakėlė 
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garbės prelatu. Pereitais metais 
gruodžio 15 d. Morningside ko
legija Sioux City p r e l a t u i 
suteikė garbės daktaro laipsnį 
už jo labdarą ir pasiaukojimą 
Bažnyčiai ir Lietuvai. 

Kai preletas atvyko į Šv. Kazi
miero parapiją, šv. Mišiose da
lyvavo t ik 18 žmonių. J a m išei
n a n t į pensiją jau dalyvavo 400 
žmonių. Parapijai j is paliko 
349,630 dol. pačių parapiečių 
sudėtų pinigų. 

Prel . Simono Morkūno devy
niasdešimt metų gimtadienį ir 
59 metų kunigystę minės šį 
s e k m a d i e n į , vasar io 16 d. 
Koncelebracinės šv. Mišios su 
dabar t in iu adminis t ra tor ium 
kun . Marvin Boes, bus 10 vai. 
o parapija j am ruošia pagerbimą 
parapijos salėje, kur dalyvaus ir 
vietos vyskupas Lawrence D. 
S o e n s , k u n i g a i i r p a s a u 
liečiai. 

Sveikiname prelatą Simoną 
Morkūną jo 90 metų sukaktyje, 
pr is imename jo darbus, kuni
gystės 59 metus ir l inkime j a m 
geros sveikatos, laimingo gyve
nimo ir Dievo palaimos ateityje. 

CLASSIFIED GUIDE 

T E A T R Ų F E S T I V A L I S 

Chicagoje gegužės 26-birželio 
21 d. vyks tarptautinis tea t rų 
festivalis, kuriame dalyvaus 
t ea t ro grupės iš Australijos, 
Kanados , Airijos, Japonijos, 
Lenkijos, Rusijos, Venecuelos ir 
iš JAV. Dešimt teatro bend
rovių pastatys 13 draminių 
veikalų. Festivalio biudžetas — 
2,2 mil. dol. 

Sausio 28 d. „Drauge" buvo 
korespondencija iš New Yorko 
antrašte „Naujieji Nemickų 
Absolventa i" . Ta pa t i ko
respondencija t ik su nežymiais 
pakeitimais pasirodė ir Brook
lyne išeinančiame savaitraštyje 
„Darbininke" sausio 31 d. „Dar
bininke" korespondenciją pasi
rašė (sn), o „Drauge" — P.P. 
Pastaruosius inicalus aš ret
karčiais panaudoju po savo ra
šiniais. Su minėta koresponden
cija aš nieko bendro neturiu ir 
jos nerašiau. 

Reiškiu pagarba, 
P . P a l y s 
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D E K O JA M E! 
1991 metų, gruodžio mėn. 13 d., penktadienį, Gražina ir 
Jim Liautaud, savo ištaiginguose namuose, labdaros tikslu 
surengė šaunų priėmimą. Priėmime dalyvavo virš 100 
asmenų. Gražina yra „Lietuvos vaikų vilties" komiteto lėšų 
telkimo komisijos pirmininkė..yisas, priėmime surinktas 
aukas, Gražina paskyrė komitetui, kad nesveiki Lietuvos 
vaikai gaiėlųatvažiuoti į Ameriką ir pasinaudoti nemokamu 
Shriner's ligoninių gydymu. 

Lietuvos vaikų ir visų mūsų vardu nuoširdus 
AČIŪ 

Gražinai ir Jim Liautaud už tokią didelę auką! 

I -
on 

„Lietuvos Vaiku Vilties" komitetas 
ir JAV LB Socialinių Reikalų Taryba. 

NEW JERSEY. NEW YORK — „Uatuvos Atsiminimai", 
*#fcmadi«nial« nuo 2 Iki 3 v. p.p. I i Soton HaM Universi
teto stotlos, 89.5 FM banga. „Music of Uthuanla pro
gramos, vedamos anglų kalba. I i toa pačios stoties 
taip pat sekmadieniais girdimos nuo 1 Iki 2 v. p.p. Dr. 
J. J . Stukas — direktorius. 234 Sunllt Dr., VVatchung, 

N. J. 07060. Tel. 908-753-5636. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
6500 SOUTH PULASKI ROAO, CHICAGO, IL 60629 PHONE 312-735-6677 

FAX 312-735-8793 

REMKIME LIETUVOS ATSTATYMO REIKALUS 

šiais metais minint Lietuvos Nepriklausomybės 74 metų atkūrimo sukakti, reiškiame 
didžią pagarbą Lietuvos žmonėms ir Lietuvos Respublikos vyriausybei, Lietuvai vėl 
atsikėlusiai laisvam, nepriklausomam, demokratiniam gyvenimui ir atgavus tarptautinį 
pripažinimą. 

Pirmieji Lietuvos Valstybės atsikūrimo žingsniai yra nelengvi. Lietuvai ir toliau rei
kalinga visokeriopa Amerikos lietuvių parama visose srityse, taip pat tęsiant politine veiklą 
ir Amerikoje. 

Kai iš pagrindų Lietuvoje pertvarkomas visas valstybinis, ekonominis ir kultūrinis 
gyvenimas, mūsų pareiga nuolatos palaikyti glaudžius santykius su Lietuvos vyriausybe 
ir jos atstovybėmis, derinant mūsų pagalbinę veiklą. 

Amerikos Lietuvių Taryba, pats pirmiausiai įsisteigęs Lietuvos laisvinimo veiksnys, 
kuris sudarytas iš įvairių ideologinių ir politinių demokratinių organizacijų, užsibrėžė 
kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo jos istoriškai etnografinėse sienose, siekti 
visose srityse demokratizacijos ir dabar toliau tęsti ir plėsti savo veiklą. 

Naujomis Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo sąlygomis, vadovaujantis ALTO 
51-mojo suvažiavimo nustatytomis gairėmis, Amerikos Lietuvių Taryba savo veiklą plečia. 
Jau prieš porą metų užmegztas ryšys su Lietuvoje atsikūrusiomis demokratnėmis organiza
cijomis, su Lietuvos Respublikos vyriausybės nariais veiklos suderinimui palaikomas ryšys, 
o vykstant VLIKO veiklos baigiamajai stadijai, Vašingtone plečiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos atstovavimas — šiais metais ALTas . irrnininkauja Amerikos Pabaltiečių Komi
tetui Vašingtone — visuomet dalyvauja kartu su Amerikos delegacijomis tarptautinėse 
konferencijose, stengiamasi ir toliau Kongrese ir valstybės įstaigose propaguoti Lietuvos 
pagalbos reikalus, pravedant mums palankias rezoliucijas ir kt. Tam tikslui ALTas išplė
tė informaciją ir jos technikines priemones, palaikant ryšį JAV-bėse ir su Lietuva. 

