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Lietuvos pripažinimo 
metai 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 2,1992. (Elta) 

— Per praėjusius metus Lietu
vos Respubliką pripažino beveik 
šimtas valstybių. Pirmoji vasa
rio 11 dieną apie tai paskelbė 
Islandija. Antroji rugpjūčio 23 
dieną Lietuvą pripažino Latvi
ja. Po to pripažinimai pasipylė 
vienas po kito. Tik per savaite 
iki rugsėjo mėnesio apie mūsų 
šalies pripažinimą paskelbė 33 
valstybės. 

Lietuvą, kaip ir Latviją bei 
Estiją, pripažino (deklaratyviais 
aktais ar priimdamos į nares) 
nemažai tarptautinių organiza
cijų: Europos Ekonominė bend
rija, Šiaurės Taryba, Jungtinių 
Tautų organizacija, UNESCO, 
Tarpparlamentinė Sąjunga, 
Tarptautinė darbo sąjunga, 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferencija, Tarp
tautinis olimpinis komitetas ir 
kitos. 

Naujos prekių išvežimo 
normos ir taisyklės Lietuvoje 

Lietuvos vyriausybė nustatė, 
kad nuo šiol vienas asmuo be 
muito gali išvežti ar išsiųsti iš 
Respublikos prekių ne daugiau 
kaip už 1,000 rublių bei asme
ninio naudojimo reikmenis 
(aprangą, higienos reikmenis ir 
pan.). Šis nutarimas priimtas 
atsižvelgiant i ta i , kad 
buvusiose TSRS respublikose 
labai sumažėjo kai kurių maisto 
prekių bei padidėjo jų kainos ir 
dėl to kur kas daugiau prekių 
išvežama iš Lietuvos. 

Be (leidimo) vežant ar siun
čiant prekes, kurių išvežimas 
yra apribotas, už daugiau kaip 
1,000 rublių arba daugiau kaip 

Vizos į JAV 
Vilnius. — Čia Jungtinių 

Amerikos Valstijų ambasada 
pranešė, kad paštu yra 
pasiruošusi priimti pareiškimus 
neimigracinėms vizoms į Jung
tines Amerikos Valstijas. 
Ambasada neturi galimybės 
priimti pareiškimų asmeniškai 
arba telefonu. 

Asmenys, norintys kreiptis 
dėl tokių vizų, turi parašyti 
žemiau nurodytu adresu, tada 
jie galės gauti pareiškimų for
mas bei instrukcijas: 

Amerikos ambasada 
P.O. Box 1203 
2001 Vilnius-1 
Vilniuje vizos bus išduodamos 

nuo 1992 sausio 6 d. Anksčiau 
gauti pareiškimai bus priimti ir, 
jei bus būtina, asmuo, norintis 
gauti vizą, bus pakviestas po
kalbiui nustatytą dieną ir 
nustatytu laiku. Vizos bus 
išduodamos pagal pareiškimų 
gavimo eilę. Informacija bus 
suteikiama kiek įmanoma grei
čiau. 

Pagal JAV vizų įstatymą 
asmuo, norintis gauti vizą, turi 
nurodyti neginčijamas priežas
tis, dėl kurių jis būtinai privalo 
grįžti atgal į savo šalį po trum
po vizito. Asmeniui, turinčiam 
lankytojo vizą, neleidžiama 
įsidarbinti JAV. 

Turint galvoje, kad vizų 
ruošimas užims tik tiek laiko, 
patariame būsimiems intere
santams kreiptis anksčiau ir 
neplanuoti savo kelionės, kol 
viza nebus išduota. 

Ambasada pasiruošusi tą pa
slaugą suteikti Lietuvos pilie
čiams ir nuolatiniams gyvento
jams. 

dvi to paties pavadinimo prekes, 
mokamas muitas — 300 procen
tų deklaruojamos kainos, jeigu 
toms prekėms nenustatytas 
kitoks muitas. Asmenų, nesu
mokėjusių muito ir vežančių 
prekes nenustatytose vietose (ne 
per muitinių postus), prekės 
sulaikomos ir konfiskuojamos. 
Draudžiama išvežti ar išsiųsti iš 
Lietuvos sviestą, sūrį, cukrų, 
aliejų. Mėsos ir mėsos produktų 
galima išvežti ar išsiųsti ne 
daugiau kaip 1 kilogramą, ben
zino arba dyzelinių degalų — ne 
daugiau kaip 40 litrų ir 1 litrą 
automobilinio tepalo (vienam 
automobiliui). 

Asmenims, pažeidusiems 
nurodytąją išvežimo tvarką, šie 
produktai konfiskuojami ir rea
lizuojami nustatytąja tvarka. 

