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VĖLIAVA SU 
GEDULO ŽENKLU 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 12 d. (Elta) — 

Lietuvos Respublikos vyriau
sybės potvarkiu, minint Laisvės 
gynėjų dieną, nuo 1993 m. sau
sio 12 d. 14 vai. iki sausio 13 d. 
22 vai. prie valstybinės valdžios 
ir valdymo organų, įmonių, 
įstaigų ir organizacijų pastatų, 
ta ip pat prie gyvenamųjų namų 
iškeliama Lietuvos valstybinė 
vėliava su gedulo ženklu. 

Sausio 12 dieną nuo 18 iki 20 
valandos Vilniaus gyventojai ir 
svečiai gali aplankyti Lietuvos 
televizijos studijas. Visi, kas 
nori, kviečiami ateiti, prisiminti 
tragiškus 1991 metų sausio įvy
kius , pagerbti aukas, pamatyti , 
kaip dabar dirba čia vėl sugrįžę 
žmonės, prieš dvejus metus pa
tyrę smurtą, išvaryti iš šių rū
mų. 20 valandą prie RTV rūmų, 
kaip ir Seimo rūmų, Televizijos 
bokšto bei buvusių KGB rūmų 
bus uždegti atminimo laužai. 18 
valandą tragiškojo sausio antrų
jų metinių paminėjimas vyks 
Operos ir baleto teatre . 

Sausio 13-ąją, pirmą valandą 
nakt ies , Vilniaus Sv. Jono baž
nyčioje — In Memoriam atl iks 
Kamer in is orkestras, „Liepai
čių" choras ir Varinių pučia
mųjų kvar te tas . Iš ryto prie 
Seimo rūmų bus at idengta me
morial inė kompozicija, vyks 
mit ingas, eisena į arkikatedrą. 
Vėliau bus dedamos gėlės An
takalnio kapinėse prie žuvusių 
Laisvės gynėjų kapų, gėlių taip 
pa t bus nuvežta ir į Medi
ninkus. Vilniaus arkikatedroje 
bazilikoje bus aukojamos šv. 
Mišios, Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras ir Kauno 
choras a t l iks Mozarto „Re-
qu iem' \ 18 valandą Sporto rū
muose vyks laisvės aukų prisi
minimo ir muzikos vakaras . 

Pa r l amen te turi būt i daugiau 
šviesos, bendravimo šilumos, o 
sargybinių mažiau, — sako Sta
sys Lozoraitis. 

Lietuva p a s i r a š y s cheminio 
g ink lo uždraudimo 

konvenci ją 

Sausio 11 dieną Užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
išvyko į Paryžių, kur sausio 
13-ąją pasirašys Konvenciją dėl 
cheminio ginklo kūrimo, gamy
bos, kaupimo ir vartojimo už
draudimo bei jo sunaikinimo. 

Konvencijos projektą Jungti
nių T a u t ų Generalinė Asamb
lėja pr iėmė praeitoje Nusigink
lavimo konferencijos sesijoje Ge-
nevoje po daugelį metų trukusių 
daugiaša l ių derybų. 

Lietuvoje akredituotas J A V 
k a r o pajėgų ats tovas 

Sausio 11 dieną akredi tuotas 
JAV karo atašė Lietuvoje, pul
kininkas Lawrence H. Shaevitz. 
Jo akreditacinius raštus priėmė 
Krašto apsaugos ministras Aud
r ius Butkevičius. Ceremonijoje 
dalyvavo ministro pavaduotojai, 
k i t i a u k š t i pareigūnai . 

Pu lk in inku i Shaevitz 47 me
ta i . P r ieš a tvykdamas į Vilnių, 
j is t a r n a v o JAV kar inėse pajė
gose Didžiojoje Britanijoje. Dar 
anksč iau buvo kar inių pajėgų 
bazės v i rš in inkas ir vado pava
duotojas Alaskoje. 

Lavvrence H. Shaevitz y ra 
dvyl ik tas is užsienio valstybių 
kar in i s atstovas Lietuvoje. Pir
mas is Lietuvos Respublikoje 
1992 metų gegužės mėn. akre-
ditavosi Švedijos karo ir laivyno 
pajėgų atstovas pulkininkas Kaj 
Wahlberg . 

JAV delegacija priekaištauja 
Jungtinėms Tautoms 

Sovietu kariai, 1991 m. sausio 13-tąją Vilniuje užėmė Televizijos bokštą. 

„Raudonas" rytoj gali 
būti „baltas" 

Tai — S ta s io Lozora ič io 
žodžiai. „Atgimimo" savait
raštis spausdina dviejų puslapių 
atverstinį apie pretendentą į 
Lietuvos Respublikos preziden
to postą Lietuvos ambasadorių 
JAV Stasį Lozoraitį ir jo žmoną 
Danielą. 

Publikacijoje pateikiamos ir 
Stasio Lozoraičio politinės nuo
statos. J is sako, kad barjerai 
tarp valstybės vadovo ir tautos 
nereikalingi. Nereikia užsida
ryti Seimo rūmuose tars i tvir
tovėje. Pastebėjau, kad tokia 
„apgultos tvirtovės'* psicholo
gija yra persiėmę kai kurie 
mūsų politikai. Tada ir prasi
deda visokiausių priešų paieš
kos ir kalbos apie kažkokius 
„šliaužiančius" dalykus... Aš 
galvoju kitaip: kam a t s tumt i 
žmogų, jei jis buvo „raudonas"? 
O gal rytoj jis bus „baltas"? Aš 
norėčiau, kad Lietuvoje galėtų 
pasireikšti kiekvienas žmogus... 
Būtinai stengsiuosi apvažiuoti 
Lietuvos miestus ir miestelius. 

Lietuvos ir Rusijos 
transport in inkų d e r y b o s 

Sausio 12 d. Maskvoje Lietu
vos susisiekimo ministro Jono 
Biržiškio vadovaujama delegaci
ja derėsis su Rusijos Transpor
to ir Kelių susisiekimo ministe
rijų vadovais. Patikslintais duo
menimis , įvairios Rusijos susi
s iekimo įmonės ir žinybos Lie
tuvai y r a įsiskolinusios apie 2.5 
milijardo rublių. Bus ta r iamasi 
dėl šios skolos grąžinimo mūsų 
šaliai. Lietuvos transportininkų 
skola Rusijos par tner iams y ra 
dešimt kar tų mažesnė. 

Dviejų šalių ministerijų vado
v a i d e r i n s ir t a r p t a u t i n ę 
keleivių bei krovinių pervežimo 
a u t o t r a n s p o r t u su ta r t į . J o s 
pasirašymas buvo atidėtas po to, 
ka i Rusija ėmė pageidauti , jog 
au to t ranspor tas per Lietuvos 
teeritoriją į Kaliningrado sritį 
važiuotų be išankstinių leidimų. 
Lietuvos specialistai su tokia 
pozicija nesutiko ir pasiūlė 
parengt i atskirą susitarimą dėl 
t ranzi t in io krovinių pervežimo 

Visa Lietuva vieningai stojo ginti savo teisių ir lai-
m. sausio 13-osios įvykiams praūžus Vilniuje. 

atome dalį minios, baisiems 1991 

Taikiai išspręstas konfliktas 
Dažnai pasiekia žinios apie 1991 m. spalio mėn. italų 

naujus konfliktus tarp tautų ar vyriausybė dar kartą mėgino 
net etninių grupių, gyvenančių pasiūlyti Pietų Tiuliui auto-
toje pačioje valstybėje, todėl at- nomiją. Tuo pat metu Austrija 

visų rūšių t ranspor tu . (V,P.) jai apskrit 

rodo, kad visame pasaulyje ver
da nesutarimai, pyktis ir tar
pusavio varžybos. Tačiau 1992 
metais buvo beveik nepastebė
tas vienas pozityvus kaimyni
nių tautų gyvenimo reiškinys: 
I t a l i j a ir Austr i ja t a i k i a i 
užbaigė beveik ketvirtį šimt
mečio trukusį aštrų etninį 
konfliktą dėl Pietų Tirolio. 

Italija valdė Pietų Tirolį, 
kuris kadaise priklausė Austri
jai, nuo 1930 metų. Kadangi 
95% gyventojų šioje provincijoje 
buvo vokiečių kilmės, Mussoli-
nis, paėmęs valdžią, nujautė, 
kad jų simpatijos gali svirti į 
Vokietijos ir Hitlerio pusę. J is 
stengėsi Pietų Tirolį „suita-
linti". Į provinciją buvo privežta 
daug italų kolonistų, kurie įkur
dinti ūkiuose, pramonės įmonė
se ir užėmė valdininkų vietas. 
Visi vietovardžiai pake i s t i 
itališkais, o vokiečiai turėjo 
„sui ta l int i" ' savo pavardes. 
Taip pat uždarytos vokiškos 
mokyklos ir vokiečių kalba 
išmesta iš įstaigų. J Austrijos 
protestus nebuvo kreipiama 
dėmesio. Kai Hitleris 1938 m. 
prisijungė Austriją, atsidėkoda
mas Mussoliniui už paramą, 
leido pasilaikyti Pietų Tirolį. 

Po II pas. karo Austr i ja 
pareikalavo grąžinti P. Tirolį, 
bet sąjungininkai atsisakė, nes 
Italija jau buvo pašal inusi 
Mussolinį ir pasuko demokra
tijos keliu — nenorėta reikalų 
komplikuoti. Savo ruožtu, Itali
ja, nujausdama galimas proble
mas su kaimynine Austrija, pa
žadėjo vokiečiams lygias teises 
ir, be to. sustabdė ,,suitalinimą" 
provincijoje. 

1956 m. Pietų Tirolio kraštu-
tinieji pradėjo protestus, kurie 
išsivystydavo į ginkluotus su
sirėmimus, bombų sprogdini
m u s bei k i t ok ius s m u r t o 
veiksmus. Roma ir Viena nuo
la t kaltino viena kitą, kol 
pagaliau Austrija visą reikalą 
pavedė Jungtinėms Tautoms. 
Kaip paprastai, nieko nebuvo 
padaryta, ir problemos tęsėsi 
toliau. 

Tuo tarpu Italijoje pradėjo vis 
smarkiau reikštis neonaciai, o 
1987 metais, vyriausybės rin
kimų metu, Pietų Tirolyje pasi
reiškė daug smurto veiksmų, 
kuriais buvo apkaltinti neona
ciai ir vokiečių kilmės gy vento-

nusprendė savo skurdą iš JT at
siimti ir leisti Italija: sutvarkyti 
savo krašto vidau- politiką, 
nesikišdami į au ton aūjos dery
bas. Ilgainiui italai į Pietų 
Tirolio reikalą ėmė žiūrėti, kaip 
į vietinę, izoliuotis problemą, 
k u r i nekelia p a g a u s viso 
krašto saugumui. Tarp Austri
jos ir Italijos a t s i rado vis 
daugiau tarpusavio pasitikėji
mo ir draugystės ryšių. Konflik
t a s tarp šių kaimyninių tautų 
buvo išspręstas ta ik iu būdu. 
vartojant kantrybę ir šaltą 
protą. 

N e w D e l h i . — Indijos 
lėktuvas, kuriame skrido 163 
keleiviai, šeštadienį nukrito, 
mėgindamas nusi le is t i New 
Delhi aerodrome. Nelaimė įvy
kę dėl didelio rūko, kur i s visiš
kai uždengė matomumą. Nors 
lėktuvas sudužo ir net užsidegė, 
visi keleiviai išliko gyvi — kai 
kurie tik buvo sunkiai sužeisti. 
Lėktuvą vairavo uzbekistanie-
čiai, nes Indijos am linijos dar
buotojai jau visas mėnesis strei
kuoja. Indija vietoj streikuo 
jančių samdo Uzbekistano la
kūnus. 

R y g a . Latvijoje gyvena 
165,000 lenkų, kurie sudaro 2% 
visų krašto gy vervojų. Didžiausi 
lenkų telkinia; vra Rygoj ir 
Daugpilyje. 

Alyva tebeteršia 
Setlandijos pakrantes 

S u m b u r g h H e a d , Shetland 
Islands. — Sudužęs amerikiečių 
tank la iv i s Brear tebeleidžia 
milžiniškus kiekius alyvos į 
jūrą p r i e Set landi jos salos 
krantų. Prieš šešias dienas jis 
audros me tu užplaukė ant po
vanden in ių uolų ir sudužo. 
Pas t angas išpompuoti alyvą į 
k i t u s t a n k l a i v i u s t r u k d ė 
siaučiant i audra , sukėlusi ben t 
30 pėdų aukščio bangas. Dabar 
daugumas alyvos jau a ts idūrė 
vandenyje ir užteršė 50 mylių il
gio Setlandijos salos pakrančių 
juostą. 

Tanklaivis Brear savo krovi
ninėje turėjo 12 milš iniškų 
tankų su apie 26 milijonais ga
lionų nevalytos alyvos. Net ir 
tie t anka i , kurie nenukentėjo 
nelaimės metu, dabar sukiužo 
nuo milžiniško vandens spaudi
mo. Kai pagaliau nurims audra, 
gamtosaugos darbininkų laukia 
didžiulis darbas — išgelbėti 
Setlandijos gyvūniją ir augme
niją nuo taršos. 

Mogadishu, Somalija, sausio 
10 d (NYT) - Amerikos dali
nius Somalijoje lankančios JAV 
Kongreso delegacijos vadas sek
madienį priekaištavo Jungti
nėms Tautoms, kad jos delsia 
pasiruošimą perimti iš JAV tai
kos palaikymą Somalijoje. De
legacijos pirmininkas, kongres-
manas John Murtha (DPA) pa
kar to t ina i pliekė Jungt ines 
Tautas buvusios JAV ambasa
dos Somalijoje griuvėsiuose 
surengtoje spaudos konferen
cijoje. „Didž iaus i a s mūsų 
nusivylimas čia atvykus buvo 
tas , kad pamatėme JT nieko 
nedarant, —jis sakė. — JT velka 
kojas. Iš visų žmonių, su kuriais 
mes kalbėjomės, susidarome 
vaizdą, kad jie turėtų būti tik
rieji veikėjai šioje scenoje". 

JT tuo tarpu neturėjo atsa
kymo į kongr. Murtha prie
kaištus. 

Kongr. J. Murtha, Atstovų rū
mų Pakomisės Gynybos lėšoms 
pirmininkas, pasakė, kad jis 
nori greitai užbaigti JAV dali
nių darbą Somalijoje. „Aš norė
čiau matyt i amerikiečius, iš
vykstant iš čia kuo greičiau, nes 
juo ilgiau mes čia esame, tuo gi
liau įs ivel iame. Juo gil iau 
įsiveliame, tuo ilgiau mūsų dar
bas čia tęsis, tuo labiau jie 
pasidarys priklausomi nuo mū
sų". 

Delegacija, kurią sudaro sep
tyni Kongreso nariai ir 15 
pagelbinių pareigūnų, turėjo 
daugiau kaip valandą laukti 
JAV marinų būstinėje miesto 
š iaurė je , nes vis nesil iovė 
susišaudymai tarp kariaujančių 
grupių mieste. 