Taigi, visa tam reikalinga dar daugiau lėšų. Tikimės, kad visuomenė Vasario 16 pro
ga gausiai parems ALTo pastangas savo aukomis. 

Sveikiname visus Vasario 16 minėjimo proga, reiškiame padėką už ankstyvesnę ALTui 
paramą ir būsime visuomet dėkingi už visas aukas Lietuvos politinei bei Lietuvos pagalbos 
veiklai, kurią ALTas jau tęsia šeštas dešimtmetis. 

Tegyvuoja Nepriklausoma demokratinė Lietuva! 

Petras Bučas, 
vicepirm. finansiniams reikalams 

Gražvydas Lazauskas, 
ALTo pirmininkas 

REAL ESTATE HEAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 3. Kadžio Ava., 
Chlcago, 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 

C>nMĮ^| 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Bllnstrubtonė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai. 436-7878 

m MIS y 

REALMART, INC. 
6602 S. Putoki, 

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, rev 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

T6d. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°'o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVast 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ciiicngos miesto ieid'tną Di'Du >r 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

kun Mcci>i<iv.<- V • 

PAŠAU Kt 
MANE.. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. S85-a«24 Nuo 8 r y to Iki Muft . 

Kalbėti lietuviškai 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Po-
piežlaus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 matų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakulis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

RINKTINIAI RAŠTAI. Pulgis Andriušis. 263 psl. $3.00 
KOL ESU ČIA, pasakojimai. Jurgis Jankus, 

376 psl $5.00 
DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Bronys Raila. 560 

PSl $5.00 
PAŠAUKĖ MANE..., popiežiaus Jono Pauliaus 

II biografija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 
psl $4.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI. Sibiran tremtinės atsimi
nimai. Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 

AMŽINO |ŠALO ŽEMĖJE Sibiran tremtinių 
atsiminimai. 303 psl $10.00 

LIETUVIŲ—ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. 
Piesarskas, B. Svecevičius. 506 psl. . . . $12.00 

ANGLŲ—LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS V. Ba
ravykas. 590 psl $12.00 

KRYŽKELĖS, ketvirtas rinkinys. Bronys Raila. 
480 psl $10.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. 
Girnius. 422 psl $10.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas iš 
vysk. M. Valančiaus gyvenimo. Jurgis 
Gliaudą. 242 psl $9.00 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis 450 psl $15.00 
MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 

dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00 
ĄŽUOLO MIRITS. pasakojimai Vanda Vait

kevičienė. 126 psl $6.00 
RAŠYTOJAS POKARIO METAIS, dokumentų 

rinkinys. Vyt. Kubilius. R Pakalniškis. 
590 psl $10.00 

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta 576 psl $6.00 
VILKAS IŠ GALŲ. romanas. Vyt. Volertas. 304 

psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurije bus pridėta ir persiuntimo 
išlaidos 



DEMOKRATIJOS 
TRIUMFAS RYTŲ 

EUROPOJE 
Amerikai atnešė bilijonus 

dolerių nuostolių 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

sumažėti ir šios išlaidos. realios diplomatijos. Esami 
Kitas išlaidų mažinimo kandi- duomenys rodo, kad Vokietija 

datas yra Amerikos įsteigtoji jau išnaudoja esamą padėtį. Jų 
įstaiga Europoje Radio Free Eu- ekonominė įtaka visai Rytų Eu-
rope. Ši įstaiga jau yra atlikusi ropai rodo, kad jie remia juos 
savo darbą taip, kaip ir mūsų biznio sumetimais. Tačiau jie 
Vlikas. Nutraukus šias radijo genialiai moka tą biznį sujungti 

Amerikos prezidentas paskel
bė savo valstybinėje kalboje 
apie naują 1993 metų biudžetą 
vieno su puse trilijono dolerių 
sumoje ir tuo pačiu dramatiškai 
sumažino iš laidas, kurios 
neigiamai atsilieps į visą krašto 
ekonominį gyvenimą. Be kitų 
vidaus išlaidų biudžeto mažini
mo, svarbiausias veiksnys yra 
žymus krašto gynybos ginklų 
sumažinimas. Ateinančių metų 
gynybos biudžetas sumažintas 
arti aštuonių bilijonų dolerių. 
Tas ateinančių penkerių metų 
eigoje sudarys 51 bilijoną. 

Šio išdava: šeši š imtai 
tūkstančių darbininkų praras 
savo darbus. Vien tik Kalifor
nijos valstija nustos dviejų 
šimtų tūkstančių darbininkų. 

Šis mažinimas ateityje žymiai 
palies ne tik asmenišką ameri
kiečių gyvenimą, bet ir visą 
valstybinę ekonomiją. Komu
nizmo žlugimas atnešė ekono
mines pasekmes ir išlaidas, ko 
anksčiau nebuvo pilnai numa
tyta. 

Neseniai Washingtone susi
rinko 47 valstybių finansinai 
genijai koordinuoti šalpą ir 
paramą buvusioms sovietų res
publikoms. Rezultatai menki. 
Jeigu Amerika neįsijungs su 
bilijonų dolerių pinigine pa
rama ir vadovavimu, galima 
laukti ilgo badmečio naujose 
respublikose. Visi džiūgavo dėl 
nepavykusio perversmo praeitų 
mėtų rugpjūčio mėnesį. Vaka
riečiai patarė naujoms respub
likoms greičiau įgyvendinti 
Vakarų ekonomiją. Tačiau 
realybė parodė, kad naujai 
pakeltos kainos, trūkumas 
prekių ir sumažėjusi produkci
ja nepatenkino eilinį gyventoją. 

Amerika tuoj pat pasiskelbia, 
kad padėsianti su šimto milijono 
dolerių ūkine parama. Tačiau 
didžiausia dalis šios paramos 
buvo suteikta Vokietijos. Wa-
shingtonas dar ir šiandien 
neskuba su pažadėta pagalba. 