Primadonos atminimui 
Šiandien Lietuvos operos ir 

baleto tea t ras „Kopelijos" 
spektaklį skiria baleto primos 
Olgos Malėjinaitės atminimui 
— jai būtų sukakę 85-eri. Šiuo 
prancūzų kompozitoriaus Leo 
Delibo kūriniu-pastatymu savo 
biografiją pradėjo ir lietuviškas 
baletas, pirmajame spektaklyje 
Svanildą šoko 10 metų Olga. 

Malėjinaitė gimė Kaune, jos 
asmens byloje Valstybės teatre 
užrašyta — lietuvė, pravoslavų 
tikybos. Šokio meno mokėsi Pe
terburgo choreografijos mokyk
loje, jaunajai balerinai teko 
dalyvauti ir garsiojo Marijos 
teatro spektakliuose. Grįžusi į 
Kauną pradėjo dirbti Valstybės 
teatre, sukūrė pagrindinius 
vaidmenis spektaklių pastaty
muose, kartu su teatro kolekty
vu dalyvavo didžiosiose jo 
gastrolėse Monte Karle ir Lon
done. 

Olga Malėjinaitė laikoma pir
mąja mūsų romantinio baleto 
žvaigžde. Kritikai pažymėdavo 
jos šokio lengvumą, grakštumą, 
lyrizmą. Deja, baleto talentu 
Lietuva žavėjosi palyginti 
neilgai — Olga Malėjinaitė mirė 
būdama tik 32-jų metų. 

Lietuvos kariuomenėje 
Į Lietuvos gyvenimą sugrįžo 

visuomenės sluoksnis, kurio 
nebuvo visą pusšimtį metų. 
Naujųjų metų išvakarėse 380 
kariūnų iš krašto apsaugos 
būrių, savanoriškos krašto 
apsaugos tarnybos, pasienio 
greito reagavimo brigadų 
suteikti karininkų laipsniai — 
nuo leitenanto iki pulkininko. 
Pastarasis laipsnis suteiktas 
devyniems asmenims. Kartu su 
antpečiais karininkams įteiktos 
dovanėlės — šildos odinės pirš
tinės. 

Atpigo gyvenimas 
didžiausiame viešbutyje 
Beveik pusantro karto atpigo 

mokestis už kambarius didžiau
siame Respublikos viešbutyje 
„Lietuvoje". Šiame sostinėje 
esančiame 22 aukštų viešbutyje 
nuo šiol užsieniečiai, pavyz
džiui, už vienvietį kambarį 
mokės ne 80 dolerių parai, o 51, 
už dviejų lovų kambarį — ne 96, 
o — 60 dolerių. 

„Lietuvos" turizmo bendrovės 
generalinis direktorius Riman
tas Miknius pasakė, kad anks
tesnes kainas niekuo nemoty
vuodama nustatė sovietinė „In-
turisto" firma. 

Pirmą kartą istorijoje Lietuvoje vyko Šiaurės At lanto asamblėjos 
seminaras ..Baltijos kraštų saugumo būtinumas". Dalyvavo 16-kos valstybių 
delegacijos. Rytų ir Pietų Europos valstybių parlamentinės delegacijos. 
Stebėtojais buvo sovietinių respublikų ginkluotųjų pajėgų generaimio štabo 
karininkai ir Šiaurės Vakarų kariuomenės vadovybė. Atidaryme kalbėjo 
Lietuvos prez. Vytautas Landsbergis, pažymėdamas, jog vienas pagrindinių 
saugumo ir nestabilumo veiksnių Lietuvoje yra dar ten esanti sovietinė 
kariuomenė. 

Gruzijoje jau kariškių taryba 
Prezidentas Parlamentp požemy^ 

— Amerikos prezidentas 
George Bush vakar išvyko iš 
Australijos į Singapūrą. 

Tbilisi. Sausio 3. — AP žinių 
agentūra praneša, jog opozicijos 
vadai paskelbė sudarę kariškių 
tarybą, kad pakeistų Gruzijos 
prezidentą Zviad Gamsachurdi-
ją ir taip pat paskelbė nepap
rastos padėties stovį ir sostinėje 
uždraudė žmonėms pasirodyti 
gatvėse nuo 11 valandos nakties 
iki 6 vai. ryto. 

Kovos jau sugriovė didesnę 
dalį Tbilisi miesto centro. Gruzi
ja yra vienintelė respublika, 
kuri neprisijungė prie Slavų 
Bendrijos. Ji negaus iš užsienio 
ekonominės paramos, jei prez. 
Gamsachurdija pasiliks valdžio
je, rašo „Christian Science 
Monitor" dienraštis. 