Anksčiau tą dieną JAV mari
nai pradėjo šaudyti į ginkluotą, 
aštuonių somaliečių patrulių 

grupę, iš kurios t rys buvo už
mušti. 

Kitame atskirame incidente , 
pasak kariuomenės a ts tovo, be 
sišaudant su pasa lūna i s , šau
dančiais į JAV kare iv ius , sau
gančius sugedusį sunkvežimį , 
vienas civilis somaliet is buvo 
sužeistas. 

Spaudos konferencija vyko po 
delegacijos susi t ikimo su ma
rinų lt. gen. Robert B. Johnston, 
kuris vadovauja visoms 32,000 
karių ta rp tau t inėms pajėgoms 
ir aplankius JAV k a r i ų viene
tus Somalijoje. Jo padary t i prie
kaištai Jungtinėms Tau toms at
spindėjo plačiai JAV pa re igūnų 
tarpe vyraujančias p r ivač ias 
nuomones, jog jie n e m a t o , kad 
Jungtinės Tautos ruoš tųs i per
imti atsakomybę Somalijoje iš 
JAV dalinių. 

Nors, siunčiant JAV da l in ius , 
prez. Bush užt ikrino, k a d J A V 
daliniai savo uždavinį užba igs 
iki sausio 20 d., ka i Bill Clin-
tonas taps JAV prezidentu , da
bar, JAV daliniams j a u mėnes į 
ten esant, ka r iuomenės parei 
gūnai sako, kad dal in ius išvesti 
t ruktų dar bent šešias sava i tes . 

Kongresmanas M u r t h a išreiš
kė savo susirūpinimą, kad J T 
dar nepradėjo kurti savo karinio 
š tabo Somalijoje. , ,Aš j u o s 
skatinsiu ten pasiųsti J T pajėgų 
vadą kaip galint g re ič iau" , j is 
sakė. Kongresmanas t a i p pat iš
reiškė susirūpinimą tos opera
cijos kaina JAV-ėms ligšiol. nes 
Pentagonas Kongresui a t s iun tė 
prašymą padidinti sk i r t a s lėšas 
500-600 mil. dol. s u m a , kad ap
mokėtų keturių mėnes ių užda
vinį. Ir tai po to, kai k r a š t a s 
susirūpinęs pasakiško deficito 
mažinimu. 

Kinija savaip kovoja su nusikaltėliais 

— M a s k v a . Rusijos prez. 
Boris Jelcin pašalino buv. Žinių 
agentūros ministrą Yegor Ya-
kovlevą. nes jis šališkai vertinęs 
ir leidęs skelbti žinias apie et
ninius konfliktus pietinėje Rusi
joje. I jo vietą paskirtas Jelcinui 
lojalus Vyaceslv J. Bragin. ku
ris pasižymėjęs kaip s t iprus 
spaudos ir žodžio laisvės propa
guotojas 

Beijing, Kinija. Praėjusį sa
vaitgalį Kinijos Guangzhou, 
Shangai ir Huizhou vietovėse 
mirties bausmė įvykdyta 57 
asmenims po to, kai teismai 
neseniai nuteisė 1,163 įvairius 
nusikaltėlius. Pernai per teismo 
procesą Kinijoje perėjo 11.596 
bylos, vien susietos su moterų 
bei vaikų pagrobimu ir pardavi
mu į vergiją. Pagal Kinijos vy
riausybės pranešimą, pernai 
daugiau kaip milijonas nusi
kaltėlių kalėjo 680 kalėjimų — 
daugiausia už vagystes ir plėši
kavimą. Pagal Kinijos įstaty
mus, bet kur is nusikaltėlis gali 
būti uždarytas į sunkiųjų darbu 
stovyklą 2 metams be jokio 

m 
Su H • malda ir trispalve prieš mnk luotus rusų karius Lietuviai gynė savo laisvę Vilniuje 
199; sausio tryliktąja, istorijon įrašyta Kruvinojo sekmadienio vardu. 

teismo. Nuteistieji mir t ies baus
me retai tur i progą apel iuot i 
teismo nuosprendį, n e s b a u s m ė 
paprastai įvykdoma tuoj pa t po 
nuteisimo. 

Komunistų part i ja j a u k u r i s 
laikas ragina provincijų savi
valdybes imtis gr iežtesnių prie
monių prieš vis gausė janč ius 
nusikalt imus. Todėl, m a n o m a , 
praėjusio savai tgal io egzeku
cijos jau yra tų . .gr iežtesnių 
priemonių" padar inys . 

J e r u z a l ė . — Izrael io prem
jeras Yitzhak Rabin a t m e t ė 
Jungtinių Tautų p rašymą leisti 
į Libaną iš tremtiesiems palesti
niečiams grįžti n a m o . J i s t a ip 
pat pareiškė, kad be t kokie 
ve iksmai p r i eš I z r a e l į , a r 
sankcijų t a ikymas bus labai 
kenksmingas Viduriniųjų Rytų 
taikos dervboms. 

K A L E N D O R I U S 

S a u s i o 13 d.: L i e t u v o s 
Laisvės gynėjų diena. Gotfridas, 
Veronika. Dargaudas , Gilvydė. 

Saus io 14 d.: Fe l iksas , Teo-
dozijus, Laimio. Auksė , Hilar i-
jus. 

ORAS C H I C A G O J E 

Trečiadienį saulė tekėjo 7:16, 
leisis 4:42. T e m p e r a t ū r a dieną 
32 F '0 C), sniegas a rba l ietus, 
kuris ledu padengs gatves Nak
tį, temperatūrai k ren tan t , lietus 
pavirs į sniegą. N a k t į tempe
ratūra - 0 F (-17 C). 

Ketv i r tad ienį s a u l ė t ekės 
7:15. P a d a n g ė n u s i b l a i v y s . 
temperatūra apie 14 F (-9 C l 

• 



DRAUGAS, trečiadienis, 1993 m. sausio mėn. 13 d. 

GLOBOJA CHICAGOS SKAUTININKIŲ.-KŲ RAMOVĖ 

Redaguoja j .v .s . I rena Reg ienė . 2652 VV. 65th St. . Chicago. IL 60629 

KVIEČIAME LIETUVOS 
SKAUTUS SVEČIAIS Į 

JUBILIEJINĘ STOVYKLA 
AMERIKOJE 

1993 metais švęsime skautų 
įkūrimo Lietuvoje 75 metų ju
biliejų. Per 22 nepriklausomy
bės metus skautybė augo ir 
klestėjo. Išeivijos jaunimui ji 
tapo lietuvybės tvirtove ir 
Lietuvių Skautų sąjungos 
vienetuose visame pasaulyje 
skautaujame jau 48-rius metus. 
Skautybė Lietuvoje atsikūrė su 
pirmaisiais laisvės spinduliais. 
Jubiliejų švęsime įvairiais 
renginiais vietovėse. Lietuvių 
Skautų sąjungos iški lmių 
kulminacija bus Jubiliejinėje 
stovykloje, Amerikoje. 

Kviečiame brolius ir seses, 

skautus, skautauįančius Lietu
voje, dalyvauti Jubiliejinėje 
stovykloje, Rakė, 1993 m. liepos 
31 d. — rugpjūčio 11 dienomis. 
Esame pasiruošę dalintis su 
visu pasauliu lietuviškosios 
skautybės jubiliejaus ir Lietu
vos laisvės atgavimo džiaugs 
mais. Atvykusius į Chicag; 
sutiks įgalioti LSS atstovai, U 
anksto svečiams susitarus su 
lietuvių skautų vadovybe 
Amerikoje. 

Budėkime! 
Sigitas Miknaitis 

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos pirmininkas 

„PILĖNŲ" TUNTAS 
PAGERBĖ vs VLADA 

BACEVIČIŲ 
„Pilėnų" skautų tuntas Cle-

velande džiaugiasi, kai visiems 
gerai žinomas mūsų bend
ruomenės narys ir brolis skau
tininkas Vladas Bacevičius už 
savo ilgametę veiklą Lietu
viškos skautijos gerovei Lietu
vių Skautų sąjungos buvo apdo
vanotas aukščiausiu garbės 
žymeniu — Geležinio Vilko 
ordinu. 

Brolis Vladas gimė Kaune 
1916 m. lapkričio 3 dieną. Prieš 
62 metus istojo į Lietuvių Skau
tų organizaciją. Nuo to laiko 
Vladelis visada randa laiko 
(nepaisant kaip būtų užsiėmęs, 
ar kokia jo sveikatos būklė) 
skautiškai ir visuomeniškai 
veiklai. Nuo 1938 m. „Skautų 
Aido" bendradarbis ir pla
tintojas. Nuo 1949 metų yra ėjęs 
įvairias pareigas „Pilėnų" skau
tų tunte — nuo draugininko ir 
(iki šiol) ūkio vedėjo. Nėra pra
leidęs nė vienos Jubiliejinės ar 
Tautinės LSS stovyklos (Lietu
voje, Europoje. Amerikoje, net 
Australijoje). 

Už nuopelnus Lietuviškai 
Skautijai yra apdovanotas 
Tėvynės Sūnaus žymeniu, 
Padėkos, Lelijos ordinais ir ki
tais garbės ženklais. 

Vladas ne tik skautijai. bet ir 
lietuviškai visuomenei labiau
siai žinomas kaip fotografas ir 

spaudos foto bendradarbis. 
Turbūt t ik retas klevelandietis 
neturi jo darytų nuotraukų ir 
atviručių. Jo foto archyve atsi
spindi visa Clevelando LB is
torija. Tai svarbus rinkinys. 
Vladas labai domisi filatelija ir 
yra savininkas turtingo ir 
įdomaus Lietuvos pašto ženklų 
rinkinio. 

Brolis Vladas Bacevičius 
niekada neatsisako padėti 
pagalbos reikalingiems. Jis 12 
metų LB Clevelando apylinkės 
valdyboje rūpinosi socialiniais 
reikalais. Jam ypač rūpi padėti 
mūsų artimiesiems Lietuvoje, 
siunčiant siuntinius, rašant 
laiškus, prie jų dar pridedant 
spaudos iškarpų ir jo darytų 
nuotraukų. Dar ir dabar, nepai
sant silpnos sveikatos, jis turi 
daugiau jėgų, negu daugelis tik 
jusės jo amžiaus sulaukusiųjų. 
Vladas visada ateina talkon. 
Globoja svečius, aplanko 
ligonius, prižiūri jų namus. 
Apiperka ir nuveža kur reikia 
tuos, kurie patys to nebegali 
atlikti. 

„Pilėnų" tuntas džiaugiasi ir 
didžiuojasi, turėdami brolį 
Vladą savo tarpe, ir linki jam 
daug sveikatos bei skautiško 
budrumo ir toliau tęsti savo 
rūpestingą darbą. Pagerbdami 
savo garbingą narį, pilėniečiai 

Jū rų budžiu L inu i Pau l iu i Korp! 
narvs fil. J o n a s Da inauskas . 

V V l-lb S p d l izrisa K< 

Nuot r 

oracijos garbės 

T a m u l a i č i o 

FIL. J . DAINAUSKO PAGERBIMAS 

l JAV jis atvyko kiek vėliau, 
negu didžioji emigrantų banga 
1949 metais. Jam kelias į dėdės 
Šamo žemę buvo nelengvas. 

ėjo savitu keliu Žinome jį kaip 
nepalaužiamą darbuotoją 
lietuvybės baruose. 

Į pagerbimą yra kviečiami vi-

tu su juo dirbę ar bendradarbia
vę. Rezervacijas priima St. Pe
tersonienė, telef. 312-434-4545. 

V. P. Mikūnas 

Karui baigiantis.buvo pakliuvęs si pažinę fil. J. Dainauską, kar-
į sovietinę nelaisvę, po 9 
mėnesių pabėgo. Gyveno ir dir
bo Lenkijoje, išvyko Prancūzijon 
ir tik 1961 m. atvyko pas savo 
šeimą į Chicagą. Kartu grįžo ir 
į savo antrąją šeimą — Lietuvių 
Skautų sąjungos eiles. Dirbo 
visur ir daug. kiek ir kur kas jo 
naudingo darbo pageidavo. Dar 
studijuodamas Lietuvos uni
versitete Kaune, dalyvavo stei
gime Korp! Vytis, todėl ir dau
giausia darbo skyrė Akade
minio Skau tų sąjūdžio 
reikalams. Per trisdešimt dve
jus metus fil. J. Dainauskas ėjo 
atsakingas pareigas A.S.S. va-
dijoje, Vydūno fonde. Filisteriu 
sąjungos valdyboje, „Mūsų 
vyčio" žurnalo redakcijoje, 
studijų dienų organizavime. 
Ilgą laiką ėjo ir dabar tebeina 
A.S.S. Garbės gynėjo pareigas. 
Jis neprapuola ir jaunesniųjų 
vadovų tarpe, randa bendra 
kalba, o pareigingumo pavyzdys 
stebina daugelį bendradarbių. 

Apie plačią visuomeninę 
veikla kitose organizacijose 
parašys kiti jo veiklos bendra
žygiai. Apie tai bus kalbama 
Jaun imo centro kav inės 
patalpose sausio 24 dieną, kur 
3 valandą p.p. įvyks fil. J. 
Dainausko pagerbimas. Bus 
tiekiama karšti pietūs, vyks 
meninė programa ir pabendra
vimas su sukaktuvininku. Bus 
įdomu išgirsti kalbant fil. J. 
Dainauską, kuris turi daug pa 
tirties teisėje, istorijoje, publicis
tikoje ir per audringą gyvenimą 

ASS VADUOS 
KALĖDINĖ SUEIGA 

ASS vadijos kalėdinis posėdis 
skautų būkle vyko gruodžio 16 
d. vakare. Dalyvavo vadijos 
nariai, ASD ir Korp! Vytis 
pirmininkai bei jų valdybų 
nariai. Fil. Jūratė Variakojienė 
atvyko į posėdį^apsikrovusi įvai
raus dydžio maišais (nedėkingos 
renginių vadovės pareigos, vis 
reikia rūpintis ne tik 
dvasinėmis gėrybėmis, bet 
neužmiršti ir žemiškų dalykų — 
užkandžių). 

Netrukus būklas įgavo kitą iš
vaizdą, kaip pasakoj — „Staleli, 
apsidenk" — stalas buvo 
apdengtas balta staltiese, atsi
rado kalėdinės gėlės ir žvakės, 
lėkštutės, šakutės ir įvairūs 
užkandžiai. Posėdyje nedaly
vaujant nei vienam kunigui, 
ASS vadijos pirmininkas fil. 
Emundas Korzonas sukalbėjo 
trumpą maldelę ir, paėmęs kalė
daitį, palinkėjo visiems malonių 
šv. Kalėdų ir sveikų bei 
laimingų Naujųjų metų. Vieni 
k i tus sveikino, reiškė 
asmeniškus linkėjimus. 
Trumpai sveikino Vydūno 

fondo tarybos pirm. fil. Leonas 
Maskaliūnas, Vydūno fondo 
valdybos ilgametis pirmininkas 
fil. Vytautas Mikūnas, ASD 
pirm. t.n. Kristina Bielskutė, 
Korp! Vytis pirm. senj. Dainius 
Brazaitis, po porą žodžių tarė ir 
kiti susirinkę. Kiek ilgėliau 
šnektelėjo fil. Jonas Dainaus
kas. Programą vedė fil. Jūratė 
Variakojienė. 