Valstybės sekretorius James 
Baker pareiškė, kad tik vienin
telis efektyvus būdas finansiš
kai padėti naujoms Rusijos ir 
kitoms respublikoms yra reika
linga nutraukti piniginę para
mą kitoms valstybėms. Dar ir 

VALUKAS TIKRINS 
KALĖJIMUS 

Illinois gubernatorių Edgar 
sudarė komisiją ištL*', kaip 
gelbėti kalėjimus nuo per 
didelio kal inių skaičiaus, 
kuriuos jau sunku besutalpinti 
ir kurie gerokai apsunkina vals
tijos biudžetą. Gubernatorius 
paskyrė buvusį JAV prokurorą 
Antaną Valuką, dabar perėjusį 
į privačią advokato praktiką, 
tos komisijos vadovu. I komisiją 
įtraukti teisėjai, kalėjimų tar
nautojai, policijos ir visuomenės 
atstovai. 

šiandien Amerika išleidžia 
pusantro bilijono dolerių į 
metus išlaikyti savo karines 
bazes Portugalijoj, Graikijoj, 
Turkijoj ir kitur. Tačiau buvusi 
grėsmė Amerikai žymiai suma
žėjo. Todėl atitinkamai turėtų 

transliacijas į Rytų Europą būtų 
sutaupyta pusantro bilijono 
dolerių penkerių metų laiko
tarpyje. Savaime suprantama, 
kad radijo transliacijos Voice of 
America irgi bus paliestos nei
giamai. Nukentės ir dalis lie
tuvių, dirbančių, toje įstaigoje. 

Amerikos ūkiniai produktai 

kartu su altruistiniu tikslu. 
Komunizmas neegzistuoja bu

vusiose sovietų respublikose, 
tačiau demokratija ir laisva 
ekonomija ten dar netriumfuo
ja. Perorganizavus Amerikos 
gynybą ir paramą užsienio 
valstybėms kartu ir pagalbą 
naujajai demokratijai Rytuose, 

gali užvaldyti buvusias Sovietų Amerika galėtų daug daugiau ir 
respublikas, je igu Amerika racionaliau jiems padėti. Tuo 
vadovautųsi ne vien biznio su
metimais, bet įdėtų daugiau 

pačiu Amerika galėtų pakelti 
savo ūkinių produktų gamybą ir 

papildyti atsargos rezervus. 
Amerika su protinga finansi

ne politika gali daugiau padėti 
naujoms demokratijoms, ne tik 
kaulo numetimu. Pabaltijo 
valstybių ūkinė — ekonominė 
padėtis yra gana bloga. Ir Čia 
dar nejaučiama Amerikos fi
nansinės įtakos. Todėl ir mūsų 
aukos, jeigu jos ten tiksliai 
panaudojamos, yra būtinos ir 
remtinos. 

Po pirmojo pasaulinio karo 
Amerikos lietuviai su savo 
parama žymiai padėjo Lietuvai. 
Amerikos lietuvių dėka buvo 
įkurtos naujos importo ir 
eksporto bendrovės. Panašiai ir 
dabar yra mūsų pareiga padėti 
atsikuriančiam kraštui. Be 
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Melstis prieš pagundas ir 
paskui vis tiek nevengti progų, 
tai tas pats, kaip kišti pirštus į 
ugnį ir melst is , kad jie 
nenudegtų. 

Secker 

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS SKELBTO 
RUDENS VAJAUS AUKOS 1991-1992 M. 

Po 25 dol. aukoję : R ir J- Aleksiūnai, IL; kun. V. Balčiūnas, 
CT; A Baleišis, IL; V. Baltutis, FL; A. ir D. Barzdukai, VA L. Bendo-
raitis, FL; A. Brazis, IL; R. Bureikienė, CA; A. Dancy, CA; kun. 
B. Danis, PA; J. ir D. Doveiniai, Ml; dr. V. Dubinskas, IL; dr. A. 
ir dr. O. Garūnai, IL; E. Gaška, IL; E. Gaškienė, IL; P. ir B. Gyliai, 
WA; J. ir O. Gradinskai, IL; J. ir S. Graužiniai, IL; R. Grigaliūnas, 
IL; A. Griškienė, IL: A. Kairys, IL; I. Kairytė, IL; J. Kavaliūnas, IN; 
J. ir S. Kelečiai, IL; dr. J. ir A. Kižiai, IL; L. ir P. Krajauskai, Ml; 
O. Kremeris, IL; R. Kubiliūtė, IL; M. Kvedaras, IL; B. ir R. Latožos, 
IL; K. Lembertas, PA; K. ir M. Linkai, FL; A. ir A Liulevičiai, IL; 
J. ir S. Masiuliai, IL; O. Mažionytė, IL; S. Meškauskas, IA; D. 
Mitkienė, CA; P. Navickas, IL; R. ir M. Newsom, CA; J. Noreiką, 
IN; M. Noreikienė, CT; J. ir p. Nurkos, CT; E. Pakulis, DE; M. 
Paukštis, Ml; S. Paulauskas, IL; V. Pikelis, IL; A. Pivaronas, IL; 
J. Radvenis, CA; S. ir N. Rauckinai, IL; A. Regis, IL; dr. L. Seibutis, 
IL; dr. L. SkJrys, IL; J. Stasiulis, IL; F. ir T. Strolios, IL; V. ir A. 
šauliai, IL; A. Šilbajoris, FL; V. ir O. Šilėnai, OH; E. Špukas, IL; 
J. Toliušis, IL; C. Ugianskis, CA; A. ir D. Urbučiai, IL; A. ir J. 
Vaičiulaičiai, MD; V. Valys, OH; E. Veleckis, IL; J. ir D. Vidžiūnai, 
IL; V. Virbalas, IL; V. Vitkus, NY. 