Užsibarikadavo požemyje 
Parlamento vadas Akaki Asa-

tiani, kuris yra ir prezidento 
pusėje, kviečia vykdyti naujus 
r inkimus, kad visa tauta 
nuspręstų Gruzijos likimą. 
Sukilėlių policija ir prezidentui 
ištikimi daliniai jau 12 dienų 
kovoja sostinės centre ir 
r rakt i škai Gruzija yra be 
vyriausybės. Prez. Gamsachur
dija yra Parlamento požemyje 
su keliais šimtais gerai gink
luotų jo šalininkų, kurie nežada 
pasiduoti sukilėliams, kuriems 
vadovauja Tengiz Kitovani, bu
vęs Gruzijos Tautinės gvardijos 
vadas, kurio pajėgos praėjusią 
vasarą buvo išformuotos. Jie 

Susitikimas su 
Gudijos prezidentu 
Vilnius. Sausio 3. (Elta) — 

Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis šiandien 
su trumpu darbo vizitu išvyksta 
į Baltarusijos Respubliką. 
Boloveže jis susitiko su Balta
rusijos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku 
Stanislavu Šuškevičiumi. Vizito 
tikslas — aptarti dvišalius tarp
valstybinius reikalus ryšium su 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos susikūrimu. 

kalt ina prezidentą įvedus 
diktatūrą, kuris gyventojų buvo 
išrinktas didele balsų dauguma 
respublikos prezidentu. Jis 
suvaržęs spaudą ir savo prieši
ninkus uždaręs kalėjime. 

Tačiau pats prez. Gamsachur
dija sako, jog jis yra teisėtas 
krašto prezidentas ir niekada 
nepasiduos sukilėlių pajėgoms. 
„Derybos yra negalimos su te
roristais ir nusikaltėliais", pa
sakė Gamsachuridija. Pas jį į 
Parlamento požemį buvo at
vykusi žurnalsitų grupė, ku
riems jis pasakė, kad jo pajėgos 
laimi mūšius gatvėse prieš suki
lėlius. Šiame požemyje jis yra 
jau nuo gruodžio 22 dienos. 
Sukilėliams vadovauja buvęs jo 
ministras pi rmininkas ir 
sąjungininkas Tengiz Sigua, 
kuris kaltina prezidentą neno
rinčiu reformuoti krašto ekono
miją. J is sako. kad Gam
sachurdija nori sudaryti Albani
jos pavyzdžio diktatūrą. O Sigua 
norįs tamprių ry<\ų su Amerika. 

Kariškių pranešimas 
„Pradedant sausio 2 dieną, 

prezidento Gamsachurdijos 
valdžia yra anuliuota, skelbia 
naujoji kariškiu taryba. Visa 
valdžia Gruzijoje yra Gruzijos 
Respublikos kariuomenės žinio
je, pranešė gyventojams suda
rytoji kariškių taryba. Prez. 
Gamsachurdija per radiją iš 
Parlamento rūmu parešikė, kad 
tai yra ,junta" ir kreipėsi į 
žmones jos neklausyti. O Gruzi
jos Parlamenu pirmininkas 
Asatiani pasakė kad „padėtis 
tikrai yra katastrofiška. Štai 
kodėl reikia derybų bet kokia 
kaina". Jis kreipėsi į visų 
partijų ir pažiūrų organizacijas 
sudaryti bendrą komitetą, kuris 
valdytų kraštą iki naujų rinki
mų. Prezidentą palaiko dirban
čiųjų klasė, o sukilėlius — inte
lektualai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijos Užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, jog/prade-
dant kovo mėnesiu, išduos 
pasus savo piliečiams ir tiems, 
kurie pareiškė norą teisėtu 
keliu būti piliečiais. Naujieji 
pasai galios 5 metus. Lietuvos 
ir Latvijos piliečiams nereikės 
vizų, kurie norės vizituoti 
Estiją, bet visi kiti užsieniečiai 
turės įsigyti vizą, kitaip jie 
nebus įleidžiami įvažiuoti į 
Estiją. 

— Filipinų buvęs Gynybos 
min i s t ras genero las Fidel 
Ramos, kuris 1986 m. padėjo 
dabartinei prezidentei Corazon 
Aąuino laimėti rinkimus ir 
kuris sutriuškino 7 pasikėsi
nimus prieš ją, paskelbė savo 
kandidatūrą į krašto preziden
to vietą. Aąuino, išbuvusi du 
terminus, daugiau nebegali būti 
prezidente. Prieš Ramos kandi
datūrą yra Filipinų Katalikų 
Bažnyčios hierarchija. 

— VVashingtone vyriausybės 
pareigūnai sako, jog prez. Bu-
shas panaikins prekybos suvar
žymus Kambodijai, nes kraštas 
suka demokratijos link. 

— Maskvoje prezidento Jel
cino opozicija reikalauja, kad 
atsistatydintų jo vyriausybė dėl 
kainų kontrolės panaikinimo, 
nes, jų nuomone, tai veda Rusiją 
į katastrofą. 