D a r b š t ū s Vydūno fondo ta lk in inkai padėję paruošti išsiuntimui ka l ėd in iu s 
a t v i r u k u s . Iš k. - V. Šl iupas, J . Variakojienė, dr. P. Rasutis , viešnia iš K a u n o 
i r L. Maska l iūnas . Sėdi - H . Plaušinait ienė ir A. Rasutienė. 

Nuotr . J . V a r i a k o j i e n ė 

SKAUTIŠKOS KŪČIOS NEW YORKE 

v.s. V ladas Bacev i č ius 

sausio 10 dieną „Gintaro" resto
rane Clevelande suruošė jam 
pagerbimą, kurio metu jam 
buvo įteiktas Geležinio Vilko or
dinas. Ordiną jam įteikti buvo 
pakviestas Vlado i lgametis 
draugas vs Stasys Ilgūnas, kuris 
šia proga buvo atvykęs iš Ro 
chester, N.Y. 

Ilgiausių metų, broli Vladai! 
s. Andr is D u n d u r a s 

SVEIKINAM! 

Geležinio Vilko apdovanojimo 
proga savo i lgametį foto 
bendradarbį vs Vladą Bacevičių 
sveikina „Skautybės Kelio" 
redaktorė jvs Irena Regienė ir 
..Skautų Aido" redakcija — vs 
kun. Antanas Saulaitis. SJ, ir 

Dalia oiuogaitc, v s į ia i ina 
Plaušinaitienė, vs Janina Miku 
taitienė ir vs Nijolė Užubalienė, 
linkėdami Jam dar daug sveiku 
ir skautiškai kūrybingų metų. 

Tęsdami ilgametę tradiciją, 
New Yorko skautai ir skautės, 
ypač vyr. skaučių židinys „Vili
ja", surengė bendras kūčias 
Kultūros Židinyje. Gruodžio 19 
d., šeštadienio vakarą, į didžiąją 
salę susirinko įvairaus amžiaus 
ir rango skautiškoji bend
ruomenė su draugais ir svečiais. 

Prie gražiai papuoštos kalė
dinės eglutės programai vado
vavo nenuilstanti Vida Jan
kauskienė. Programos pradžioje 
skautiškojo jaunimo atstovai gė su entuziastišku šūkiu „Te-
žvakių šviesoje paeiliui po vieną gyvuoja nepriklausoma Lietu-
paskaitė iš šv. Pranciškaus 
taikos maldos ir iš bendros 
žvakės uždegė švieseles ant 
visų stalų. 

Dalyviai buvo jaukiai paskirs
tyti prie apvalių stalų, o salės 
viduryje buvo didžiulis stalas su 
tradiciniais kūčių valgiais. Pra
džios maldą sukalbėjo naujas 
skautų kapelionas kun. Kor
nelijus Bučmys, OFM. 

Neilgą programą atliko 
svečiai iš Lietuvos — Vidmantas 
Karmazinas ir dr. Algis Pliūra. 
Jie niujorkiečiams jau buvo 
pažįstami iš poros ankstesnių 
pasirodymu tame pačiame 
Kultūros Židinyje. Padainavo 
dainų su akordeono pritarimu, 
o taip p^t nn deklamavo eilėraš
čių. Mirvo. Lų bet. -uj^nt sovie
tinėje armijoje. 

Programos vedėja Vida Jan-
kauskieru pakvietė seses 
židraietes " ;e eglutės. Čia sesių 
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Šnekantis apie artėjančią 
Jubiliejinę stovyklą Rakė, skau
tus Lietuvoje, politinę Lietuvos 
padėtį, nejučiomis prabėgo 
kelios valandos. Dar kartą 
palinkėję vieni kitiems sveikų 
bei darbingų 1993-jų metų, 
skubėjom namo, nes beveik 
visiems ketvirtadienis dar buvo 
darbo diena. 

Fil. Al. Likanderienė 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

are 

•321 Avondale, St*. 102 
Chicago. IL 60631 
Tel 312-774-0042 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. 312 434-5449 (veikia 24 vai.) 
Pirm, antr , ketv., penkt. nuo12iki3v.p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Palo* HINa, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm , antr,, ketv., penkt. 4 v p.p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)244-0087; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

T o m a s Kis ie l ius , M . D 
S t e v e n Sand le r . M.D 
A d r i a n B l a n c o , M D 
B o z e n a VVltsk, M . D . 

Vėžio l igos (Onkologi ja /hematologi ja) 
Va landos paga l sus i ta r imą 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S . KsdzJe A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

choras jautriai pagiedojo eilę 
kalėdinių giesmių. Baigta su 
„Lietuva brangi", talkinant ir 
visiems svečiams. 

Visus pasveikino kūčiose 
dalyvavęs vysk. Paulius Bal
takis, OFM. 

V. Jankauskienė vakaronę 
baigė padėkodama židinietėms 
už pagamintą maistą ir 
papuoštą salę, ragino gausiai at
silankyti į Bernelių mišias. Bai-

va 
(k.b.) 

„Darbininkas" 

„SKAUTŲ AIDUI" 70 METŲ 

„Skautų Aidui" šiemet su
kanka 70 metų! Tai vienas 
seniausių žurnalų lietuviškam 
jaunimui, žymiai prisidėjęs, 
susipratusiais lietuviais au
ginant jau kelias kartas. Lietu
vių Skautija šią svarbią sukaktį 
minės balandžio 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje, Chicagoje. Į 
minėjimą kviečiama visa skau
tija ir plačioji lietuvių 
visuomenė. Minėjimą rengia 
Chicagos skaut ininkų,- ių 
„Ramovė". 

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

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

Pirmd. 3 v p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p p. 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p.. 

penkt ir šeStd 9 v.r.-12 v.p p 

8132 8. Kedzto Ave., Chicago 
(312) 77a-6M» arba (312) 409-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquetto Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 80629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 

Tel. (312) 588-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3v.p p , ketv 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St., Chicago. IL 
Tel. (312)478-2112 

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

Visi yra buvę jauni, bet nevisi 
yra buvę seni. 

Afrikietiška patarlė 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. šešt. 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, H. 

Tol . 312-585-1985 
172 ScMller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2806 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penki. 2-7 

Kab. te l . (312) 585-0348; 
Rez. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pasai susitarimą, pirm ir ketv. 12-4 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Te l . (312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , E lg ln , I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe" — Vidaus ligų gydytoja* 

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ave. (prie Ausimi 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. , Sutte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . 312-586-3166 
Nairų 7 0 1 781 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 80638 
Vai pirm . an t r . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Malda ir daina 

GALINGESNĖS UŽ 
TANKUS 

Lengva jums 
peršauti jauną krūtinę, 
lengva jums 
tankais sutraiškyti kūnus, 
bet kaip jūs peršausit 
lietuvišką žodi? 
Kaip jūs sutraiškysit tankais dainą? 

Aleksandras Radžius 

RUSIJOS KARINĖS 
PRAMONĖS SUTEMOS 

Šiandien mes prisimename 
kitą sausio 13-tąją, neišdildomu 
įspūdžiu įsirėžusią atmintin, 
persekiojančią vaizduotę ir net 
sapnus. Ta diena Lietuvos isto
rijoje pavadinta šiurpą suke
liančiu vardu: Kruv inas i s 
sekmadienis. 

Šiandien nebegalime galvoti 
• apie buvusiuosius Seimo rinki
mus ar ateinančius balsavimus 
už kurį kandidatą į Lietuvos 
prezidento postą. Mūsų svars
tymai, priekaištai, teisinimai ar 
nepasitenkinimai nub lunka 
prieš tą vieną vienintelį vaizdą, 
švystelėjusi anų, 1991 metų, 
sausio 13 vakare televizijoje ir 
kone isteriškai aidintį pranešėjo 
balsą, kad Vilniuje (iki to laiko 
jau visi pranešėjai buvo išmokę 
gražiai ištarti mūsų sostinės 
vardą) rusų tankai važiavo per 
žmones!" Įsivaizduokite: minia 
stovėjo, meldėsi, dainavo, gie
dojo, o šarvuoti, geležiniai dvi
dešimtojo amžiaus pabaigos žvė
rys patraukė tiesiai per ją". 

Veltui laukėme smulkesnės 
informacijos, detalių: ką su
važinėjo, kiek, kas davė tą baisų 
įsakymą, kodėl? Informacija 
buvo labai ribota. Fakta i pa
aiškėjo kiek vėliau. 

Tą sekmadienio naktį spe
cialūs ginkluoti sovietų daliniai 
su tankais ir šarvuočiais ėmė 
riedėti Vilniaus televizijos ir 
radijo bokšto link. Gandas apie 
užpuolimą greit pasklido ne tik 
Vilniuje, bet ir visame krašte. 
Lietuvių nuotaiką, tai išgirdus, 
galima susumuoti šiais kėliais 
sakiniais, rašytais iš Vilniaus 
vienos jaunos profesionalės sau
sio pabaigoje: „Pasirodė, kad 
mūsų vieta, kaip nebūtų keista, 
už barikadų, juosiančių Aukš
čiausiąją Tarybą Vilniuje, tele-
vizijosv studiją Kaune, o svar
biausioji mūsų pareiga — savimi 
užstoti kelią tankams, besikėsi
nantiems į mūsų laisvę". 

* * * 
Svarbiausia, kad tą laisvę gin

t i kaip tik sukruto jaunimas, 
kuris nebuvo matęs nepriklau
somos Lietuvos, neatsiminė 
karo ir neišgyveno kruvinų 
partizaninių pokario kovų. Sis 
jaunimas jau buvo gimęs ir 
augęs toje sistemoje, kuri sau 
sio 13-sios naktį į beginklius 
žmones atgręžė tankus ir kulko
svaidžių vamzdžius. „Sunku įsi
vaizduoti jausmą, kai tavo gyvy
bė staiga tampa bevertė. Atsi
randa žymiai b r a n g e s n i ų 
pasaulyje dalykų. Tai pajunti, 
kai pamatai išbalusį ir an t 
grindų miegantį šešiolikmetį 
jaunuolį. Priverčia kitaip mąs
tyti ir kunigo siūlomos atlikti iš
pažintys, šventos Komunijos 
priėmimas. Gal jau paskutinis... 
Visa tai priartina prie realybės. 
Su jauduliu širdyje stebėjau 
centrinį kiemelį, kur i s j a u 
pertvertas dviem metalinėmis 
tvoromis, o už tvorų lyg įkalti į 
žemę stovi 80 tūkstančių tau
tiečių ir nė negalvoja t rauktis , 
net nuo tankų vikšrų. Tai gyvas 
ir, deja, jau kruvinas Aukščiau
siosios Tarybos skydas..." Taip 
rašė kitas jaunuolis po tų bai
siųjų įvykių. 

Galbūt ir tinka čia įrašyti 
žodžius tų, kurie ten buvo ir 
matė, ir jautė, kurie išgyveno 
pavojų. Tegul pasisako dar 
viena: „Šaudymai ir sprogimai 
tęsiasi. Vienas tankas grėsmin
gai juda pirmyn. Stovime ir ste

bime tarsi ekrane baisųjį vaiz
dą. Sušunka vyriškis: „Gulkit 
ant žemės! Nušaus!" Tuo metu 
sušvilpia ir sprogsta. Raginti 
nereikia. Kniūbsti sukrintame 
j purvą, veidais priglundame 
prie žemės. Po sprogimo vėl tie
siame kaklus: suriaumoja trum
pam stabtelėjęs šarvuotis, tarsi 
atsilošia ir liuoktelia pirmyn, 
t i e s ia i į pu lke l į žmonių, 
pasilikusių prie priestatėlio. Už 
kelių metrų gulėjusi moteris su
šunka šaižiu balsu: „Žmonės! 
Viešpatie! Suvažinėjo žmones!" 

Stiprus vyriškas balsas įsak
miai sušunka: „Visi prie Aukš
čiausiosios Tarybos!" Kartoti 
nereikia. Žmonės pro stovinčius 
praėjime tankus veržiasi gatvėn 
ir bėga. 

Tylėdami bėgame nuo Tauro 
kalno žemyn, o galvoje verda: 
žmogžudžiai! Kaip galėjo gyvus 
žmones! Niekas negalvojo, kad 
taip bus. Ar tikėjosi bent vienas 
mirti?" 
Tą baisią naktį žuvo 13 žmo

nių (tas 13 kartojasi ir kartoja
si. Nejaugi t a i t ikrai juodos ne
laimės skaičius?): A. Kanapins-
kas, gimęs 1952 m., V. Vaitkus, 

gimęs 1943 m., V. Maciule
vičius, g. 1967 m., A. Kava
liauskas, g. 1938 m., J. Šimu-
lionis, g. 1973 m., D. Gerbuta
vičius, g. 1973 m., V. Druskis, 
g. 1969 m., A. Povilaitis, g. 1937 
m., R. Jankauskas, g. 1969 m., 
T. Masiulis, g. 1962 m., L. 
Asanavičiūtė, g. 1967 m., R. 
Juknevičius, g. 1966 m. Tarp 
žuvusių buvo ir vienas rusas — 
V. Schackikh. 

* * * 

Visa tai buvo vakar, kai lietu
viai vieningai gynė savo laisvę, 
teisę į tautos nepriklausomybę. 
Jų ginklas buvo daina, malda, 
giesmė, vienybė. Tais ginklais 
mūsų tautiečiai nugalėjo ne tik 
tankus sausio tryliktosios naktį, 
bet ir sovietų imperiją. Kai 
š iandien esame nus ivy lę 
rinkimų į Seimą rezultatais, kai 
su nerimu laukiame rytoj įvyk
siančių Lietuvos prezidento 
rinkimų. suN pagarba prisi
minkime 1991 m. sausio 13 tąją, 
prisiminkime ir pasididžiavimą 
savo tautos narsumu. 

„Man labai baisu. Rodos, at
važiuos tankai ir sumals mus vi
sus. Aikštėje nuaidi kunigo bal
sas, kaip visuomet ryžtingai ra
mus : „ B r a n g ū s Lie tuvos 
žmonės! Dievas žmonėms davė 
laisvą valią. Jums valia pasi
rinkti gyvybės auką už Tėvynę, 
k i e k v i e n a m e gyvybei gre-
siančiame pavojuje Bažnyčia 
teikia išrišimą. Tad ir dabar, 
visi tikintieji, susikaupkite ir 
pasiruoškite, suteikiu jums iš
rišimą". Aikštėje tylu, tylu. Nu
aidi lotyniškai tariama išrišimo 
formulė, palaiminimas. Po to 
lietuviškai. Visi žegnojamės. 

Širdis nurimsta. Belieka liū
desys, ramybė, susitelkimas ir 
ryžtas". Žodžiai dar vis iš tos 
pačios jaunuolės laiško. 