Po 20 dol. aukoj* : J. Augius, IL; A. Babickas, OH; L. 
Bajorūnas, FL; S. Barauskas, CA; K. Barmus, CA; K. Barūnas, 
FL; J. Blažys, MA; K. ir K. Bradūnai, IL; P. Bružas, IL; E. Budelskis. 
IL; A. Butkūnas, Ml; N. Carozza, MD; V. Chainas, FL; J. Cukurienė, 
IL; G. Damašius, IL; A. ir p. Didžiuliai, IL; E. ir L. Dovydėnai, MA; 
E. Druskienė, IL; R. Gayauskas, CA; J. Grėbliauskas, FL; P. ir 
p. Griganavičiai. IL; A. Gustaitis, CA; F. Janulis, FL; A. Januška, 
MA; S. Jurgilienė, CA; J. Juška, FL; J. ir D. Karužos, IL; V. 
Kažemėkaitis, Wl; M. Kevalaitis, CA; K. ir L. Kizlauskai, Ml; O. 
Kizlauskienė, IL; J. Klioris, CA; kun. R. Krasauskas, CT; J. 
Kučinskas, FL; V. Kundrotienė, Ml: V. Lesniauskas, IL; M. Ma-
ciauskis, IL; P. Martinaitis, IL; A. ir V. Marčiai, IL; C. Masaitis, CT; 
S. Masiulienė, IL; V. Matuzas, IL; I. Medžiukas, CA; A. Milaknis, 
CA; V. Mitkus, IL; M. Mogenis, IL; A. ir A. Mulioliai, OH; V. 
Musonis, IL; M. Naujokaitis, CA; A. Noreika, IL; M. Noreikienė, 
IL; N. Norris, IL; N. Palūnienė, WA; M. Pauliukonienė, MA; F. 
Putrius, IL; A. Rejeris, IL; K. Rimas, IL; J. Ronkaitis. IL; J. Rugelis, 
IL; A. Šaulienė, IL; A. Skučas, FL; V. šalčiūnas, FL; V. Švabas, 
IL; A. šulaitis, IL; K. Vaičeliūnienė, OH: J. Vengris, MA; V. Vygan
tas, TX; A. Zailskas, IL; J. ir V. Žadeikiai, IL. 

Po 15 dol. aukoję: S. Aušrota, CA; J. Dautartas, OH; S. 
Endrijonienė, IL; E. Janulis, OH; K. Juškaitis, IL; V. Kiukys, NJ; 
O. Naumanas, OH; kun. J. Prunskis, IL; B. Raila, CA; A. Vydas, 
ME. 

12 dol. aukojos: P. Bernotavičius, IL. 
Po 10 dol. aukoja: V. Abramikas, IL; kun. V. Aleksonis, IL; 

K. Bačanskas, MA; A. Balilionis, PA; A. Belickas, IL; H. Bitėnas, 
NJ; O. Braslauskaitė, Rl; J. Butvilą, IL; E. čižinauskas, IL; V. 
Dailidkienė, NM; L. Davidonis, MA; E. ir V. Galėnai. IL; S. Gliožeris, 
IL; J. Gramas, IL; A Gražulis, NJ; V. Grybauskas, FL; Z. Grybinas, 
IL; O. Jagėlienė, IL; S. Jazbutis, FL; B. Juodelis, IL; D. Koltko, 
CT; Br. Krokys, PA; A. Kuliešis, IL; J. ir S. Latviai, IL; J. Liesytė 
Fraser, CA; G. Likander, IL; B. Markeliūnas, MA; P. Matiukas, IL; 
J. Merkys, IL; P. Mikšys, MA; J. ir O. Mingailos, NJ; N. Moc-
kuvienė, CA; O. Moeller, NJ; R. Monoenko, NY; B. ir V. Motušiai, 
IL; J. ir I. Naujaliai, IL; A. Naujokaitienė, Wl; E. Nemickienė, IN; 
M. Petrikas, FL; A. Pimpė, IL; P. Pupius, FL; K. Račiūnas, IN; M. 
Rašimienė, IL; R. Rudaitienė, IL; K. Sadauskas, AR; E. Sadonienė, 
NJ; Seselė Gabrielė, IL; V. Sipavičius, IL; B. Smetonienė, OH; A. 
Smilga, IL; B. Stangenbergas, IL; J . Stankūnas, CA; A. Stropus, 
IL; č. šadeika. Ml; B. širvinskas, CA; dr. A. Šmulkštys, NJ; A. 
Totilas. NE; W. Urbonas, FL; L. Vaičiūnienė, IL; I. Valiulis, IN; S. 
Vėbrienė, IL; J. ir B. Veiveriai, IL; V. Vilkas, CA; P. Visvydas, CA; 
XX. 

Po S dol. aukoję: I. Adomaitienė, CA; B. Balkonis, IL; A. 
Baltch, NY; E. Brazas, IL; A. Cejauskas, NE; A. Dulkytė, NJ; A. 
Dumbra, Ml; S. Gimbutas, DE; B. Janušauskas, CT; A. Luko-
ševičiūtė, Ml; I. Makauskas, IL; B. ir E. Mašiokai. CO; V. Matulionis, 
OH; M. Monkus, IL; P. Stančius, IL; A. ir A. Tuskeniai, IL. 

1 dol. aukojos: L. Cohn, IL. 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS J 3 a i 6 a $ ^ 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
,.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
«S25 South 79th Avanu* 
Hlckory HM, IIHnota 60487 
Telefonas (7©t) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uatuva 
Talafeoaa 350-11S k 773-332 J 

P A D Ė K A 
A.tA. 

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 
Po ilgos ir sunkios ligos 1992 m. sausio mėn. 7 d. slaugymo 

namuose mirė mūsų mylimas Vyras ir Tėvas. Po gedulingų 
pamaldų Šv. Vardo bažnyčioje, palaidotas Memorial Park 
kapinių mauzoliejuje, St. Petersburg, FL. 

Nuoširdžiai dėkojame misijos vadovui kun. Steponui 
Ropolui, OFM, kun. dr. M. Čyvui, kun. J. Gasiūnui ir kun. 
M. Kirkilui už rožančiaus sukalbėjimą drauge su visais daly
viais koplyčioje, koncelebracines gedulingas šv. Mišias 
bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. Kun. St. Ropolas pasakė 
atitinkamą pamokslą ir atliko laidotuvių apeigas bažnyčioje 
bei kapinėse. 

Dėkojame muz. A. Mateikai ir jo vadovaujamam vyrų 
dainos vienetui bei solistui A. Kusinskiui už giedojimą 
bažnyčioje. Ačiū karsto nešėjams. Gili padėka klubo pirm. A. 
Gudoniui vadovavusiam atsisveikinimui koplyčioje ir už atsi
sveikinimą klubo vardu. Mūsų atmintyje pasiliks jautrūs at
sisveikinimo žodžiai prie velionio karsto, kuriuos tarė: K. Aras 
Lietuvių Bendruomenės vardu, J. Mikaila, paprašytas dr. 
Damušio, Laikinosios Vyriausybės vardu, A. Dundzila — 
skautų veiklos ir kančių eros Kazimiero draugas, P. Petrai
tis — ŠVJ Kazimiero misijos komiteto vardu, J. Gerdvilienė 
— Lietuvių Fondo ir LB apygardos vardu, A. Karnius — 
skautų vardu, A. Kamiene jautriai perskaitė Clevelando 
skautininkių eilėraštį „Sudiev, Kazeli", o A. Tauginas atsi
sveikino savo vardu, kaip buvęs Šiaulių Prekybos instituto 
studentas. 