— Rusijos Parlamentas rati
fikavo sutartį su Estija, kuri 
buvo pasirašyta prieš metus. 
Bus pradėti pasitarimai kai 
kurių sienų klausimu, piliečių 
teisių ir mažumų įvairūs klau
simai, kurie nebuvo toje sutar
tyje minimi. 

— Lietuva ir Kazachstanas 
pasirašė sutartį prekybos ir 
ekonominiais klausimais gruo
džio 29 d. Šiais metais 
numatoma 100 milijonų rublių 
prekyba tarp abiejų kraštų. 
Kainos nusta tomos pagal 
pasaulinių kainų standartus. 
Dėl savo valiutos įvedimo abie
juose kraštuose ryšiam su pre-
kvba bus tariamasi atskirai. 

Rusijoje panaikinta kainų 
kontrolė 

Jelcinas rizikuoja savo postu 

— Taline, K-tios sostinėje, 
veikia penkios .ir šešios mafijos, 
kaip pranešė ju policijos pre
fektas Sergieju- Kozlovas. 

Andr ius Kubilius. 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos 
sekretorius: Iki šiol visi sutartinai 
ėjome i tikslą. Dabar, kai pradėjome 
reformas, išryškėja pol i t iniai , 
grupiniai, netgi asmeniniai interesai, 
jie neretai susikryžiuoja, skirsto ir 
skaldo Kar ta i s už ar t imiausių 
medžiu nematome miško... Bet at
minkime, kad reformuoti visą ūkj, 
ekonomiką, visą valdžios mechaniz
mą, teisėsaugą — tokių uždavinių 
niekas pasaulyje nėra taip staigiai 
sprendęs". 

„Lietuvos aidas", Nr. 247 

Maskva. Sausio 2 d. — Rusi
ja ketvirtadienį žengė vieną pa
grindinį žingsnį nuo komunis
tinės ekonomijos po 74 metų, 
kai beveik visoms prekėms 
panaikintos kainos ir laisvojo 
verslo kainos leidžiamos visur, 
nors jos keliskart didesnės. 
Oficialiai tą dieną visoje Rusi
jos Respublikoje pereita į laisvą 
prekybą. 

Prez. Boris Jelcinas ir jo pata
rėjai tiki, kad padarytas labai 
svarbus sprendimas, kuris 
turėtų po pusmečio sulaikyti 
krašto ekonominę krizę ir 
pripildyti krautuves kasdieni
nio naudojimo prekėmis. Tačiau 
yra manančių, kad Jelcinas šį 
dekretą paskelbė pavėluotai ir 
gali kilti dėl įvairių trūkumų 
neramumai, nes liaudis dar 
nesuvokia tikrosios demokra
tijos principų ir laisvos ekono
mijos praktiškame gyvenime. 
Bet kiti ekonomistai sako, jog 
kainų kontrolės panaikinimas 
turi duoti teigiamus rezultatus, 
kadangi kitos išeities nėra. 

Eilės krautuvėse 

Rusijos miestuose ilgos 
žmonių eilės prie krautuvių 
rodo, kad žmonės nervingai 
žiūri į ateitį ir gali prasiveržti 
sukurstytų gyventojų neramu
mai , rašo Reuterio žinių 
agentūra. Du žmonės buvo 
užmušti, kai stovėdami eilėje 
prie duonos susiginčijo, kas 
pirmesnis eilėje Kamerovo 
mieste Sibire. 

Maskviečiai ilgas valandas 
stovėjo prie maisto krautuvių iš 
vakaro, nes Naujų metų dieną 
krautuvės buvo uždarytos. Kai 
kitoms prekėms kainų dydis yra 
neribotas, tai duonai, pienui ir 
sviestui teleista padidinti 
kainas tik tris kartus. Degtinei 
leista padidinti kainas 4.5 
kartų. Nežiūrint kainų panaiki
nimo, Jelcino populiarumas dar 
nesumažėjo. Šiuo dekretu nori
ma sumažinti juodosios rinkos 
prekybą. Jelcino patarėjai mano, 
kad,kai sumažės prekių trūku
mas, tai ir kainos sumažės ir 
bus pastovesnės, pritaikintos 
naujam gyvenimo lygiui. 