Tai galbūt ir mums atsaky
mas: Dievas žmonėms davė lais
vą valią. Jie gali laisvai pasi
rinkti kovą, gyvybės auką už 
tėvynę ir... kandidatus, už ku
riuos nori atiduoti balsą. Mes su 
pagarba šiandien prisimename 
aną sausio 13-tąją ir nuoširdžiai 
tikime, kad lietuviai Tėvynėje 
ją taip pat prisimena. 

D. B. 

JAV leidžiamo mėnesinio 
žurnalo „Armed Forces Journal 
International" gruodžio mėn. 
numeryje išspausdintas šią 
temą nagrinėjantis Steven 
Zaloga straipsnis apie Rusijos 
karinę pramonę. 

Rusijos karinė pramonė stovi 
prieš pavojingiausią savo egzis
tencijos dešimtmetį. Subyrėjo 
Sovietų Sąjunga, jai skiriamos 
išlaidos smarkiai nukarpomos, 
valstybėje infliacija ir politinis 
nepastovumas. Ta pramonė bu
vo laikoma vienu nedaugelio 
stalininės ekonominės politikos 
pasisekimų ir viena pasaulinio 
masto institucijų, buvusių iki 
perversmo egzistavusioje So
vietų Sąjungoje. Ateinančiame 
dešimtmetyje ji žymiai sumažės 
ir sumenkęs jos įtaka, todėl jos 
vadovai stengiasi tą irimą 
mažinti. 

Pirmas bandymas karinę pra
monę reorganizuoti, pritaikant 
civiliniei gamybai, dabar ver
tinamas kaip beviltiškas nepasi
sekimas. Tai buvo pradėta dar 
prie Gorbačiovo. Buvo laukia
ma, kad ji pati išsilaikys tuo 
metu, kai karinio biudžeto 
karpymas jau buvo prasidėjęs. 
Ši programa buvo pradėta 
vykdyti staiga, nesuorganiza
vus jokios tarpinės, pereinamo
sios struktūros. Nebuvo realių 
bandymų gaminius paskirstyti 
civiliniame sektoriuje, o ir tas 
sektorius siaurėjo, komunizmui 
irstant. Kai kurie bandymai 
buvo juokingi. Viena bombas-
robotus gaminusi įmonė buvo 
pervesta į šokolado gamyklą; 
lėktuvų gamyklos pradėjo ga
minti vaikų vežimėlius. 

Karinė pramonė vėl patyrė 
smūgį 1991 m., kai paaiškėjo, 
kad daug svarbiausių tos 
pramonės figūrų pirmavo 
sąmoksle prieš Gorbačiovą. Tai 
galėjo sus i lpnin t i politinę 
paramą Jelcino pramonės refor
mai. Vis t ik naujoji adminis
tracija buvo priversta atkreipti 
dėmesį į pramonės vargus, ne
paisant jos vadovybės reakcinės 
politikos. Karinės pramonės 
kompleksas pagamina daugiau 
kaip 25% bendros valstybinės 
produkcijos. Daugiau kaip 40% 
jos pagaminamų gėrybių buvo 
civiliniam sektoriuje, bet prieš 
bandymus persiorientuoti . 
Maskvos ir St. Petersburgo 
miestai labai žymiai priklauso 
nuo karinės pramonės. Vienas 
sovietų laikraštis rašė, kad 
Maskvoje daugiau kaip 65% 
darbų turėjo ryšio su gynyba. 
Jelcino administracija neatsi

sakė plano karinę pramonę 
kreipti į civilinę gamybą, bet ji 
atsisakė tai padaryti staiga. 
Vietoje to, bus eksportuojama, 
tuo pat metu kreipiant pramo
nę pereiti į civilinį sektorių. 
Pramonės vadovai sakė, kad 
persiorientuoti neįmanoma, to 
nefinansuojant. Ginklų ekspor
tas • orėtų būti reorganizuotas ir 
jo pajamos kreipiamos karinei 
pr&.n'aei registruoti. Kai 
kurie Rusijos vadovai įtaria, 
kad tai yra plan< i aikyti di
delę karinę pramonę, panaudo
jant eksporto p tjamas. 

Rusijoje dabar yra nuomonių 
skirtumas dėl kontrolės: kas 
kontroliuoja eksporto eigą ir kas 
kontroliuoja iš eksporto gautas 
pajamas. Iki šiol visa tai tvar
kydavo Užsienio ekonominių 
santykių ministerija (UESM). Į 
eksportą buvo žiūrima, kaip į 
Sovietų užsienio politikos 
įrankį, o ne kaip i Rusijos pra
monės ekonominę priemonę. 
Mikojano aviacijos konstruk
cijos biuras apgailestauja, kad 
jų biuras yra netoli užsidarymo, 
nes dabartinė eksporto organi
zacija per pereitus dvejus metus 
nesugebėjo parduoti nei vieno 
MiG-29 lėktuvo. Mikojano biuro 
žmonės sako jų produktams 
esant gerą rinką, bet esamos or
ganizacijos nežino, kaip juos 
parduoti. Ministerija atsikerta, 
kad pramonė yra pasiruošusi 
parduoti bet kam. Pavyzdžiu 
nurodo, kad pramonė pardavė 
MiG-29 lėktuvų Taiwanui ir 
RD-33 sprausmmių variklių 
Pietų Afrikai. UESM toms 
transakcijoms griežtai prie
šinosi. 

Pasitraukimas iš 
krikščioniško gyvenimo 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Pramonė pradėjo steigti eks
porto organizacįas, kaip antai: 
„Oboroneksptapf'. „Specvneš-
technika" ir kitas vadovauti 
pardavimui. Galutiniai valdžios 
leidimai dar būtų reikalingi, bet 
taip gautos pajamos didesne 
dalimi grįžtų pramonei, o ne
būtų įnešamos į bendrąsias vals
tybės pajamas. 

UESM pareigūnai tvirtina tu
rį išimtines teises eksportui 
tvarkyti, bet tas klausimas dar 
neišspręstas. Klausimą kompli
kuoja ir eilė nesenų korupcijos 
skandalų, kada per praėjusius 
metus kai kurie aukštesni Rusi
jos karininkai pasinaudojo cha
osu šalyje pasipelnyti, par
duodami iš sa\ o kontroliuojamų 
bazių kari n .į išteklių „per
teklių". 

Anksčiau Sovietų Sąjunga 
ginklus p?-duodavo savo 

1992 m. Vokietijos Katalikų 
Bendriją vėl skaudžiai palietė iš 
jos išstojimai, prarandant šim
tus tūkst. narių. Ieškoma prie
žasčių ne tik vyskupų konfe
rencijose (vyskupų konfe
rencijos pirm. yra mano 
vyskupijos vysk. Kari Lehman), 
bet šį klausimą taip pat nagri
nėjant parapijose, katalikiškose 
organizacijose. 

Priklausau Vienheimo Šv. 
Apaštalo parapijai (76 km į 
pietus nuo Frankfurto), esu 
gerai pažįstamas su klebonu, 
dažnai susitikę gatvėje (mano 
miestelis skaito 32 tūkst . 
gyventojų) pakalbame Lietuvos 
reikalais, dekanui pasiteirau
jant apie Katalikų Bendrijos 
padėtį Lietuvoje, kunigų pasto
racinį darbą, atkurtus vienuo
lynus, organizacijas. 

Naujųjų metų proga parapijos 
klebonas davė plačią dvasinę ir 
finansinę parapijos apžvalgą, il
giau sustodamas ties pasi
traukimais iš parapijos narių 
eilių. Pasirodo, kad 1990 m. iš 
parapijos pasitraukė 14 narių, 
1991 m. jau 39, o iki 1992 m. 
lapkričio mėn. pabaigos net 42 
nariai. Tiesa, tai nedidelis 
nuošimtis, nes parapija turi 
5,500 tikinčiųjų, tačiau ten
dencija didėja. 

Negeresnė padėtis ir kitose 
mano miestelio parapijose (šv. 
Mišias reguliariai išklauso apie 
20-25% tikinčiųjų), kuriose 
išstojimai svyruoja tarp 20-23 
asmenų. Panašus vaizdas ir 
evangelikų parapijose, ypač 
27-29 metų nevedusiųjų tarpe, 
su geru atlyginimu. 

Savo pranešime dekanas 

Giunter Liudwig ieškojo išsto
jimo priežasčių. Tiesa, jis nebijo, 
kad bažnyčios greitai bus tuš
čios ir jis vienas aukos šv. Mi
šias. Padėtis nėra katastrofiška, 
tačiau pasitraukimai didėja, tad 
reikia ieškoti priežasčių. 
Konservatyviam katalikiškam 
Viernheimui tai yra „pirmas 
skambutis". Parapija nėra ko
kia nors maža draugija, futbolo 
ar krepšinio komanda, iš kurios 
kiekvienas gali pasitraukti. 
Krikščionis negali gyventi be 
bažnyčios. Kiekvienam, pasi
t raukusiam iš parapijos, 
dekanas asmeniškai parašo 
laišką, statydamas taip pat 
klausimą — kodėl jis ar ji pasi
traukė iš Katalikų Bendrijos. 

Pasirodo, kad pirmoje vietoje 
pasitraukimo priežastim yra 
bažnyčios įnašai, nes kiek
vienam dirbančiam krikš
čioniui ir priklausančiam Ka
talikų ar Evangelikų Bendrijai 
(tik tos dvi tikybos oficialiai 
pripažįstamos Vokietijoje) darb
davys automatiškai iš bruto 
atlyginimo atskaito 8-8,5%, 
imant jį nuo valstybės pajamų 
mokesčių dydžio. Pvz., jeigu 
pajamų mokestis yra 600 
markių, tad kiekvieną mėnesį 
iš darbininko atskaitoma 48 
markės. Tačiau yra uždirbančių 
žymiai daugiau, tad įnašas 
bažnyčiai būna 100 markių ir 
daugiau. (Pereitais metais 
Vokietijos Katalikų Bendrija 
surinko beveik 16,5 milijardus 
markių, apie 11 milijardų dol. 
Darbdaviai pinigus persiunčia 
vyskupijoms). 

Dekanas iš išstojusių gavo 
tokius atsakymus: kodėl turiu 

mokėti, jeigu aš su Bažnyčia 
nepalaikau jokių ryš ių 
(išstojimas turi būti patvirtintas 
notaro ar advokato ir prista
tytas darbdaviui) ir jau daugelį 
metų nelankau šventovės? 
Trečioje vietoje — popiežius. Jo 
pasisakymai, jo kelionės atbai
do nuo katalikų tikėjimo. 
Toliau — celibatas (keli tūks
tančiai kunigų jau pasitraukė iš 
pastoracinio darbo). Dar viena 
priežastis — draugų įtaka. Visai 
teisingai savo praneš ime 
klebonas pareiškė, kad tai 
„lupinė" propaganda. Kiti vėl 
galvoja, kad bažnyčioje yra per 
daug rinkliavų. Tačiau užmirš
tama, kad tikinčiųjų aukomis 
yra remiami ka ta l ik i šk i 
leidiniai , vaikų daržel ia i , 
finansinė parama teikiama 
diasporoje gyvenančiai Bažny
čiai, ypač Pietų Amerikoje, 
Afrikoje. 

Dekanas pripažino, kad 
Bažnyčia pasidarė per daug ra
cionali. Be to, žmogus žmogui 
turi atverti daugiau širdį. 

Maldos į Dievą turi būti 
žinomos visai žmonijai, kadangi 
žmogaus gyvenimas be tikybos 
neturi tikslo. 

Reikia džiaugtis, kad Vokie
tijos katalikų bažnyčios švenčių 
metu buvo perpildytos. Taip pat 
radijas ir televizija transliavo 
šv. Mišias, perdavė popiežiaus 
„Urbi et orbi" palaiminimą. 
Gausiausiai katalikai lankė 
ankstyvas Kūčių vakaro Mi
šias. Jos buvo sk i r i amos 
vaikams, jaunimui. Tėvai prie 
prakartėlės aiškino vaikams 
Kris taus gimimo istoriją. 
Prakar tė lės labai d idelės , 
gražiai papuoštos. Trijų Karalių 
proga vaikai, pasipuošę su 
žvaigždėm, lankė ka ta l ikų 
namus, gaudami auką, kuri ski-

I riama trečio pasaulio katalikų 
reikalams. 

sąlygomis, žiūrėdama politinių 
sumetimų. Dabar, ieškodami 
tvirtos valiutos, rusai tur i 
taikytis prie klijentų reikala
vimų. Dėl tos pat priežasties, 
paliekant nuošaliai politinius 
sumetimus, jau svarstoma par
davimas Turkijai, Pakistanui, 
Korėjai, Taiwanui, Izraeliui ir 
Pietų Afrikai. 

Vakarų valstybės, pardavinė-
damos savo ginklus, žiūrėjo, kad 
nei viena valstybė nesukauptų 
per daug puolamosios galios. 
Rusija siekia įsigyti tvirtos va
liutos ir tik antroje eilėje žiūri 
politinių interesų, tad jų ginklų 
gauna pirkti ir tos valstybės, 
kurios dar neseniai buvo laiko
mos visai nepriimtinos. 

Rusijos parduodamų ginklų 
pobūdis — ginamieji ar puola
mieji - atitinkamai atsiliepia ir 
vieno ar kito regiono strateginei 
pusiausvyrai. Pvz., dabar vis 
daugiau plinta balistinės ra
ketos. Gintis nuo jų pritaikytų 
ginklų, jų išdėstymas pavojaus 
zonoje, jau sustiprina to regiono 
saugumą. 

Dar nebuvusių ginklų įtrauki
mas į Rusijos parduodamų gink
lų katalogus, ginklų prekybos 
tarptautinės kontrolės susilp
nėjimas sudarys nemažai naujų 
problemų pasaulinėms instituci
joms, susirūpinusioms moder
nių ginklų plitimu politiniai 
nepastoviame pasaulyje. 

V.S. 

KUDIRKOS P R E M I J A -
FILOSOFUI JUOZAIČIUI 

Lietuvos žurnalistų sąjungos 
vykdomojo komiteto prezidiu
mas 1992-ųjų metų Vinco 
Kudirkos premiją paskyrė filo
sofui ir publicistui Arvydui Juo
zaičiui — už s t r a ipsn ius , 
kuriuose jis nuosekliai plėtojo ir 
gynė laisvės bei demokratijos 
principus, Lietuvos valstybės 
atgimimą susiedamas su šian
dieninio pasaulio politiniais ir 
dvasiniais procesais. Išleisti trys 
Juozaičio straipsnių rinkiniai — 
„Sąjūdis ir demokratija" (1990), 
„Valdžia ir laisvė" (1991), „Ne
priklausomybės k r y ž k e l ė " 
Q992). 

(Elta) 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

64 
Mėlynakė kelią gerai nurodė, ir, saulei visiškai 

linkstant į vakrą, o mūsų pačių kojoms irgi gerokai 
linkstant, susiradom Traudės sodybą. Kai paskutinį 
sykį žmogus jau tikrai parodė, kur ji yra. Mikas 
neiškentė: 

— Kažin ar ir ji, kaip tėvas, paguldys į minkštas 
lovas? 

— Džiaukis tvarte kampą gavęs, — paerzinau. 
— Jeigu nepaguldys į geras lovas, nepasiliksim. 