Labai dėkojame už aukas šv. Mišioms, Lietuvių Fondui, 
Religinei Šalpai, Lietuviškai skautijai ir šeimos nuožiūrai. 
Nuoširdus ačiū už gėles ir užuojautas pareikštas žodžiu, raštu 
bei spaudoje. Gili padėka St. Petersburgo kolonijos lietuviams 
taip gausiai dalyvavusiems koplyčioje, bažnyčioje ir 
palydėjusiems Kazimierą į amžinybę. 

Liūdesio prislėgti — žmona ir sūnūs 
ilS-; 

ZIGMUI BALNIUI 

Amžinybėn iškeliavus, liūdesy likusiai žmonai LEO
KADIJAI, broliui VYTUI su šeima Chicagoje, 
broliams JUOZUI ir JUSTINUI bei jų šeimoms Lietu
voje gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi. 

Juodvalkiu ir Praninskų šeimos 

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBUKA. 

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
gas, rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. No. 1. 
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

suknelei. 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 (Oro paštu). 

Parduodame „Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys No. 5. $100: 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos, 1 butelis 
krupniko. 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

mūsų asmeniškų aukų efektin
giausiai turėtų įsijungti mūsų 
įsteigti didieji fondai. Pagaliau 
Lietuvių Fondas šiam tikslui 
asignavo vieną milijoną dolerių. 
Tikėkimės, kad čia yra tik pra
džia. 

Šiandien Lietuvai reikia ne 

tūkstančių, bet milijonų dolerių 
pagalbos, be kurios ji negalės 
apsieiti. Tik mūsų visų bendros 
pastangos ir su kitų kraštų 
pagalba Lietuva vėl įžengs į 
laisvų kraštų tikrą politinę 
nepriklausomybę ir ekonominę 
gerovę. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ROMUALDAS NEMICKAS 

1991 m. vasario 15 d. netikėtai mirė mūsų brangus Vyras, 
Tėvas, Senelis ir Brolis, a.a. Romualdas Nemickas. Didžioji 
mūsų širdgėla ir gili meilė amžinai pasilieka mūsų širdyse. 

Už velionio sielą bus aukojamos šv. Mišios šeštadieni, 
vasario 15 d. 10 vai. ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicagoje. 

A.a. Romualdo artimuosius ir pažįstamus prašome 
prisiminti jj savo maldose ir, kurie gali, dalyvauti šiose šv. 
Mišiose. 

Velionio liūdinti žmona, vaikai ir brolis su šeimomis. 

A.TA. 
SOFIJAI GRAUŽINIENEI 

mirus, jos vyrui JUOZUI ir giminėms reiškiame gilią 
užuojautą. 

Vytautas Juchnevičius ir sūnūs — 
Vytautas ir Aleksas su šeimomis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 027-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

V i s ų t e l e f o n a s : 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
1(1201 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 n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

' ; 
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x Chicagos lietuvių visuo
menės susitikimas su lietuvių 
kilmės kongresmanu Richard 
Durbin įvyks vasario 17 d., 
pirmadienį, tarp 7 ir 9 vai. vak., 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti ir jam padėko
ti už jo didelius nuopelnus 
Lietuvos labui. Įėjimas nemo
kamas. 

x Lietuvių Tautinių šokių 
ins t i tu to žiniarašt is jau 
išsiuntinėtas visoms tautnių 
šokių grupėms vakarų pasauly
je. Žiniaraštį leidžia instituto 
valdyba. Jį redaguoja ir 
administruoja Rasa Poskočimie-
nė. Duodama žinių apie šokių 
vienetų veiklą ir pasiruošimus 
devintajai išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventei. 

x Jaunimo centras savo 
lankytojams primena, kad 
vasario 23 d., sekmadienį, yra 
rengiamas „Virgo" koncertas 
Jaunimo centre. Tai yra 
Vilniaus universiteto studenčių 
choras, kuris yra laimėjęs 
pirmąsias vietas tarptautinėse 
varžybose. Koncertą rengia 
Jaunimo centras ir kviečia 
visuomenę gausiai dalyvauti. 

x Vasario 16-tosios Nepri
klausomybės atstatymo minė
jimą rengia Jaunimo centras 
vasario 15 d„ šeštadienį, 7 vai. 
v. kavinėje. Programoje eko
nomisto J. Pabedinsko paskai
ta ir meninė dalis, kurią atliks 
poetė Julija Švabaitė-Gylienė. 
Jaunimo centro draugai ir 
rėmėjai kviečiami minėjime 
dalyvauti. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, kurį rengia 
Altos Chicagos skyrius, bus 
vasario 15-16 dienomis. Vasario 
15 d., šeštadienį, 12 vai. dienos 
vėliavų pakėlimas prie Laisvės 
kovų paminklo Jaunimo centro 
sodelyje. Sekmadienį, vasario 
16 d., 10 vai. ryto vėliavų 
pakėlimas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčios 
aikštėje. 10:30 vai. ryto iškil
mingos pamaldos. Parapijos cho
ras, A. Lino vadovaujamas, at
liks specialią programą. Solo 
giedos Vaclovas Momkus. Prie 
vargonų — Ričardas Šokas. 
Akademinė minėjimo dalis vyks 
2 vai. po pietų Marijos aukšt. 

mokyklos salėje. Organizacijos 
su vėliavomis, moterys ir 
mergaitės prašomos vilkėti tau
tiniais drabužiais ir lietuviško
ji visuomenė kviečiama minė
jime dalyvauti. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valando"- pagal <;us!tanma 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
<^tad 9 v r iki 1 vai d 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden A ve.. Ste. 18-2 
Hinsdale. IL 60521 
Tel. <708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 

x „Jonio" ansamblis iš 
Lietuvos turės koncertą 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje šiandien, trečiadienį, 7 
vai. vak. Visi parapiečiai ir 
svečiai kviečiami atsilankyti. 

x Zita Zubrickaitė ir Mi-
chael Zaczek susilaukė pir
mojo sūnaus Michael Joseph. 
Jaunuoju prieaugliu džiaugiasi 
jaunieji tėvai, seneliais tapę 
Elena ir Juozas Zubrickai Hot 
Springs, Ark., ir Mildred ir 
Michael Zaczek, gyveną Eik 
Grove, 111. Jaunieji tėvai gyvena 
Lemonte. 