Prezidentas atsakingas už 
reformas 

Prez. Jelcinas viešai pasakė, 
jog reformos turi duoti gerų 

Jono Vileišio 
sukakčiai 

Vilnius. Sausio 3. (Elta) -
Šiandien Vilniuje vyksta visuo
menės veikėjo, Nepriklausomy
bės akto signataro Jono Vileišio 
gimimo 120-ųjų metinių minėji
mas. Jį rengia Pasvaliečių bend
rija. Minėjimo dalyviai aplankė 
Vileišių šeimos kapus Vilniaus 
Rasų kapinėse. Sostinės Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios. Vakare M. 
Mažvydo nacionalinėje biblio
tekoje vyks pokalbis apie Jono 
Vileišio gyvenimą, veiklą, bus 
atidaryta jam skirta paroda. 

rezultatų po pusmečio, bet jei tai 
nepasiseks, tai Rusijoje gali kilti 
socialiniai neramumai. Bet 
Maskvos policijos vadas Arka
dijus Murašovas yra pasiruošęs 
pasiųsti daug didesnį policinin
kų skaičių į sostinės gatves, kad 
sulaikytų išsišokimus. Jelcinas 
ir vyriausias krašto ekonomis
tas Jegoras Gaidaras kalbėjo 
žmonėms, kad kainų kontrolės 
panaikinimas buvo neišvengia
mas dalykas ir kad žmonės turi 
pasiaukoti laikinai, kad vėliau 
būtų geriau visiems. Prez. 
Jelcinas pats pasiėmė ir 
vyriausybės ministro pirmi
ninko pareigas, kad asmeniškai 
būtų atsakingas už viską. O 
Gaidaras kalbėjo per televiziją, 
jog kainų pakėlimas, drastiškas 
vyriausybės išlaidų sumažini
mas ir įvedimas naujų mokesčių 
yra „smūgio terapija" išlyginti 
biudžeto nuostoliui ir rublio 
stabilizavimui. Panašus meto
das buvo naudojamas Lenkijoje 
ir pasisekė. Bet Jelcino kritikai 
sako, kad Rusijoje tas planas ne
pasiseks. 

Šiuo metu Rusijoje dešros 
svaras naujomis rinkos kai
nomis buvo 68.2 rubliai , 
viščiuko svaras 36.4 rublių, 
sviesto 54.5, makaronų 9.1, 
cigarečių pokelis 8 rubliai, 
moteriški batukai 1,500, vyriški 
batai 1,000, gazolinas, 3.2 rub
liai. 

Gaidaras spėja, kad kovo ar 
balandžio mėnesį infliacija 
pradės mažėti, rublis įgaus savo 
vertę, laisva rinka pradės veik
ti ir „mes turėtume gauti 
paskolą, kad rublis būtų kei
čiamas į kitas pasaulio valiu
tas", pasakė jis. 

— Serbijos kariuomenės va
dai, kurie vadovauja Jugosla
vijos ginkluotosioms pajėgoms, 
ir Kroatijos Tautinio fronto 
vadai sutarė pradėti ginklų 
paliaubas. Tai jau 15-ąjj kartą, 
kai skelbiamos paliaubos. Jos 
visados sekančią dieną būdavo 
sulaužomos. 

Lietuvos žydų tarpe 
Vilnius. Sausio 3. (Elta) — 

Vilnietis rašytojas Grigorijus 
Kanovičius išrinktas Lietuvos 
žydų bendruomenės pirminin
ku. ELTOS korespondentui jis 
papasakojo: „bendruomenė su
formuota vietoje buvusios žydų 
kultūros draugijos. Jos funkci
jos: atstovauti žydų tautinės 
mažumos visumai, jungti 
švietimo, mokslo, medicinos ir 
kitas organizacijas. Vienas 
pirmųjų uždavinių — rūpintis 
iki Lietuvos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą žydams priklausiusio 
turto grąžinimu. Bendruomenė 
numato plėsti ryšius su tautie
čiais įvairiuose planetos 
kampeliuose, tapti Pasaulinio 
žydų kongreso, Tarptautinio 
sionistų sąjūdžio nare, įsijungti 
į Skandinavijos ir Baltijos 
valstybių žydų organizacijų 
federaciją". 

KALENDORIUS 

Sausio 4 d.: Arimantas, Be
nedikta. Hermas, Titas. 

Sausio 5 dL: Telesforas, Emili
ja, Gaudentas, Vytautas, Vy
tautė. 

Sausio 6 d.: Baltazaras, 
Kasparas, Melchioras, Arūnas, 
Kęsgailą. 

Sausio 7 d.: Liucijus, Julius, 
Raudvilė, Rūtenis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:32. 
Temperatūra šeštadienį 411., 

sekmadieni 39 L, pirmadienį 41 
1., antradienį 40 1. 

) 
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PENKI PRINCIPAI, 
VIENA KRYPTIS 

DR. A D O L F A S D A M U Š I S 

Kai pasaulyje įvyks ta ra
dikalūs pasikeitimai, t a i ir or
ganizaciniame gyven ime pra
deda reikštis, lyg radika lūs skir
tumai. Iš tikro t e re ik i a pakan
tumo, ramaus i šs ia išk in imo ir 
tariami skir tumai p r anyks t a . 

Lietuvoje yra iški lusi netei
singa nuomonė, esą a te i t in inkų 
veiklos kryptys Lietuvoje ir 
tremtyje yra gerokai skir t ingos. 
Neva Lietuvos a t e i t i n ink i j a 
ypač akcentuoja katal ikiškumą, 
o tremties atei t ininki ja — tau
tiškumą. 