Tegu aplaksto visus darbus viena. 
— Per daug nepasitikėk. Užmiršk, kada kas buvo, 

dabar ji gal kelis tuzinus tokių paplavūnų kaip mudu 
jau yra praleidusi. 

— Tai ką? Mudu tau jau paplavūnai? - pašoko. 
— Tuo tarpu dar ne, bet jeigu pradėsim dairytis 

našlelių, visaip gali atsitikti. 
— Kodėl liežuvis ne taip greitai įsmilksta kaip ko

jos? — nuskambėjo kaip priekaištas, ir aš labai rimtu 
veidu ėmiau dėstyti: 

— Niekus kalbi. Galvoti moki, tai pasakyk, kiek 
kartų nuo vakar ligi šiol jos gavo progos nors valandėlei 
išsitiesti, o liežuvis? Ką jis veikia? Kartą kita klapteli 
ir vėl sau minkštai ir šiltai tįso. 

I mano kvailoką šneką Mikas nebeatsakr Nebe la
bai ir bebuvo kada. Mudu jau sukome į kiemą, o kieme 
prie vandens siurblio triūsė mergiščia. 

Pasisveikinau ir pasakiau, kad no r i au pamatyti 
namų šeimininke. 

Ji atsitiesė, atgalia ranka nubraukė nuo kaktos 

plaukus, kiek prisimerkusi pažiūrėjo, lyg šyptelėjo ir traukė 
atsakė: 

— Tamsta į ją žiūri. 
— Tikrai? — nepasijutęs leptelėjau. 
— Nemanau, kad galėtų būti tikriau, — ir dabar 

jau iš tikrųjų šyptelėjo, turbūt pamačiusi, kad gerokai 
sumišau. 

— Jeigu taip, tai turiu tamstai laišką, — ištraukiau 
jau šiek tiek apsilanksčiusį voką. 

Traukdamas susigriebiau ne nuo to galo pradėjęs: 
reikėjo klausti pavardės, o ne šeimininkės, bet ji, vos 
paėmusi voką, sušuko: 

— Papą! Kur jį sutikai? Kur tą laišką padavė? Kas 
jam atsitiko? 

Kol virpančiom rankom laišką plėšė, pasakiau, kad 
nieko neatsitiko, kad prieš savaitę pas jį nakvojau, kad 
kalbino mus pasilikti, bet mudu, tiek kelio nuo rusų 
bėgę, nebenorėjom ant paskutinės ribos jiems patekti. 

Šnekėjo, o jos akys greitai bėgiojo laišku. Staiga 
atsisuko į tvartą ir ėmė šaukti: 

— Heinz! Heinz! 
Tvarto tarpdury pasirodė berniukas su šake 

rankoje. 
— Heinz! Eik čia! Papą rašo! — mojavo rankoje 

laišką. 
Berniukas įsmeigė šakę į žemę ir ėmė bėgti į mūsų 

pusę. Pribėgęs paėmė iš moters laišką, o ji atsisuko į 
mane. Dabar pamačiau, kad jos akys didelės ir pilkos, 
o veidas truputį šlakuotas. Ji nebeatrodė tokia jaunutė, 
kaip pasirodė iš karto. 

- Atsiprašau, — pasakė, — skaitydama laišką ne 
viską išgirdau, ką pasakojai. Ar tėvas labai išsigandęs? 

- Kad būtų išsigandęs, nepastebėjau, bet susi 
rūpinęs tai tikrai buvo. 

Ir vėl ėmiau pasakoti nuo pradžios, bet ji tuoj per 

— Ar rusai jau atėjo ir į mūsų sodybą? 
— Pačioj sodyboj vaikščiojančių nemačiau, bet ma

čiau, kai du sunkvežimiai, pilni kareivių, į ją pasuko. 
— O Dieve. Vargšas tėvas, vargšė Ema. Juk ir 

juodu galėjo kartu su jumis išeiti. O, mano Dieve! 
Nežinau, nei ką daryti. 

— Nelengva viską palikus iš savo namų išeiti. 
— Suprantu, suprantu, gal ir pati neišeičiau, bet 

kai pagalvoju apie juos... O Dieve. Heinz, nubėk atnešk 
rankšluosčius, žmonėms reikės apsiprausti. Juk iš kelio 
dulkini. Ir judu apsiprausę, — tai buvo ne mums, bet 
Hencui, kuris iš arti irgi nebeatrodė vaikiškai ir dar 
kažin kam kitam, — atsiveskit svečius į vidų. Jie irgi 
turbūt išalkę Išalkę? — atsisuko žiburiuojančiom akim 
į mudu. 

— Gerokai, — atsakiau, bet ji jau buvo nusisukusi 
ir skubėjo į vidų. 

Paskui ją nuskubėjo ir Heincas. 
— Žvali vokietuke, — visą laiką tylėjęs, prašneko 

Mikas. 
— O, ir tu ne nebylys? — nusijuokiau. 
— Nenoriu savo kreivo liežuvio kišti ten, kur žmo

gus su tiesiu reikalus tvarko, bet būtų gera, jeigu ji mus 
kokiam mėnesiui, kitam pasiliktų. Bent tol, kol akis 
kiek prasitrinsim, kol susigaudysim, kur ir kaip kas 
yra. 

— Matau, kad nesispardytum ir ilgiau pasilikti, bet 
šaukštai po pietų. 

— Kodėl? Manai, kad tas vaikas. 
— Pažiūrėk pro petį. 
Iš tvarto išėjo dar vienas. Tarpuvartėje stabtelėjo, 

pastatė šakę prie sienos ir iš lengva ėmė eiti į mūsų 
pusę. Jis atrodė kiek vyresnis, be marškinių, nuo saulės 
jau gerokai įrudęs. ^ ^ ^ 

i 
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BOSTONO ŽINIOS 
LIETUVOS OPEROS 

SOLISTŲ KONCERTAS 

Sausio 17 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos 3 a. salėje, 368 
W. Broadway, vyks dviejų 
Lietuvos operos solistų koncer
tas: soprano Sigutės Stonytės ir 
baritono Arvydo Markausko. 
Jie abu gimė Sibiro tremtyje ir 
atvyko koncertuoti Lietuvos 
Fondo kvietimu. Jiems akompa
nuos Lietuvių operos dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis, gimęs 
Austrijoje. Taigi, tai bus kon
certas trijų mūsų iškilių meni
ninkų, gimusių tremtyje. 
Rengėjai LF ir „Laisvės varpo" 
vadovybė. 

ČEPO JAUNIMO FONDO 
VAKARIENĖ IR ŠOKIAI 

Vasario 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių draugijos 
3 a. salėje, 368 W. Broadway, 
So. Bostone, vyks iškilmingi 
šokiai, kuriuos kasmet rengia 
Petro Čepo Jaunimo fondas, 
paski rdamas stipendiją 
jaunuoliui,-ei pirmajai kelionei 
į Lietuvą. Po atgaivos ir užkan
džių 7 v.v. bus vakarienė. 
Meninę programą a t l iks 
Hamiltono lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupė ,,Gyva-
taras", akompanuojant orkest
rui „Žagarai". Šokiams gros 
Bostono „Baltijos" kvartetas, 
vadovaujamas Tauro Biskio. 
Bilietų kaina: 25 dol. suaugu
siam asmeniui, 15 dol. — stu
dentui . Bilietų ir s talų 
užsakymą tvarko: Rasa Čepai
tė (617) 342-8201x218 dienomis 
ir Audra Veitaitė (617) 268-5929 
vakarais. Norintys paremti 
fondą, čekius siųsti: Petras Če
pas Youth Foundation, P.O. Box 
497, South Boston, MA 02127. 

St. Petersburg, FL 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Po neįprastai šiltos dienos, 
gražų vakarą, dar prieš septintą 
valandą, automobiliai vienas po 
kito riedėjo į klubo aikštę. 
Nereikia rūpintis nei sniegu, 
nei slidžiu, druska apibarstytu 
grindiniu. Viskas blizga: ir 
automobiliai, ir ponių suknelės, 
net ir vyrų juodi batai. Naujų 
Metų sutikimas prasidėjo kok
teiliais, balionais ir didelėmis 
snaigėmis gražiai papuoštoje sa
lėje. Baro patarnautojai ne per 
daug privargo, nes reikėjo pa
tiems užsimokėti. 

Aštuntą valandą klubo pirmi
ninkas Klemas Jurgėla pasvei
kino susirinkusius (pilna salė ir 
priedo dar mažojoje) ir pakvie
tė vaišintis gausia ir skoningai 
paruošta vakariene. Groti buvo 
pakviestas iš New Yorko Joe 
Thomas vieno asmens orkest
ras. Thomas jau ir vakarienės 
metu vaikščiojo po salę ir links
mino svečius, akordeonu groda
mas lietuviškas melodijas. Šo
kiams prisijungė Spring Hill gy
venantis dainininkas Juozas 
Nakutavičius iš New Yorke 
buvusio kvarteto „Jinai ir trys 
gintarai". Melodijos savos, gerai 
žinomos ir visų mėgiamos. Prieš 
dvyliktą buvo išdalintas šampa
nas, sugiedotas Lietuvos him
nas. Po to sekė bučiavimasis, 
sveikinimai, linkėjimai, pažadai 
ir vėl šokiai ir dainos. Po pirmos 
mažojoje salėje buvo patiekti 
šalti užkandžiai. Ojų gausumas 
nustebino visus. Visą pulką 
būtų galima pamaitinti. Paval
gius vėl buvo šokama ir dainuo
jama Gėrimų netrūko, nes dau
gelis buvo atsinešę iš namų. Pa

skutinieji išsiskirstė jau artė
jant trečiai valandai ryto. Tad 
Naujieji Metai buvo pradėti 
linksmai. 

A. BARMŠKIS 
SVEČIUOJASI PAS MUS 

Per Naujuosius Metus, o ypač 
sekantį sekmadienį, po pietų i 
klubą atvykusius gražiomis dai 
nomis linksmino iš Chicagos at 
vykęs Algis Barniškis. Jis, elek 
troniniais vargonais pritariant, 
padainavo kelias tremtinių su 
kurtas dainas. Po to bendrai se-
nesnių, humoristinių ir specifi
nių dzūkams, aukštaičiams ir 
žemaičiams. Žmonės pasigėrė
dami plojo ir prašė daugiau. 
Šiuo metu apylinkei yra reika
lingas choro vadovas. Ilgametis 
choro vadovas Petras Armonas, 
jau pernai turėdamas problemų 
su akimis, atsisveikino su visais 
ir išėjo į pensiją užtarnautam 
poilsiui, tačiau vėl buvo pri 
prašytas ir dar šiuo metu veda 
chorą, laikinai. Tad Barniškis 
buvo kalbinamas su pažadais 
palikti šaltąją <oru) Chicagą ir 
apsigyventi saulėtoje Floridoje. 
Galimybių kurtis yra. 

Mečys 

Miami Lietuvių klubo 
žinios 

KRIKŠTYNOS 

Miami Šv. Pranciškaus bažny
čioje po šv. Mišių kun. dr. V. 
Andriuška pakrikštijo Karoliną 
Justiną, Vytauto ir Virginijos 
Dubauskų antrąją dukrelę. 
Bažnyčioje ta proga buvo susi
rinkęs gausus lietuvių būrys. Po 
krikšto apeigų Dubauskų šeima 
dalyvius pakvietė vaišėms, 
kurias skaniai paruošė Aleksas 
Zigmantas. Pietūs praėjo 
pakilia nuotaika, visiems džiau
giantis, kad Miami klube šven
tėme krikštynas. Tai reiškia, 
kad mūsų Miami klubas 
gausėja nariais. 

V. D. 

Gardner, MA 
LIETUVOS VYČIŲ 
BENDROS KŪČIOS 

Gardner. MA, Lietuvos Vyčiai 
bendrai šventė Kūčias. Kūčios 
vyko Luko namuo-p. Dalyvavo 
arti 40 asmenų. Turėjome ir 
viešnią iš Lietuvos Auksę Jan
kutę , kuri, naudodamasi 
užsienio studentų pasikeitimo 
programa, studijuoja Deerfield 
Academy, Deerfield. MA. Pa
valgę Kūčių vakariene, giedo
jome Kalėdų giesmes. Visi 
skirstėsi namo lahai patenkinti 
drauge jaukiai praleidę šventą 
vakarą. Abu vietiniai ameri
kiečių laikraščiai gražiai aprašė 
lietuvių Kalėdų tradicijas. 
Šventės metu į kuopa įstojo trys 
naujos narės. 

Koresp. 

Pro tautinių juostų tunelį j vestuvių pokylį ateina jaunavedžiai Paul ii dai lute (Reškevičiūtė) 
\Vatson. 

GRAŽIOS VESTUVĖS 
OMAHOJE 

Gyvenant nedideliame Oma 
hos lietuvių telkinyje, tenka kar 
tu išgyventi visus liūdnus, lai 
mingus ir gražius įvykius. Prisi
minti tačiau visados maloniau 
tai, kas buvo gražu ir miela 
Vienas tokių prisimintinų įvy
kių — Gailutės Reškevičiūtės ir 
Joseph Paul Watson vestuvės. 

Giedrią spalio 10 dieną, gero
kai prieš 2 vai. p.p. Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčią 
gausiai pripildė kviesti svečiai. 
Ir iš kur jų buvo?.. Iš Kana
dos - Montrealio ir Toronto, iš 
Los Angeles. San Francisco, Co-
lorado, Kansas, Alabamos ir kt. 
Susirinkę nekantraudami laukė 
pasirodant nuotakos su puošnia 
devynių porų palyda. Vyriausio
ji pamergė buvo Nina Grigaity-
tė-Ward. taip pat prieš pusmetį 
ištekėjusi ir turėjusi dideles ir 
gražias vestuves. 

Muzikos melodijai iš muzika-
linio filmo „Fidler on the Roof" 
sklindant ir jausmingai solo 
,.Sunrise. Sunset" žodžiams ai
dint, baltu taku, savo mamytės 
vestuvine suknele pasipuošusią 
vienintelę dukrą prie altoriaus 
lydėjo jos tėvelis Albinas Reš-
kevičius. Nuotakos veideliu, pri
dengtu lengvu šydu, kaip perlas 
ritosi tyra ašarėlė, sugraudin 
dama ne vieną, ją stebinčią. 

Prie skoningai gėlėmis pa 
puošto altoriaus jungtuvių šv. 
Mišias aukojo lietuvių parapijos 
klehonas kun. Petras Žarkaus-
kas ir jaunojo dėdė mons. 
Maurice VanAckeren. Mišių 
skaitymus atliko jaunosios 
brolis Rimas Reškevičius ir 

jaunojo brolis Michael Watson. 
Aukas nešė jaunosios teta Re 
gina ir Vytas Arnauskai . 
Vargonavo Ann Sabaliauskaitė, 
įspūdingai giedojo Irena Matz, 
jos sūnus dr. Marty Matz ir jo 
žmona. Po iškilmingų šv. Mišių 
ir jaunųjų priesaikos, grojant 
lietuviškam maršui, jaunoji 
pora laiminga išėjo iš bažnyčios 
į naują gyvenimą. 