x Dr. Antanas Razma ir 
Vaclovas Momkus yra šokių 
šventės lėšų telkimo komisijos 
kopirmininkai. Jie abu yra pasi
šventę aukų rinkėjai ir žada su
r inkti daug pinigų, kad 
Tautinių šokių šventė gerai 
pasisektų. 

x Arvydas M a r k a u s k a s , 
Lietuvos valstybinės operos 
solistas, Amerikos lietuviams 
jau gerai pažįstamas iš puikių 
dainavimų mūsų išeivijos operų 
spektakliuose, atliks sunkią 
dramatišką Jago partiją Verdi 
„Otelio" operos pastatyme 
balandžio 26 ir gegužės 2 dienų 
spektakliuose, kuriuos ruošia 
mūsų Lietuvių Opera Chica-
goje. 

x Ses. Bernadeta, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų 
vienuolijos provincijole, lankė
si Chicagoje ir vasario 10 d. susi-
tiko su rėmėjų valdyba ir 
talkininkėmis Anicetos ir Jur
gio Mažeikų namuose. Ses. 
Bernadeta papasakojo apie 
seselių veiklą JAV, Kanadoje ir 
Lietuvoje, labai vertino rėmėjų 
pagalbą ir nuoširdžiai dėkojo. 
Pateikė mintį, kad rėmėjai įsi
jungtų į apaštalinį darbą savo 
apylinkėse. Buvo aptarta Chica
gos rėmėjų skyriaus ateities 
renginiai. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Irena Alantienė, B. Kondratas, 
M. Ripskis, J. ir S. Kavaliūnas, 
V. Nenortas, B. ir B. Banaičiai, 
B. Navickas, Frank Sid
zikauskas, Vincas Kačergius, 
John Rudaitis, Bronė 
Bildušienė, R. Bagdonas, Petras 
Mikšys, Alfonsas Smilgius, J. ir 
J. Zubinai, Elena Mazuraitis, 
Leokadija Pačkauskas. Dėko
jame už aukas. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
dr. Gedas ir Anita Griniai, Alex 
Tornau, Algimantas Urbutis, 
M. Sodeika, E. Kaminskas, 
Tony Domeika, Albinas Kur-
kulis, Alfonsas Liszkewicz, G. 
Budraitis, O. V. Samatauskas, 
Maria Miklius, Petras Petraitis, 
S. Z. Ramanauskas, Birutė Mar-
tick, D. Kavalinskas. Dėkojame 
už aukas. 

x Vasario šeš iol iktosios 
dienos parodos „Dailė '92" ati
darymas bus penktadienį, va
sario 14 d., 7:30 v.v. Čiurl :o 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Galerija at idaryta sekma
dieniais 11 v.r.-2 v.p.p. 

(sk) 

x Lietuvių Fondas rengia 
Lietuvos Valstybinės operos 
solistų — Irenos Milkevičiūtės 
ir Vaclovo Daunoro ir pianisto 
Roberto Bekionio koncertų seri
ją: Detroit — kovo 1 d., Cleve-
land — kovo 8 d., Chicago — 
kovo 15 d., New York — kovo 21 
d., Baltimore — kovo 29 d., St. 
Petersburg — balandžio 2 d., Los 
Angeles — balandžio 5 d. Kon
certus organizuoja ir rūpinasi 
bilietų platinimu tų vietovių L. 
Fondo įgaliotiniai. 

(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 Lie tuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, rengiamas 
Cicero Altos skyriaus, bus 
vasario 15 ir 23 dienomis. Tau
tinė vėliava bus pakelta vasario 
15 d., šeštadienį, 12 vai. miesto 
aikštėje. Vėliavos pakėlime da
lyvaus Cicero miesto vadovybės 
atstovai, Jūrų šauliai „Klai
pėda" bus garbės sargyboje, in-
vokaciją sukalbės Šv. Antano 
par. klebonas kun. M. Brophy. 
Pakėlimo apeigas praves inž. 
Stasys Dubauskas. Iškilmingos 
pamaldos už žuvusius bus va
sario 23 d., sekmadienį, 11 vai. 
Šv. Antano bažnyčioje. Aka
deminė dalis bus 12 vai. parapi
jos salėje. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivė Susy Zubia yra iš
rinkta kandidate aeronautikos ir 
erdvių administracijos „Didžią
ja seserimi", įvertinant jos ma
tematinius ir inžinierinius suge
bėjimus moterų tarpe. Ją remia 
AT & T bei Bell laboratorijos. 

x „The Board for Interna
t ional Broadcas t ing" , šių 
metų pranešimas anglų kalba, 
su daugybe nuotraukų, dirbusių 
ir dirbančių Laisvosios Europos 
ir Laisvės radijo skyriuose 
Muenchene, Vokietijoje. Pra
nešimas įdomus visiems, besido
mintiems radijo veikla ir jos 
įtaka. 

x Dailėtyrininkas Domas 
Lapkus aptars Vasario 16-tos 
parodą ,,Dailė-92" per jos 
a t idarymą šį penktadienį 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. 

x L i t u a n u s žurna lo šių 
metų nr. 1 išėjo iš leidyklos. Jį 
redagavo Robertas Vitas ir jame 
rašo Raymond Smith apie Kara
liaučiaus kraštą tarptautinės 
teisės rėmuose, Norman Ber-
dichevsky apie pabaltiečių 
grįžimą į valstybių šeimą, lygi
nant su Izraeliu, Albert Či-
žauskas apie Lietuvos politinę 
ekonomiją, Enriąue Arias apie 
dabartinę Lietuvos muziką, 
Algimantas Kezys apie Elenos 
Kepalaitės meno kūrybą ir 
Dzintra Bond apie planingą 
rusų kalbos brukimą okupacijos 
metais. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių: 
Elena Vasyliūnas, Somerville, 
Mass., „Draugo" bendradarbė, 
Liucija Hoffman, Oak Lawn, 
111., Rita Kavolis, Carlisle, Pa., 
L. Šmulkštys, Arlington Hts., 
111., E. ir J. Žilioniai, Baltimore, 
Md. Nuoširdus ačiū už aukas. 

x K o r p ! Neo-L i thuan ia 
kviečia visuomenę į vakaronę 
vasario 21 d. 6 v.v. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Bus 
rodomas rež. Arvydo Reneckio 
filmas „Naktis Lietuvoje". Rei
kalinga rezervacija vakarienei. 
Skambinti: G. Kasperaitienei, 
tel. 708-352-5127. 