Jei mūsų tarpe iš tikrųjų būtų 
tokia segregacija, ir Lietuvos 
atei t ininkus l a iky tume pietis-
tais , tremties nacional is ta is , o 
dar kitus in te lek tua la i s , t a s 
reikštų, kad pilnai nesuvokiame 
ateitininkijos veiklos t ikslų . 

Penki ateitininkijos principai 
nėra viens nuo ki to a t sk i r t i , 
segreguoti. Priešingai, j i e viens 
su kitu yra t ampr i a i sur iš t i . 
Tokiu būdu jie sudaro veiklos 
pilnatvę — penki pr incipai , bet 
jų pilnatvėje vieninga veiklos 
kryptis. 

Savo veikla a t e i t i n i n k a i 
s iek ia žmog i škos v e i k l o s 
pilnatvės, neišjungdami iš savo 
dėmesio jokios svarbios pozi
tyvios buities sr i t ies — ir reli
gijos, ir kultūros, ir profesijos, 
tai yra ir dangaus, ir pasaul io . 

Ir iš modernaus gyvenimo ap
raiškų ateitininkija pa s i r enka 
kas gera, o ne vien tik k a s nau
ja. Džiugu, kad mūsų t a r p e j au 
atsiranda drąsių balsų, kur ie iš
ryškina svarbą t au t a i tu rė t i 
idealistini vertybinį kelią. Šią 
vasarą Dainavoje simpoziume 
dalyviai turėjo laimės išklausyti 
Fel ikso Jucev i č i aus S.T.D. 
paskaitą ..Lietuva dvidešimtojo 
amžiaus paskut iniame dešimt
metyje" . Ten j i s k a i p t i k 
atkreipė dėmesį į t a u t i n i o 
orumo ir etinio t a u r u m o ryšį. 

Vytautai Volertas ten pat drą
siais mostais pakedeno mūsų 
gyvenime vykstančius iššokius 
tema „Užslėpto Dievo liberaliz
mas", paryškindamas kai kurių 
iš tų iššokių lėkštumą, priekaiš
taujant kitų į s i t ik in imams ir 
vengiant savo t i k rus įsitiki
n i m u s a t i d e n g t i . T i e a b u 
s t ra ipsn ia i a t s p a u s d i n t i ,,{ 
Laisvę" 1991 metų r u d e n s 
numeryje 112. 

Tais čia minimais pozityviais 
žvilgiais ateitininkijos k ryp t i s 
radikaliai skiriasi n u o ki tų 
mūsų aplinkoje besireiškiančiu 
pasiūlų. 

Katalikiškumo tur inys ir dva
s ia a t e i t i n i n k i j o s p e n k i ų 
principų krypčiai te ik ia verty
binį pagrindą, a b s o l i u t a u s 
siekimo idealą. 

Kad būų aiškiau, pažvelkime. 

kokią į taką laimi taut i škumas , 
b e n d r a u d a m a s su kata l ik iš 
kumu. Tau t i škumas apsisaugo 
nuo šovinistinio nacionalizmo, 
nuo mesianistinio imperializmo. 
Tai y ra nuo tų kraš tut in ių ne
gerovių, kurios tokiomis žiau
r i o m i s n e l a i m ė m i s , k u r i a s 
mums teko pergyventi , nusiau
bė pasaulį . 

Ateitininkijos meilė savai tau
tai ky la iš pastangų išryškinti 
savai t au t a i didžiųjų vertybių 
kelią. Ta i reiškia šūkį „Visa 
a tnauj in t i Kristuje" savo dar
bais, savo kūryba, socialinio 
t e i s i n g u m o į g y v e n d i n i m u 
r e a l i z u o t i i r šio p a s a u l i o 
aplinkoje. Tai reiškia savo kūry
biniu įnašu , krikščioniškojo 
humanizmo pagrindais ar t int i 
tautą pr ie harmoningos pilnat
vės. Tuo būdu lyg būtų grin
džiamas idealistinis istorinio 
vystymosi kelias lietuvių tautai. 

Tuo k laus imu taikliai pasi
sako prof. Stasys Šalkauskis 
„ U n i v e r s a l i n ė pasaulėž iūra , 
kaip ir t ikyba, plisdama iš pra
džios duoda, o paskui gauna. 
Tauta įsijungdama į visuotinę 
ideologinę bendruomenę, iš pra
džios gauna , o paskui duoda". 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą, 
tuo principu veikdama glaudžiu 
su ta r imu ir ryšiu sąmoningų 
narių bendruomenėje, krikščio
niškoji inteligentinė visuomenė 
buvo ver t ingai įaugusi į viešąjį 
Lietuvos gyvenimą. Pusšimtme-
tinė okupacija apardė tą pozi
tyvų veiksmą. Jos atgaivinimas 
yra atei t ininkijos uždavinys. 