Linksmos ir gražios vestuvių 
vaišės prasidėjo 5:30 v.v. sko
ningai papuoštoje Crown Hali. 
Dalyvavo 500 šimtai puošnių ir 
gerai nusiteikusių svečių. Salėn 
įžengiančius jaunavedžius ir jų 
palydą sudarė „Aušros" šokėjai, 
padarę ilgą juostų tunelį, pro kuri 
praleido jaunuosius ir jų pulką. 
Tėvai jaunavedžius pasitiko su 
duona, druska ir vynu. 

Jaunosios brolis Audris pri
statė jaunąja porą, pamerges ir 
pabrolius. Paskui tėvus ir iš toli 
atvykusius svečius. Paaiškino 
jis mūsų papročius ir vestuvines 
apeigas. Vaišėms įpusėjus, šau
nios ,,Aušros" grupės šokėjos 
pašoko nuotakai Gailutei atsis
veikinimo šokį Sadutę. Šalia 
baltos kaip gulbė nuotakos, šo
kėjos, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, atrodė kaip marga-
splavių gėlių darželis. Mergai

tės šoko lengvai, grakščiai. 
Švelniais rankų judesiais, 
nusilenkimais ir šypsena sakė 
savo draugei Gailutei sudiev. 
Šokio pabaigoje kiekviena šoke 
ja. gražiai nusilenkdama, atida
vė savo rankose turėtą gėlę 
Gailutei. O ši, su gėlėmis 
nuėjusi prir» savo mamos, 
pabučiavo ją ir įteikė gautas 
gėles. Tai buvo labai gražus ir 
jautrus momentas. Svečiai, 
kurių didelė dalis buvo kita
taučiui, babari susižavėjo tuo ly
rišku šokiu ir jo užbaigimu. 
Pa«igerėtina, kad daug metų 
šokių vadovė Gražina Reškevi-
čienė pasirūpina, kad kiek
viena ištekanti ,,Aušros" šokėja 
būtų atsisveikinama Sadutės 
šokiu. O tų ištekančių mergai
čių - šokėjų vis daugiau ir 
daugiau atsiranda. Praėjusių 
metų laikotarpyje tris .,Aušros" 
šokėjas meilės jausmas nuvedė 
į mišrią šeimą. Tačiau turima 
ir čia gražių pavyzdžių. Ne 
vienos lietuvaitės pasirinktas 
gyveninio draugas prisideda 
prie lietuvių siekių. Supranta ir 
gerbia žmonos ištikimybę savo 
kilmės kraštui ir tradicijoms. 

Neabejotini, kad jaunoje dai
lutės šeimoje išliks tyra tautiš
kumo ugnelė, kurių nuo vaikys
tės dienų skiepijo jai jos 
patriotai tėvai. 

J P . 

NEW JERSEY, NEW YORK — „L ie tuvos A t s i m i n i m a i " , 
sakmadlertiala nuo 2 I k i 3 v. p.p. I i Ša to n Ha l i Unlversi-
tato stotlas, 89 .5 F M banga. „Mus ic of U t h u a n i a " pro
gramos, v a d a m o t ang lų ka lba , I i t o * p a č i o s stotlas. 
taip pat sakmad lan ia is girdimos n u o 1 i k i 2 v. p.p. Dr 
J . J . Stukas — d i rak tor lus , 2 3 4 S u n i i t Dr. , VVetchung. 
N. J. 07060. Tai 908-753 5636 
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Organizuojame grupines ir individualias Keliones į U 

CARGO — siunčiame oro linija 
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Z a 1605" 
=*uvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pake'u pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

9525 South 79th Avanua 
Hlckory Hill, Illinois 60457 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 

Telefonas 736 822 Ir 736-840 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r^ 
COPEN 
HAGEN 
AIRP^BT 

*e>*° 
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Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kita lėktuvą Čia iš
vengsite keleivių spūsties. 

;\\Jč Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkarašt is at i t inkamai 

pri taikytas t ransat lant in iams 
Kai būsi te Kopenhagos aerodrome, 

aplankyki te ..tax f ree" parduotuves 
Nemaža' sutaupysi te! 

Mileage P l ū s " ir „ O n e P a s s " nariai gauna krė
s tą už nukel iautas mylias. Platesnei informa
cijai skambink i te savo kelionių agentu i arba 

SAS Tel. 1-800/221 2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AJRl INE S 

< 
CLASSIFIED GUIDE ' 

:. JJ 
REAL ESTATE REAL "8TATE 

OJfcfT 
PARDUODA A 

. «E/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS t . STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba) 
• Nuosavybių jkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
• Pensininkams Nuolaida.' ." 

f̂ i * j * ^ ^ M " 11 » . 

nu$ aš i 
^1 

BELL-BACE REALTOflS 
J. BACEVIČIUS 

6529 8. Kadsia Ava., 
Chicag* IL 90629 

(312) H8-2233 
INCOME TAX~<iN8UMAMCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas1 

• Vlal agentai kalba HetuvJaŪfl 
• Nuola:da pensininkams • . j 

r *. — ^ 

MISCELLANEOUS — 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
i 

10%—20°o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Weat 9 5 t h Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

FOR RENT 
: _ j 

I š n u o m o j a m a s erdvus 6 kamba
rių butas Marquette Parke 65-tos 
ir Washtenaw gatvių apyl inkėje. 
Kreiptis te lefonu: 

3 1 2 - 4 3 4 - 9 6 9 1 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Profesionalus ir greitas patarnavimas 
užpildant pajamų mokesčius; patarimai 
sprendžiant IRS liečiančius klausimus; 
konsultacija dėl palikimų ir finansines 
atskaitomybės. 

A N D R E W Y U R K S A I T I S 
Certified Public Accountant 

799 Rooaevelt Rd. 
Glan Ellyn, IL 60137 

Tel. 708-856-7828 

Valandos pagal susitarimą 

Prieš perkant namą. būkite tikras, ar 
gausite paskolą Kreipkitės: 

LINAS C. LESECKAS, 
Loan officer 

Commonvvealth-United Mortgage 
Tel. 708-403-2700 

Dirbame savaitgaliais 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Krelptta Į Hermis Deckys 

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

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

IHH. 
Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Vo)ksw gen, Oktemobile ir 
Dodge firmų automob'lius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

nam&Meė T 

Mieli Tautiečiai! 

Mūsų laikraštis bus tiltas tarp Jūsų ir Lietuvos, 
aprėps Tėvynės ir Jūsų kultūros gyvenimo panoramą. 

Laikraščio leidėjai -
Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija, 

Lietuvos kultūros paveldo mokslinis centras, 
leidykla „Dienovidis". 

1993 metų prenumerata — 35 JAV doleriai. 
Laikraštis siunčiamas paštu. 

Mūsų atstovai: Čikagoje — Daina Kojelytė, 
304 Astor Ct., VHIa Park, IL 6 0 1 8 1 ; 

Amerikos vakaruose — Aleksaa Kulnys, 
7034 Hartcrest Dr., Rancho Palos Verdąs, CA 90274 

„ATLAIDAI — L l thuanlan Pllgrimages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius. Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama ..Drauge'", kaina su persiuntimu 27 dol . 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629 

» > 

file:///Vatson


Erdvių objektai 
VYTAUTAS Š E Š T O K A S 

Pasaulio astronomai 24 valan
das paroje žvelgia į erdves. Iš
rasti nauji teleskopai pajėgia 
giliai įsiskverbti į kitų planetų 
kelius ir pranešt i žemėn apie 
v y k s t a n č i u s p a s i k e i t i m u s . 
Pasau l į supančioje erdvėje 
s k r a i d o š i m t a i k o m e t ų i r 
asteroidų, kurie vieną dieną 
gali susidurti su mūsų planeta 
ir sukelti pasaulio pabaigą. 
Užtektų Gibraltaro uolos dydžio 
ir svorio akmens iš erdvių, kad 
būtų sunaikin ta žemė. 

Šių didžiųjų asteroidų tiesio
ginis susidūrimas su Žeme yra 
gana retas. Pavyzdžiui, 2126 
me ta i s rugpjūčio 14 dieną 
kometa, pavadinta Swift-Tuttle, 
praskris labai arti žemės. Tai 
gali sukelti pavojų susidūrimui. 
Ast ronomijos m o k s l i n i n k a i 
nustatė , kad prieš 65 milijonus 
metų į Meksikos Yucatano pu
siasalį nukri to meteoras, kuris 
sunaikino 90% pasaulio aug
menijos. Tarp kitų padarytų 
nuostolių, buvo išnaikinti visi 
dinosaurai, kurie tuo laiku buvo 
dominuojan tys gyviai šioje 
planetoje. 

Dabar bijoma, kad panaši 
gamtinė katastrofa gali įvykti 
a t e i ty j e . K ą b ū t ų g a l i m a 
padaryti , naudojant naujosios 
technologijos priemones, kad 
sumažintų jos nuostolius? 

Du Californijos mokslininkai 
— Thomas J. Ahrens iš Pasa-
denos Caltech ir Alan W. Har-
ris iš NASA Je t Propulsion labo-
ratijos, apskaičiavo ir pasiūlė 
panaudoti du metodus: didžiules 
r a k e t a s ir mažas a tomines 
bombas. 

Paleistos į erdves, bombos 
galėtų susprogdinti asteroidus 
nuo 220 iki 2200 svarų ir 110 

m e t r ų d i a m e t r o . D i d e s n i ų 
objektų susprogdinimui reikėtų 
panaudoti mažas atomines bom
bas. Tačiau, ir šis metodas nėra 
saugus. Jeigu susprogdinto aste
roido didesni gabala i pasiektų 
Žemę, ja i padary tų daug nuo
stolių. Žmonija praeityje jau pa
tyrė mažesnio pobūdžio meteo
ri tų nuostolius. 

Ast ronomai j a u nuo 1930 
metų priėjo išvados, kad yra 
galimi katastrofiški šios plane
tos susidūr imai , kada erdvių 
kometos ir as teroidai praskrie
j a pro Žemę. Tač iau mokslinin
kai į šį re ikalą a tkre ipė rimtą 
dėmesį prieš 10 metų. Dabar nu
s ta tyta , kad daug i au negu du 
tūkstančiai šių objektų skraido 
erdvėje. Didžiausias pavojus, 
ta i , kad daug jų tu r i bent pusės 
mylios diametrą . 

Ast ronomų apskaič iavimu, 
šių erdvių k ū n ų a ts imušimas į 
Žemę y ra g a n a r e t a s dalykas. 
Nepaisant to , Amerikos NASA 
centras Washingtone pavedė 
moks l in inkams Ahrens ir Har-
r i s p a r u o š t i k o n g r e s u i 
pranešimą. Š iame pranešime 
prašoma paruošt i mokslinius 
apskaičiavimkus, ką reikėtų pa
siųsti į skriejantį žemės l ink 
a s t e r o i d ą a r k o m e t ą , k a d 
sumaž in tų pavojų arba su
skaldytų ją į mažus gabal iukus 
erdvėje. 

Šie du moksl in inkai , rem
damiesi m a t e m a t i n ė m i s for
mulėmis, apskaičiavo metodus, 
kur ie j au straipsnyje paminėti . 

Naujas pas iū lymas : kokias 
t u r imas atsargoje priemones 
bū tų gal ima panaudot i . Priei ta 
išvados, kad mažesni objektai 
e r d v ė j e b ū t ų s u n a i k i n t i 
Amerikos Boeing Corp paga

mintomis balistinėmis rake
tomis. Didžiųjų erdvės objektų 
suna ik in imui yra pas iū ly ta 
p a n a u d o t i Amerikos paga
mintas ir sandėliuose esamas 
neutrono bombas. 

Sprogusios arti objekto, ato
minės bombos yra pajėgios jį su
skaldyti į mažus gabaliukus, 
kur ie paliktų nepavojingi ir 
tol iau skraidytų erdvėse. 

Erdvių mokslininkai savo 
pranešimą baigia išvada: yra 
reikal ingos tolimesnės plačios 
ap imt ies studijos, nor int šį 
pavojų pašalinti. 

Svrprojekto įgyvendinimu yra 
sus i jus ios didelės iš la idos . 
Tačiau, sprendžiant iš moksli
n inkų veiksmų, pasirengimai 
yra daromi, kad neužkluptų nei
g i amos erdvės s t a igmenos , 
nepaisant laiko tėkmės. 

M E D Ž I O K L Ė S T R O F Ė J A I 

Sėkmingi buvo šie meta i 
Lietuvos medžiotojams. Miškų 
ūkio ministerijos Medžioklės 
ū k i o skyr i aus vyr i aus ia s i s 
inžinierius Vaclovas Beržinskas 
pasakė, kad šiemet Lietuvos gi
riose sumedžiota 1,300 briedžių, 
3,000 tauriųjų elnių, 9,000 
st i rnų, 8,000 šernų. Šį sezoną 
Alytaus urėdijoje sumedžiotas 
geriausias Lietuvos medžioklės 
istorijoje taurusis elnias. Jo ra
gai , pagal tarptautinę skalę, 
įvert int i 242 balais. Galima 
priminti , kad aukso medalis ski
r i amas už 210 balų. 

Mėsos fabrikų šaldytuvuose 
eksportui jau sukaupta apie 400 
t o n ų žvėrienos. Pagausė jo 
užsienio šalių medžiotojų, at
vykstančių Lietuvon į komer
cines medžiokles. 1991 metais jų 
buvo atvykę 300, o 1992 — tri
gubai daugiau. Sėkmingiausia 
medžioklė buvo prancūzams: 10 
medžiotojų per penkias dienas 
sumedžiojo 100 žvėrių. 

DRAUGO RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą 

a r b a k i tomis p r o g o m i s a u k o 
jo „ D r a u g u i " : 

250 do l . Dalia Anysienė, 
Chicago, IL. 

130 dol . K. Pravilionis, By-
ron, IL. 

100 dol. Dana ir Juozas Kapa-
činskai, Riverside, IL; kun. V. 
Radvina, Santa Rosa, CA. 

60 dol . Juozas ir Sniegą Ma-
siuliai, Elmhurst , IL; Teodoras 
Mitkus, Chicago, IL. 

50 dol . Juozas Duoba, Nor-
wood, MA; Valdas Stropus, Le-
mont, IL. 

40 dol . Ona Gustienė, Los 
Angeles, CA; EI. K. Gudinskai , 
Hamilton, Ont., Kanada; Anta
nina Račiūnienė, Chicago, IL; 
R o m u a l d a s Za lubas , S i lver 
Spring, MD. 