(sk) 
x P a t r i c i a T r o w b r i d g e 

(Juozaitytės), lietuvių kilmės 
kandidatės į Illinois valstijos 
senatą kandidatūrai paremti, 
vasario 29 d., 5 v.v. ruošiama 
vakar ienė Lietuvių centro 
Lemonte „Bočių" salėje. Lietu
vių Respublikonų Illinois lyga 
kviečia visus susipažinti su 
kandidate. Rezervacijoms: tel. 
708-985-4905. Dalyvaukime 

mu ŽVAIGŽDUTĖ 
MBH0LJL* ^ * Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriam Redaguoja J. Mačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, 

Įsteigtas Lietuvių Mokytojų Sąjungos Chicagos skyriaus 
IL 60629 

visi! 
(sk) 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Wasrrington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime 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. (<fc) 

LIETUVOS PELYTĖ 
Lietuvos pelytė 
Lėktuvu keliavo 
Į New Yorko miestą 
Pas tetulę savo. 

Teta ją globojo 
Ir skaniai vaišino, 
Floridoj saulėtoj 
„Miki Mouse " pažino. 

Mikis jai parodė, 
Kur draugai gyvena, 
Visą jo pasaulį 
Ir jo miesto meną. 

Pelytė žadėjo 
Dar pasimatyti 
Ir didesnį miestą 
Lietuvoj statyti. 

Kad net už Atlanto 
Stogai raudonuotų, 
Rankele pelytė 
Mikei pamojuotų. 

Nerimą Narutė 

LIETUVIAI MYLI KRYŽIUS 
Iš Lietuvos aš atsigabenau 

žvakidę. Ji yra padaryta iš 
medžio. Medis vaizduoja kryžių. 
Anksčiau Lietuvoje, prieš pen
kiasdešimt metų. galėdavai 
matyti kryžių kiekvienoje kryž
kelėje. Kai Lietuvą užėmė rusai 
komunistai, lietuviai slėpė visus 
kryžius ir visus kitus daiktus 
susijusius su religija. Kas nepa
slėpdavo, tai tą ištremdavo į 
Sibirą. Dabar, kai Lietuva vėl 
tapo laisva, visi pradėjo statyti 
kryžius. Jie traukė dabar juos iš 
paslėptų vietų. Vėl kabina reli
ginius paveikslus ant sienų. 
Kaune, kur anksčiau stovėjo 
tankas, jo vietoje pastatė daug 
kryžių. Prie Šiaulių yra didelis 
kryžių kalnas. Ten yra sunkiai 
suskaičiuojama daugybė kryžių. 
Kas tik nueina į kryžių kalną, 
visada pastato kryžių. Jei neturi 
iš ko padaryti, tai jį daro iš 
kapeikų (pinigų) arba iš gėlių. 

Tomas Pabedinskas , 
•r 

Marąuette Parko lit. m-los 8 sk. 
mokinys 

I 
AKINIAI 

Petrelis matė, kaip tėtė su 
akiniais knygas skaitė. Kartą 
Petrelis, užsidėjęs akinius, 
bandė skaityti, bet negalėjo. 

Tėtis jam tarė: 
— Kai išmoksi skaityti, tada 

nė akinių nereiks; žinok, jog 
nemokytam akiniai nepagelbės. 

Kitą rytą tėvas nuvedė vaiku
tį mokyklon. 

Ksaveras Sakalauskas — 
Vanagėlis 

IŠ STOVYKLOS 
GYVENIMO 

Kupruoti Varpininkai 
Vytas Juozas Kazimieras Pa

bedinskas yra 17 ar 18 arba 31 
metą amžiaus (kažin kodėl Vy
tas pats nežino). Vytas neseniai 
baigė gimnaziją. Rudenį žada 
lankyti University of Illinois 
Champaign — Urbana. Jis stu
dijuos inžineriją. Laisvalaikio 
metu Vytą galima rasti sėdintį 
pavėsyje ir rašantį. Jo mėgia
miausi valgiai yra „lasagna" ir 
kugelis. Vytas atvažiavo į sto
vyklą, nes negalėjo surasti kito 
darbo namuose Žadėjo būti 
nakties sargu, bet trūko vieno 
vadovo. Taip Vytas tapo vadovu. 
Vytui labai patinka tos tylios, 
ramios valandos, kada stovyk
lautojai miega. Vytas priklau
so „Aitvaro" krepšinio koman
dai. 

Sėkmės Vytui! 

ŠeStas Būrelis 

GALVOSŪKIS NR. 86 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Baudžiavos laikų lietuvių gyvenvietė. Iš Dionizo Poškos „Mužikas žemaičių 
ir Lietuvos." 

RAUPSUOTASIS 

(Legenda — Pabaiga) 

Dabar atėjo tėvo eilė. Jis visas 
pabalo.Tyrinėtojai pasižiūrėjo 
vienas į kitą. Atidengė rankas 
ir kojas. Ir štai, kur neseniai 
dvokė pūvančios mėsos, dabar 
baltavo graži, švelni oda. Kai 
tyrinėtojai savo instrumentais 
ėmė badyti ir žnaibyti kūną, 
tėvas iš skausmo kuone rėkti 
pradėjo. Chanas klūpojo vėl 
savo kampelyje, verkdamas iš 
džiaugsmo ir dėkingumo. Iš jo 
širdies gilumos plaukė dėkin-
giausi j ausmai ir žodžiai 
Viešpačiui. 

Kai tyrinėtojai išėjo, jis 
pabučiavo tėvą ir motiną ir tarė: 

— Kur yra krikščionių Die
vas? Ar galite ilgiau dvejoti, kad 
Jis yra tikras Dievas? 

— Mes visi eisime Jo ieškoti! 
— tarė tėvas — Mes eisime ir 
paklausime močiutės, kur Jį 
rasti. Mes eisime ieškoti, nors 
Jis būtų ir kitame pasaulio 
krašte. 

Močiutė verkė iš džiaugsmo, 
kai išgirdo apie stebuklą, 
padarytą To, Kuris taip mylėjo 
mažus vaikelius, kuomet gyve
no žemėje ir dabar išklausė 
nelaimingo vaiko karš tos 
maldos. 