Nors ateitininkija ir Lietuvoje 
ir t remtyje buvo aštrių ideolo
ginių puolimų apsilpninta, bet 
dar y ra išsilaikiusi kaip gana 
tv i r tas krikščioniškos veiklos 
ramst i s . Kaip katal ikų aka
demikų organizacija av, geriau 
aptar iant , sąjūdis, atei :ninkija 
savo siekiais i r kryptimi yra 
unika l i savaiminga lietuvių 
t a u t o j e . P a g r i n d i n i s jos 
s iekimas yra ugdyti pi lnutinę 
j aun imo asmenybę, jos jaunat
vės polėkius paversti dvasine 
j auna tve , kur i jos idealistinį 
nusis ta tymą išlaikytu iki jos 
vėlyvo amžiaus , t.y. iki jos 
žemiškos kelionės pabaigos. 
Lietuva, tu rėdama pilnutinių 
asmenybių, būtų pajėgi ver
t ingai re ikš t is pasaulio tautų 
šeimoje, jeigu j as lydėtų tiesos, 
grožio, gėrio ir socialinio tei
s ingumo švyturiai . 

Prof. A n t a n a s M a c e i n a , 
a i š k i n d a m a s i s santykį t a rp 
kelių mūsų gyvenimo veiksnių 
bei sričių, klausia: 

„Kas valdo krikščioniškosios 
religijos santykį su žmogiškąja 
būsena pasaulyje: priešybė ar 
darna?" 

J a u n i m o veikloje plačiai besireiškiąs kun. Rimas Gudelis iš Panevėžio, J advyga ir dr . Adolfas 
Damuš ia i dalinasi mintimis apie ateit ininkiško jaunimo veiklą Lietuvoje ir Š iaurės Amerikoje. 

Nuotr . Va l e r i j o s Ž a d e i k i e n e s 

V e i k s n i u s suporavęs , tų 
santykių išsiaiškinimo jis ieško: 

tarp evangelijos ir kultūros, 
tarp pasaulio ir Ba~ yčios, 
tarp maldos ir darbo. 
Antano Macemos ir ateiti

ninkijos nuomone, tuos suporuo
tus veiksnius jungia darnos 
principas. Tuo tarpu mus supan
ti aplinka ir Lietuvoje ir trem
tyje, juos dažnai laiko ne tiktai 
priešybėmis, bet ši aplinka net 
k a r t a i s s t eng ias i į taigoti 
nuomonę, kad darna tarp tų 
trijų suporuotų veiksnių yra iš 
viso neįmanoma. 

A t e i t i n i n k ų į s i t ik in imu, 
siekimas darnos tarp šių veiks
nių yra būtinybė. Krikščio
niškos minties asmenims yra 
svarbu nesitraukti iš tiesiojo 
gyvenimo, būti jame raugu, 
s iek t i j a m e įgyvendint i 
evangeliją krikščioniškuoju 
mei lės p r inc ipu , kūryb ine 
kultūra, socialiniu teisingumu, 
remiantis asmenine ir socialine 
etika. 

Darna yra kryptis būti Dievo 
žmogumi, o priešybė žmogumi 
Dievą ignoruojančiu arba net 
kovojančiu prieš jį. 

Ora et Labora — Melskis ir 
dirbk visu gyvenimo veiklos 
mastu, jautr ia širdimi ir meile. 

Tada su evangelija darniai 
susiporuoja ir kultūra, ir pro
fesiniai d a r b a i , ir šeimy
niškumas, ir visuomeniškumas, 
ir inteligentiškumas, ir tau
t i škumas . Tai ir yra atei
tininkijos veiklos pilnutinis 

charakteris. 
Siekiant labiau sustiprėti 

tame idealistiniame veiklos 
kelyje reiškia kviestis geras 
knygas į pagalbą. Todėl gerų 
knygų skaitymas pažangiems 
a t e i t i n i n k a m s yra būt inai 
r e i k a l i n g a s . Šiais la ika is 
visuomenė nuo tų vertingų žini
jos turtų yra atpratusi. 0 tokių 
vertingų gerų knygų ir pernai 
ir šių metų slinktyje daug pa
siekė ir ateitininkija Lietuvoje. 
Kai kurias jų čia ir paminiu: 
pvz.t 

Dr. Juozo Girniaus kūriniai: 
„Idealas ir laikas*', „Pranas 
Dovyda i t i s " . „Žmogus be 
Dievo", ir istoriko prof. Antano 
Maceinos kūriniai: „Asmuo ir 
istorija", „Didieji dabarties 
klausimai", „Krikščionys pa
saulyje", „Religijos filosofija". 