30 d o l . J u o z a s A s t a s , 
Hamilton, Kanada; Jonas Ažu
b a l i s , To ron to , K a n a d a ; 
Aleksandras Atutis, Pleasant 
Hill, CA; V. V. Mišelis, Monro-
eville, PA; Juozas Plečkaitis, 
Racine, WI, Juzefą Stirbys, New 
Buffalo, MI. 
20 do l . Vincas Akela i t i s , 

Cleveland, OH; Bronia Bartkus, 
Richmond Hill, NY; Regina 
Bakut is , Riverside, IL; Ju l ius 
Bardauskas, Chicago, IL; dr. A. 
Bal tch-Gravrokas, Menands , 
N Y; Jonas Bielskis, Rockford, 
IL; Feliksas Bociunas, Sunny 
Hills, FL; V. Butvydas, Chica
go, IL; Juozas Brazys, Ormond 
Beach, FL; kun. msgr. F r a n k 
Bulovas, Maspeth, NY; Zofija 
Budrys, Chicago, IL; Robertas 
Čepelė, Palos Hills, IL; Emilija 
Č i a k a s , E . Ch icago ; IN ; 
Adolfina Cižauskas, Chicago, 
IL; Jan ina Cukuras , Chicago, 
IL; Kazys Domarkas, Highland, 
IN; Alfonsas Dzikas, West Hart
ford, CT; Jus t inas Glamba, 
Chicago, IL; Juozas ir Elena 
Gailevičius, Baltimore, MD; B. 
Gaižauskas, St. Petersburg, FL; 
VI. Garsys, Worcester, MA; 
Gražina Gražienė, Chicago, IL; 

Ju rg i s Gliaudą, West Covina, 
CA; Stanley Gryskevvis, Chica
go, IL; Zigmas Grybinas, O'Fal-
lon, IL; J o h n G i r d a u s k a s , 
Hamden , CT, E l e n a Griga
l iūnas, Palos Hills, IL; Antanas 
K. Gruzdys, St. Pe tersburg 
Beach, FL; P . J a n k u s , Sterling 
Hts . , MI; N . L a i m a Ja rasunas , 
S a n t a M o n i c a , CA; I r e n a 
J akš ty s , So. Pasadena , FL; 
L a i m a - A r v y d a s J a r a š i u s , 
W e s t m i n s t e r , C O ; J a n i n a 
Janulevičius, Washington, D.C., 
dr. A. Janac ienė , Yonkers, NY; 
V y t a u t a s J o n a i t i s , G r a n d 
Rapids, MI; Ju l ius Jodelė, Her-
mosa Beach, CA; Stasys Kaz
lauskas , Arl ington, MA; S. R. 
Kasias , St. Pe tersburg Beach, 
FL ; Alex K a s e l i s , St . Pe
tersburg, FL; Vincas Klova, Bell 
Gardens, CA; F. Kazlauskas, 
O m a h a , N e b r a s k a ; B r o n ė 
Kaselis, Chicago, IL; G. Klimas, 
Lit t le Fal ls , NJ ; F . Klimaitis, 
Highland Hts. , OH; Liudas Kro
nas, Michigan City, IN; Edmun
das Korzonas, Chicago, IL; O. 
K i z l a u s k a s , Broadvievv, IL; 
Kazys Kiel ius, Chicago, IL; 
Magdalena Ligmalienė, Chica
go, IL; Aniceta Litvinas, Los 
Angeles, CA; Viktoras Les-
n iauskas , Chicago, IL; Ona 
L u k a s , C h i c a g o , IL; J o h n 
Lukšys, Oakvil le , CT; John H. 

Chicago, IL; S. B. Matutis , 
Orland Park, IL; Ant. Milaknis, 
Santa Monica, CA; Joana Mika
lauskas , Chicago, IL; R. J . Na
kas, Buchanan, MI; Boleslovas 
Novickis, VVestmont, IL; V. Ot-
to, Toronto, Kanada; Valerija 
Palč iauskas , St. Pe tersburg 
Beach; FL; B. Pranckevičius, 
Evergreen Park; IL; J. Petkū-
nas, Union Pier, MI; Elena Poli-
kauskas , Hartford, CT; Vladas 
Rackus, Chicago, IL; F. Rajec
kas, VVaterford, CT; Benius Raz-
gys, St. Petersburg, FL; Anta
nas Rugys, Juno Beach, FL; M. 
Sąmatas , San Francisco, CA; 
Vincent Salčiunas, Port St. 
Lucie, FL; Balys Sebastijonas, 
Chicago, IL; Jack J. Stukas, 
VVatchung, NJ; A. Slivinskas, 
B u r b a n k , IL; V. Suopys , 
Melrose Park, IL; S. Surkus, 
VVorcester, MA; E. Stockus, LA; 
Rūta Stroputė, Chicago, IL; F. 
Televičius, Detroit, MI; M. 
Vaišvila, Chicago, IL; Stasė 
Vaišvila, Oak Lawn, IL; V. 
Vaitkus, Rochester, NY; J . Vid
mantas , Elizabeth, NJ ; Matt 
Vilutis, Frankfurt, IL; Stanley 
Žymantas , Tinley Park , IL; 
Jonas Zubavičius, Sunny Hi n s , 
FL. 

15 dol . Antanas Drazdys, Bal
timore, MD; H. Česnauskas, 
Alexandria, VA; Antanas Ka
v a l i ū n a s , Cleve land , OH; 
P ranas Žitkus, Chicago, IL. 

10 dol . Linas Balaišis, To-

Lukas, Englevvood, FL; Č. Ma- ™n t0< K a
T

n a į . ; L ^ a r , ! a u s k a s -
saitis, Thompson, CT; Stella 
Macys, Chipley, FL; A. Masiu
lis, East Hartford, CT; Milda 
Matusz, Delran, NJ ; V. Massett, 

H076237 

Chicago. IL; Rima Kulbokaitė. 
Chicago, IL. 

Už a u k a s tar iame n u o š i r d ų 
ač iū . 

A.tA. 
Dipl. teis. 

NORBERTAS TARULIS 
po sunkios ligos savo bute Oak Lawn, EL mirė antradieni, 
sausio 12 d., 8:37 vai. ryto. 

Gimė 1902 m kovo 28 d. Daugailiuose, Utenos apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 44 metus. 

Pasilieka nuliūdę: žmona Filomena Adamkevičiūtė 
Pogirskienė, podukra Halina Bagdonienė, jos duktė Audronė 
ir Vytenis Petrušiai ir jų vaikai. Pusseserė dr. Liuda ir Jurgis 
Butikai ir jų vaikai: krikšto sūnus Vytautas Butikas, Ramunė 
ir jų šeimos. Lietuvoje brolio duktė Vitalija ir šeima. Žmonos 
brolio sūnus Valdas Adamkus su šeima ir sesers duktė 
Gražina Giedraitienė ir šeima bei kiti giminės. 

Velionis bus pašarvotas Petkus Marąuette laidotuvių 
namuose, 2533 West 71 St. ketvirtadienį, sausio 14 d. nuo 11 
vai. ryto iki 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės penktadienį, sausio 15 d. 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po 9:30 vai. ryto šv. Mišių už jo sielą, 
velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse (37 
sekcija). 

Žmona Fi lomena 

Vieno Lietuvos Respublikos talono antroji pusė. 
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Mūsų brangiai klasės d rauge i 

A.tA. 
Arch. BRONEI LUKŠTAITEI 

KOVIENEI 

mirus , jos seserims, dail. E . MARČIULIONIENEI i r 
G. DRAUGELIENEI su šeimomis re i šk iame š i rdingą 
užuojautą. 

Buv . Šv. Kazimiero gimnazijos VTI-ji l a ida : 
A. Balandaitė Broland 
I. Macytė Mačionienė 
A. Miliušytė Grinienė 
E. Poželaitė Kmitienė 
I. Tallat-Kelpšaitė Giedrikienė 
S. Urbonaitė Didžiulienė 
A. Venclauskaitė Apeikienė 

A.tA. 
Dr. EUGENIJUI GIRDZIJAUSKUI 

mirus , jo seserį ANTANINĄ ir vyrą K L E M E N S Ą 
STRAVINSKUS, jų d u k r a s NIJOLĘ ir VIDĄ nuošir
džiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Algis ir Birutė Valiukaičiai 
Patrick, Irena ir Nikolė Keane 

A.tA. 
Dr. ALBERTUI AVIŽAI 

užbaigus žemiškąją kelionę, jo žmoną VIOLETĄ, 
sūnus JON'A, JULIŲ, AUGUSTINĄ ir dukrą O N U T E 
bei jų šeimas s k a u s m o valandoje n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Marija ir Mečys Buzėnai 
Vanda ir Valentinas Bužinskai 

A.tA. 
Agr. ELENAI JOKUBKIENEI 

Amžinybėn iškel iavus , jos vyrą dr. PETRĄ J O K U B -
KĄ, dukteris N I J O L Ę ir VIDĄ, sūnų ALGIMANTĄ, 
brolį dr. VYTAUTĄ MUSONI bei jų še imas ir k i t u s 
artimuosius šioje l iūdesio valandoje nuoši rdžia i 
užjaučiame. 

LKDS Chicagos skyriaus 
valdyba ir nariai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (709) 422-3000 
*AX (708) 422.3163 

* 
* 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS JANČAUSKAS 

Jis Amžinybėn išėjo 1992 m. sausio 18 d. 
Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos sau

sio 16 d., 9:30 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Praną savo maldose. 

Nuliūdusi: žmona. 

Mylimai seser ia i 

A.tA. 
MATILDAI PAŽERŪNAITEI 

Lietuvoje m i r u s , broliui JUOZUI P A Ž E R Ū N U I su 
še ima, b ro l iu i P I J U I P A Ž E R Ū N U I ir k i t i e m s 
g iminėms r e i š k i a m e gilią užuojautą. 

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko Apylinkė 
Melrose Parko ir Apylinkės 
Lietuvių Klubas 

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) 523-9862 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Jau daugiau negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir -dividualias keliones [ Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis dinomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad.. ao-
trad., katvtrtd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tra*d. 9 v.r.—7 v. v. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 \Wst 71st Street 
C hkago, Illinois h0629 

1-012M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

C Kero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų nama i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s laidotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKLS 
DONALD A. PFTKLS 

DONALD M. PETKLS 
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A P L I N K 

M U S 
x Kazio Bradūno premi

juotai kūrybai skirtoje vaka
ronėje ateinantį penktadienį 
Jaunimo centre 7 v.v. bus pro
ga įsigyti ir Lietuvoje išleistąją 
jo knygą „Duona ir druska". 
Tam reikalui leidykla „Vaga" 
yra atsiuntusi knygos 20 egz. 

s A.a. dipl. teis. Robertas 
Tarulis po sunkios ligos mirė 
savo namuose sausio 12 d., 8:37 
vai. ryto. Apie laidotuves bus 
pranešta vėliau. 

x JAV LB Švietimo tary
bos nariai rinkosi posėdžiui 
sausio mėn. 9 d. Chicagoje. 
Posėdyje buvo patvirtinti Lietu
vių fondo sumų švietimui 
paskyrimai lituanistinėms mo
kykloms, aptarta vasario mėn. 
švietimo konferencijos rengimas 
ir kiti reikalai. Švietimo tarybos 
pirmininkė Regina Kučienė 
pranešė apie savo sėkmingą 
apsilankymą Clevelando litua
nistinėje mokykloje, apie Los 
Angeles lituanistinės mokyklos 
projektą parūpin t i visoms 
mokykloms paketus Dariaus ir 
Girėno skrydžio sukakties mi
nėjimo proga. 

x Mūsų krepšinio žvaigždė 
Šarūnas Marčiulionis lankysis 
Standard Federal banke (4192 
Archer Ave.) ketvirtadienį, sau
sio 14 d., 3 vai. p.p. Bus proga 
su juo susitikti, susipažinti, Ša
rūnas autografuos nuotraukas. 
Vakare su juo susitikimas bus 
Gamekeeper Sports Bar, 345 W. 
Armitage, tarp 7 ir 11 vai. vaka
re. Kviečiama visuomenė ir 
ypač jaunimas su Šarūnu 
Marčiulioniu susipažinti ir pa
bendrauti. 

" x Algirdas Titus Antanai
tis aptars Kazio Bradūno kūry
bą ateinančio penktadienio 
vakaronėje Jaunimo centre 7 
vai. v.v. Bus pažvelgta į dvi 
Baujausias poeto knygas, už 
kurias jam yra paskirta 1992 
metų Lietuvos valstybinė 
premija. Iš tų knygų atrinktą 
rečitalį atliks pats laureatas. 

x Mūsų bendradarbė Stasė 
Semėnienė parašė redakcijai ir 
administracijai sveikinimą iš... 
Afrikos, kur ji atostogauja su 
dukra ir jos šeima. Kelionė 
įdomi ir laiminga, tik, važiuo
jant per Londoną, Anglijoj vos 
išvengė teroristų bombos: „Mus 
visus išmetė iš požeminio 
traukinėlio ir visą judėjimą i 
aerodromą sustabdė. Vos su 
taksiu suskubome nuvykti iki 
lėktuvo išskridimo laiko". 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTIS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hin*daJe. IL 80621 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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..Žiburėlio" mokyklėlės auklėtinės (iš kairės>: Sigutė Poskočimaitė ir Kris
tina Burokaite. N u Q t r D čyvienės 

x „Lietuvos aido" gruodžio 
30 d. numeryje tautiečius 
tėvynėje ir išeivijoje sveikino: 
PLB pirm. Bronius Nainys, 
Altos pirm. Grožvydas J . 
Lazauskas, „Lietuvos aido" 
įgaliotinis Bronius Juodelis, 
kuris atstovauja ir Vilniuje 
leidžiamam spalvomis iliustruo
tam savaitiniam žurnalui „Vei
das", „Lietuvos Aidas" yra dau
giausia prenumeruojamas Lie
tuvos dienraštis JAV per įgalio
tinį Br. Juodelį. 

x Bronius Aušrotas iš Juno 
Beach, Fla., pratęsė „Draugo" 
prenumera tą su auka ir 
laiškučiu: „... Ar lietuvių tautai 
nereikalinga laisvė, už kurią 
mes užjūriuose kovojome puse 
šimtmečio! Atrodo, kad net 
Sibiro grėsmė ne tokia baisi, kai 
bute trūksta karšto vandens... 
„Draugo" bendradarbiams teks 
ir toliau kovoti, rašyti.kad 
netikras — komunistas, bet ir 
rusas imperialistas yra Lietuvos 
nepriklausomybės priešai"! 

x „Laiškai lietuviams", š.m. 
pirmasis, sausio mėn. numeris, 
papuoštas dail. Rasos Sutkutės 
viršeliu, pasiekė redakciją. 
Žurnalas žengia į 44-tuosius 
gyvavimo metus ir apie tai rašo 
ilgametis redaktorius kun. 
Juozas Vaišnys. SJ. Šiame 
numeryje, kaip paprastai, daug 
vertingos ir įdomios medžiagos, 
kalbos skyrius, šypsuiiai, kroni
kinės žinios ir net poezija. 
..Laiškai lietuviams" tėvu jėzui
tų leidžiamas religinės ir tau
t inės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Redakcijos pavaduo
tojas — kun. Algirdas Paliokas. 
SJ. 

x TRANSPAK praneša: di 
džiausiąs skaičius siuntinių į 
Lietuvą Kalėdų šventėms buvo 
siųstas per Transpak flrną, nes 
ta lp in tuvai (konteineriai) j 
Lietuvą siunčiami dažniau
siai . Talpintuvai siunčiami 
dažniausiai ir dabar, po švenčių. 
Siųskite siuntinius per seniau
sią siuntinių į Lietuvą firmą — 
Transpak, 2638 W. 69 St., tel. 