Ji išmokė juos visko, ką ji 
žinojo apie krikščionių mokslą. 
Paskui patarė eiti į vieną tolimą 
kaimą prie jūrų kranto, kur yra 
žmonių iš anapus jūrų atkelia
vusių, išpažįstančių krikščionių 
religiją. Tai buvo portugalai, 
kurie įsteigė savo koloniją prie 
jūros. Ten buvo maža bažnytėlė 
ir misionieriai. Atkeliavusieji 
žmonės būdavo tenai nuošir
džiai priimami. Jie apsikrikšty
davo ir likdavo uoliais krikščio
nimis. Mažasis Chanas norėjo, 
kad jį tiek išmokytų, jog galėtų 
eiti ir skelbti savo tautiečiams 
tikėjimą į Jėzų. Misionieriai 
Chaną visuomet laikė prie sa
vęs. Jis prisirengė su didžiausiu 
dievotumu prie savo Pirmosios 
Komunijos. Toje laimės dienoje 
jis pats paaukojo save prieš pat 
Komuniją švenčiausiajai Mer
gelei Marijai. Kai priėmė į savo 
širdį Viešpatį ir Išganytoją, jo 
veidas nušvito dangišku skais
tumu. Po Mišių misionieriai, 
prirengusieji jam kai kurių 
malonių nepaprastumų, nuėjo jį 
pasikviesti iš koplyčios, kur jis 
kamputyje klūpojo ir meldėsi. 
Jis klūpojo sudėjęs rankas ant 
krūtinės. Jo veidas buvo nu
kreiptas į Švenčiausios Motinos 
su Kūdikėliu statulą, jo veidą 
puošė maloni šypsena. Kada 
misionieriai prakalbėjo, jis 
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Pusiaujas geografijoje yra pa
grindinė nulinė lygiagretė, ap
juosianti žemės rutulį lygiame 
atstume nuo pietų ir šiaurės 
polių. Pusiaujas dalina žemės 
rutulį į du pusrutulius: šiaurės 
ir pietų. Žemė sukasi apie saulę 
nustatytu „taku". Žemės ašis 
yra palinkusi į tą „taką", todėl 
į pusiaują nuolat krenta tiesio
giniai saulės spinduliai per 
ištisus metus. Nuo kovo 21 d. 
šiaurinis pusrutulis gauna dau
giau tiesioginių saulės spindu
lių, o nuo rugsėjo 23 dienos — 
pietinis pusrutulis. Žemės juos
ta tarp 23.5 paralelės į šiaurę ir 
23.5 paralelės į pietus, vadina
ma atogrąžų, tropikų ar dausų 
juosta. Tai karščiausia žemės 
vieta, kur tęsiasi nuolatinė 
vasara. Čia nėra metų laikų, 
nes visą laiką saulės spinduliai 
krenta tiesiai dėl aukščiau 
paminėtų priežasčių. 

„Katė savo aštriais nagais 
puolė laukinę pelę.. „Sakinys iš 
vienos pasakos, kurią pavaiz
duoja šis piešinėlis. Parašykite 
šios pasakos pavadinimą. Jei 
neatsiminsite pavadinimo, tai 
parašykite trumpą šios pasakos 
turinio atpasakojimą. 

(5 taškai) 
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Cia pateikiama eilę palygini
mų — priešingumų, kurie pažy
mėti trimis taškais. Vietoje tų 
trijų taškų įrašykite atatinka
mą tai minčiai žodį: 1. šaltas 
kaip..., karštas kaip... 2. 
Linksmas kaip... sergąs (nesvei-
Kas) kaip..., 3. žiaurus (įsiutęs) 
kaip..., švelnus (minkštas) kaip 
... 4. Kietas (nelankstus) kaip..., 
minkštas (gležnus) kaip... 5. 
Aklas kaip..., kurčias kaip... 

(5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 88 
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Trumpus skiemenis susekame 
arba pagal klausą (tariami 
trumpai), arba pagal balses u, 
i-jos žymi tik turmpuosius 
balsius. A, e — žymi trum
puosius arba ilguosius. Kad 
žodžiuose gėles , galva 
paskutiniai skiemenys trumpi, 
sprendžiame ir iš uždavinio 
sąlygos, kurioje pasakyta, kad 
žodžiuose yra tik po vieną 
trumpą skiemenį. Žodyje gėles 
skiemuo gė tikrai ilgas, nes 
jame ilgasis balsis ė, tad lieka 
vienintelis skiemuo les, kuris 
tegali būti trumpas. Žodyje 
galva siemuo gal ilgas, tai rodo 
dvigarsis ai (visuomet ilgas), an
trasis skiemuo turi būti trum
pas. Žodyje baltesni trumpasis 
skiemuo tegali būti tes, nes pir
masis ilgas (dvigarsis ai) ir 
paskutinis ilgas (į nosinė). 

ė+* 
Šios figūros atrodo panašios, 

bet yra ir skirtumų. Apibrauki
te tas figūras, kurios jums 
atrodys panašesnės. 

(5 taškai) 
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1. Gerai sėdėk... 2. Maistas... 3. 
Tenai būtis... 4. Pakelėje... 
5.Žinai kuo tas... 6. Kadaise ta... 
7. Kaitra... 8. Štai rėmai... 9. 
Jonai lupi savo... 10. Kada Jery 
nasturtas... 

nepasijudino. Tik kai jį palietė 
ranka, jis parpuolė į misionierių 
rankas. Antrą kartą jis išgirdo 
dievišką šauksmą: „Leiskite 
vaikeliams eiti pas Mane ir 
nedrauskite jiems, nes tokių yra 
dangaus karalystė". 

Čia matote trikampį nupieštą 
popieriuje. Iškirpkite ir 
paprasčiausiu būdu padalykite 
tą iškirptą trikampį į dvi lygias 
dalis. Nevartoti liniuotės ir kitų 
matavimo priemonių. Paaiškin
kite kaip tą darbą atlikote. Už 
teisingą sprendimą - 5 taškai. 
Pastaba: kad lengviau būtų tą 
darbą atlikti, nusipieškite dides
nį trikampį, kurio vienas šonas 
būtų 3 inčų, o antras - 6 inčų 
ir tada iškirpkite. 
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Padauginkite šį skaičių iš 9 
(devynių) 037037037037. Už tą 
darbą gausite (5 t). Gautą 
sandaugą suskirstykite į grupes 
po 3 skaičius ir žodžiu parašy 
kitę kiekvienos grupės pavadi
nimą, pvz. šimtai, tūkstančiai ir 
t.t. 
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