312-436-7772. 
<sk) 

x Baltia Express ir Amber 
G r o u p , seniausia lietuvis 
ka transporto bendrovė, šįmet 
vėl pristatė visus kalėdinius 
ir net pokalėdinius siuntinius 
iki švenčių. Kitas laivo kon
teineris išvyks sausio 18 d. 
Air cargo per savaitę, kas 
savaitę trečiadieniais. Kreipki 
tės: BALTIA EXPRESS. 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652, 
tel. 312-284-6449 a r b a 1-800-
SPARNAI. 

<sk) 

x Solistė Dalia Eidukaitė 
dainuos J. Dainausko pager
bimo meninėje dalyje š.m. sau
sio 24 d., 3 vai. p.p., Jaunimo 
centro kavinėje. Jai akompa
nuos muzikas Faustas Strolia. 

x Sekmadienį, sausio 3 d., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje vyko susitikimas su 
prof. Arvydu Žygu, kuris šiuo 
metu yra atvykęs iš Lietuvos ir 
lankosi Chicagoje. Prisirinko 
pilna salė žmonių pasiklausyti 
svečio įspūdžių iš jo darbų, ypač 
su jaunimu. Jis apibūdino 
liūdną padėtį Lietuvoje, bet 
paliko mintį, kad yra vilčių atei
čiai, ypač jeigu išaugintume 
dorą, gerą jaunimą su lietuviš
kais požiūriais. Prie įėjimo su
rinkta 760 dolerių, paskyrus 50 
dolerių rengimo išlaidoms, 710 
dolerių perduota jaunimo dar
bams ir našlaičių globai. Susi
tikimą globojo Lie tuvių 
Amerikos Romos Katal ikių 
Moterų sąjungos 3-ioji kuopa. 

x Dailės paroda , pavadinta 
„Mirtis, gimusi Amerikoje" ati
daroma sausio 16 d., 7:30 v.v. 
Lietuvių dailės muziejuje 
Lemonte. Paroda tęsis iki va
sario 10 d. Su savo kūryba pa
rodoje dalyvauja 12 jaunų 
dailininkų, kuratorius — Danas 
Lapkus. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, sausio 19 d., 7:30 vai. vak. 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Svečias-kalbėtojas yra 
inž. Valdas Adamkus. Jis aptars 
šiandieninius politinius įvykius 
Lietuvoje, kurioje jis neseniai 
lankėsi. Visi kuopos nariai ra
ginami susirinkime dalyvauti. 

x Mieli lietuviai, kviečiame 
J u s dalyvauti pobūvyje, kuris 
įvyks 1993 m. sausio mėn. 23 d. 
7 v.v. Tautinių namų salėje. 
Pobūvis organizuojamas norint 
prisidėti prie Lietuvos Konsula
to, esančio Čikagoje, išlaikymo. 
Norintieji dalyvauti, prašome 
skambinti 312-471-0811 ir 
užsisakyti sau, savo organizaci
joms bei savo draugam stalus. 
Būsime dėkingi. 

(sk) 

x P a s l a p t i n g i Tol imiej i 
Ry ta i : HONG K O N G A S , 
BANGKOKAS, SINGAPŪ
RAS, BALI — per amžius vilio
jo savo egzotika. Kelionę, aplan
kyti šias tolimas šalis, rengia 
AMERICAN TRAVEL SERVI
CE. Nepraleiskite tokios progos 
— 14 dienų ekskursija 1993 m. 
balandžio 7 d. Kreiptis: 9439 S. 
Kedzie Ave. , E v e r g r e e n 
Park, IL 60642. Tel. (708) 
422-3000. 

(sk) 
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Keturiolika kryžių atsirado prie did
vyrių kapų, žuvusių už Tėvynės 
laisvę. Dar ir šiandien rusiški batai 
tebemindžioja šventą Lietuvos žemę, 
aplaistytą karžygių krauju. 

BŪSI, LIETUVA, LAISVA 

Lietuva, Tu nepalūši — 
Nors Rytų audra stipri, 
Į jaunutę, mažą pušį 
Tu šiandieną panaši. 

Žmogžudžio ranka sunkioji 
Kyla prieš Tave, bet mes 
Apsisaugosim nuo smūgių 
Ir išgelbėsim Tave.' 

Laisvės aukurą apšlakstė 
Kraujas nekaltų žmonių, 
Juodu kaspinu perrišom 
Vėliavą trijų spalvų. 

Lietuva, Tu nepalūši — 
Dievas su mumis yra. 
Tyliai šnabžda mūsų lūpos: 
— Būsi, Lietuva, laisva! 

Indrė Pliuškytė, 
Klaipėdos XXIV vidurinės 

mokyklos 7 kl. mokinė 

SAUSIO TRYLIKTOJI 

Sausio 13 diena buvo labai 
baisi diena. Nekalti žmonės žu
vo. Sovietai atvažiavo su tan
kais, šaudė ir važiavo ant 
žmonių. Kaip jie galėjo taip 
daryti? Sovietai neturėjo proto. 
Lietuviai tik dainavo, nešaudė, 
tik dainavo. 

Dabar Lietuva turi nepriklau
somybę. Mes visi dabar turime 
atsiminti tuos žmones, kurie 
protestavo ir žuvo už Lietuvą. 
Jų užsispyrimas davė Lietuvai 
nepriklausomybę. 

Lisa Maier 

Sausio 13 dieną keturiolika 
žmonių žuvo. Jie kovojo už 
laisvę ir tėvynę, bet buvo nužu
dyti. Lietuviai gynė radijo ir 
televizijos stotį. Visi atsimins 
tuos keturiolika žmonių, nes jie 
mirė be reikalo. 

Šie žmonės bus Lietuvos did
vyriai, nes jie padėjo Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę. 

Audrytė Navasaitytė 

Sausio 13 dieną sovietų 
tankai įvažiavo į Vilnių ir pra
dėjo šaudyti. Jie norėjo paimti 
radijo ir TV bokštą. Lietuviai 
laikėsi rankomis ir dainavo. 
Keturiolika žmonių žuvo. Kiti 
buvo sužeisti ir liko invalidai. 

Paulius J u i k a 

I Vilnių įvažiavo rusų tankai, 
žmonės bėgo ir apsupo parla
mentą. Jie saugojo parlamentą 
savo gyvybėmis. Rusų kareiviai 
pradėjo šaudyti į lietuvių minią, 
kurie ramiai dainavo ir giedojo 
giesmes. Tą dieną žuvo ketu
riolika žmonių, daug kitų buvo 
sužeisti. 

Petras Ješmantas, 
Visi Detroito „Žiburio" aukšt. 

li£ m-los mokiniai („Lietuvos 
prisikėlimas"). 

Našlaičių ašaros ir akmenį 
praskelia. 

Lietuvių patarlė 

SAULĖS SOSTO PILIS -
PIETŲ AMERIKA 

(Kalėdų legenda) 
(Tęsinys) 

Po Mišių maža saujelė krikš
čionių, kurie buvo susirinkę iš 
įvairių giminių, išsiskirstė 
namo. Misionierius, Juozas ir 
Steponas, nes Lera nuo savo 
krikšto dienos gavo šį vardą, 
pasiliko koplyčioje padėkoti 
Dievui ir išsiprašyti malonės, 
kad Steponas laimingai 
sugrįžtų pas savo tėvą. Mi
sionierius nedvejojo, kad tas 
vaikas yra Dievo pašauktas, 
kad išganytų savo tėvo ir savo 
draugų sielas. Viskas jau buvo 
sutvarkyta, kad iš ryto jis pra
dės kelionę. 

Jie giedojo džiaugsmo himnus 
garbės ir meilės. Stepono stip
rus, aiškus alto balsas išsiskyrė 
iš kunigo ir Juozo tenorų. 

Staiga jie išgirdo visiškai ar
t i koplyčios garsų karišką 
riksmą. Jei jie nebūtų giedoję, 
būtų iš tolo girdėję tą besi
artinantį riksmą ir būtų galėję 
pasirengti. Steponas paėmė 
misionieriaus ranką ir tarė, vos 
atgaudamas kvapą. 

— Mielasis Tėve, tai mano 
giminės šauksmas Jie užmuš 
tave. 

— Bėk, — tarė Juozas, — mu
du du liksime čia. Jie nesisku
bins taip greitai mūsų užmušti, 
nes mes esame iš jų šalies- Bet 
tave, Tėve, tikrai nužudys. 

— Mano vaikeliai, — atsakė 
kunigas. — Jūsų pasišventimas 

yra labai gražus. Bet nemany
kite, kad aš norėčiau pasirodyti 
bailys Viešpaties tarnyboje. 
Drąsos! Tebūna Dievo valia, te
būna pagarbintas Jo vardas". 

Nebuvo jau laiko daugiau 
kalbėti, nes kareiviai jau buvo 
apsupę koplyčią, o vyresnysis, 
Stepono tėvas, su savo senes-
nia is ia is karžygiais įėjo į 
koplyčią. 

Pamatę Steponą, baltai apsi
rengusį, su lelijų vainiku ant 
galvos, jie nustebo ir sustojo. 
Vyresnysis jį klausė, ką tai 
reiškė, kad jis nuo jų pabėgo, ir 
ką reiškia visa tai, ką jis čia 
aplinkui mato: Šv. Motinos su 
Kūdikėliu statula, altorius, 
gėlės, žvakės, šventi indai. 

Steponas jam viską paaiškino, 
pradėjęs nuo savo stebėtino sap
no ir baigdamas misionieriaus 
gerumu ir nuoširdumu, kokį pa
tyrė, kada vos gyvas iš kelionės 
ir bado gulėjo arti koplyčios, 
kurios nebuvo net pastebėjęs iš 
karto. Dabar prašė jis misionie
riaus papasakoti jiems apie Jė
zų ir išaiškinti jiems, kad tikra
sis Dievas yra Tiesos Saulė, o ne 
saulė , šviečianti dangaus 
mėlynėje. 

Karalius buvo sujaudintas. 
Jis pareiškė norą likti krikščio
nim, taip ir vienas iš jo karių. 
O kiti pradėjo siusti, rėkdami, 
kad tai yra jų dievų išdavimas 
ir kad krikščionys turi būti 
nužudyti, nes kitaip dievų rūs
tybė nenurims. 

(Bus daugiau) 

NEUŽMIRŠTAMOJI 
SAUSIO TRYLIKTOJI 

Tai buvo... Tai neužmirš
tama... Kruvinas sausio 13-osios 
rytas... O... 

Tą kraupią, lemtingą Lietuvai 
naktį lijo lietus. Dabar lyja 
lietus, dega žvakutė, žmonės 
liūdni, susikaupę. Žvakės dega 
per lietų, jos negęsta, o tik vis 
labiau įsiliepsnoja. Po žemės 
kauburėliais, po gėlėmis ilsisi 
tie, kurie mirė su žodžiu lūpose: 
„Lie-tu-va". Gimtosios žemės 
gynėjų niekuomet nepamirš 
Tėvynė Lietuva. Virpančių 
žvakės liepsnelių neužgesina 
lietus. Jos stipresnės už šaltą 
negandą. Po žemės kauburėliais 
miega tie, kurie nesilenkė 
melui... 

J u r g a Staniūtė, 
Klaipėdos dešimtosios vidurinės 

mokyklos 10 kl. mokinė. 

MŪRINIS NAMAS 

1940 metais sovietai užėmė 
mūsų naujai sutvarkytą namą. 
Per metus sovietai kapojo tą 
namą, bet nepavyko jo sugriau
t i . 1990 metais tas namas 
paskelbė nepriklausomybę. 
Supykę sovietai kareivius pa
siuntė ir sukišo į tą didelį namą. 
1991 metais sausio 13 dieną, 
sovietai atsiuntė tankus su
griauti tą mūrinį namą. Su 
tankais daužė ir daužė sienas. 
Pora ramsčių krito, bet namas 
nepajudėjo. Namas vis tiek tvir
tai stovėjo. 

Reikia išlaisvinti tą mūsų 
gražų, didelį ir galingą namą, 
užterštą sovietais. Tą namą 
reikia išvalyti ir perdažyti. 
Reikia sutvarkyti, ką neklauža
dos sudaužė, suardė ir išnau
dojo. 

Mūsų didis namas — Lietuva! 
Tėvų, protėvių tėvynė. „Tu did
vyrių žemė!" Ten t e k a 
Nemunas, mūsų širdies kraujas. 
Ten auga medžiai, kurie metų 
metais gražina Lietuvą. Reikia 
mūsų širdį išlaisvinti! Reikia 
Lietuvą išlaisvinti! 

Aras Mattis , 
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lit. m-los mokinys. 
(„Vardan tos Lietuvos") 

GALVOSŪKIO NR. 52 
ATSAKYMAS 
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GALVOSŪKIO NR. 54 
ATSAKYMAS 

Montrealis su 3 milijonais gy
ventojų yra antrasis pasaulyje 
kalbantis prancūziškai miestas 
ne Prancūzijoje. 

GALVOSŪKIO NR. 55 
ATSAKYMAS 

Gulsčiai: 1. Katinas, 2. Si
biras. Žemyn: 1. Kalinys, 2. 
Sigitas. Įstrižai: 1. Kibirėlis, 2. 
Sankryžos. 

GALVOSŪKIS NR. 71 

Prašau paaiškinti ir atsakyti 
į klausimus: Ką reiškia lietuvių 
kalbos žodis d r aus t i n i s — 
draustiniai? Ar Lietuvoje yra 
draustinių? Jei taip, tai kiek 
apytikriai, ir kurios rūšies? Už 
platesnį paaiškinimą 10 t„ už 
trumpą — 5 t. 

GALVOSŪKIS NR. 72 

Kapitonas Smith aštuonis 
kartus keliavo po pasaulį ir 
vienoje iš tų aštuonių kelionių 
buvo nužudytas . Kurioje 
kelionėje jis buvo nužudytas? (5 
t.) 

GALVOSŪKIS NR. 73 
(Žiūrėkite piešinėlį) 

Tarp linijų yra tušti tarpai. 
Vieni pažymėti kryžiukais, kiti 
mažais skrituliukais. Kryžiu
kais pažymėtas vietas nuspalvo-
kite viena spalva,o skrituliukais 
— kita spalva. Sužinosite, kas 
čia yra paslėpta. (5 taškai) 

GALVOSŪKIS NR. 74 
(Žiūrėkite piešinėlius) 

Kuris sutvėrimas, pažymėtas 
piešinėliuose, gali skristi? (5 
taškai). 

GALVOSŪKIS NR. 75 
(Žiūrėkite brėžinėlius) 

Žiūrėkite brėžinį su raidėmis 
ir žodžiais. 

GALVOSŪKIS NR. 53 
ATSAKYMAS 

Užtenka dviejų vaikų. Jie, 
keisdami pozicijas, gali sudaryti 
šią kombinaciją. 

Suraskite panašius ir pažymė
kite jų numerius. (5 t.) 

Be kirvio, be kirvelio, be 
grąžto, be grąžtelio, be medžio, 
be medelio padirba tiltą. (Šaltis). 

• 