Dr. Antano Paškaus kūriniai: 
„Asmenybė ir religija", „Krikš
čionis ir šiandiena". „Krikš
čionis psichologinėje kultūroje", 
„Sąžinė". Tokių gerų knygų yra 
ir daugiau, kaip pvz. prof. Jus
tino Pikūno „Asmenybės ugdy
mas" bei prof. Vytauto Vardžio 
„The Catholic Church, Dissent 
and Nat ional i ty in Soviet 
Lithuania". 

Tos kelios čia paminėtos 
knygos liečia šio laiko klausi
mus. Jų vertė pilnai prilygsta 
geriausioms pasaulio knygoms. 
Vieno kito skirsnio turinys la
bai praturtins mąstymą, duos 
daug medžiagos vertingiems 
pokalbiams. Praturt ins katali-

Po s tudentų atf> 
Braziūnas, Nid 
Musonytė. 

-usirinkimo Lemont? fotografai šyp'^osi Vytautas 
. s k a i t ė . Maya Goštautaitė, Asta Kazlaujfcaitė ir Rūta 

Nuotr. Kazio Moteka ič io 

LOS ANGELES ATEITININKŲ 
ADVENTINIS SUSIKAUPIMAS 

Prof Stasio Šalkauskio memor ia l ine lenta Vilniuje a t idengiant kalba v i e n i o 
iš Amerikos dr. Alb ina P r u n s k i e n ė 

Lietuvių organizacijų mecena
to dr. Z. Brinkio ištaigingoje re
zidencijoje gruodžio 22 d. Los 
Angeles ateitininkai susirinko 
adventiniam susikaupimui ir 
agapei. Po bendrų vaišių pra
sidėjo programa. D. Polikaitienė 
sendraugių valdybos vardu 
pasveikino gausiai susirinku
sius ir padėkojo šeimininkui dr. 
Z. B r i n k i u i , suda r ius i am 
sąlygas ateitininkams ir kitoms 
organizacijoms čia susirinkti. 

Programą pradėjo studentai 
ateitininkai Kalėdų nuotaikos 
ir šio laikotarpio papročių fone. 
Ant stalo buvo pastatytos 4 
s imbol inės žvakės , ku r i a s 
uždegti buvo pakviesti: dr. Zig 
mas Brinkis, atskridusi iš Wa-
shingtono šventėms Švietimo 
ministerijos (Education De 
p a r t m e n t ) p a r e i g ū n ė Rita 

Bure ika i te . PLB vicepirm. 
Milda Lenkauskienė ir Mokslei
vių ateitininkų globėja Marytė 
Nevvsom. Programos vedėja 
buvo D. Trotmanaitė. 

Moksleiviai a t e i t i n i n k a i 
atliko vaizdelį „Kūčios Lietu
voje". Jaunučiai ir jauniai 
deklamavo ir giedojo. Ragauskų 
šeima, prieš vienerius metus 
atvykusi iš Lietuvos (tėvai su 
dukrele ir sūneliu), pasakojo 
savo pergyvenimus ir kliūtis 
švenčiant Kalėdas kaip religinę 
šventę sovietų okupacijoje. Į 
bažnyčią vieni eidavo melstis, 
kiti šnipinėti ir pranešinėti sau
gumui apie savo pažįstamus ir 
bendradarbius. 

Programa buvo baigta visiems 
giedant Kalėdų giesmes, akor
deonu pritariant L. Polikaičiui. 

Ig. M. 

ko akademiko inteligenciją. 
Nariams, susirūpinusiems in

telektualumo pakėlimu ateiti-
ninkijoje, siūlyčiau susipažinti 
su tų knygų turiniu, par inkt i 
bent porą jų ir išleisti didesniu 
t i r a ž u visai l i e t u v i š k a j a i 
visuomenei. Praeities pat ir t is 
rodo, kad pavedus vertingą 
uždavinį, iškyla įdomūs ir kūry
biškai pozityvus asmenys. Tad 
yra svarbu kuo daugiau jungti 
a s m e n ų a t s k i r ų uždav in ių 
v y k d y m u i . P a s i t i k ė j i m o 
ugdymas ir prakt ikavimas ir 
darbų patikėjimas neabejotinai 
sąjūdį stiprins. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

» Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMkl Rd. Cblcago. IL 

Rez. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Ortand Park, IL 

Te!. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave., Ste. B, tel. (708) 512-0084 
Westmom. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Hdy Crou, 2701 W 68 St . Chicago 

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

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

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ HGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I2~st St 
Lemont IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Roed 
Hlckory Hllla 

Tel. (706) 598-2131 
• aianocs pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIVOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy M*dlcal Cllntc 
217 E 127 St. — Lemont. IL 60439 
PVAteoso Paios Communiry Hospitai -

S'ive' C'oss Hospita' 
v 'landos pagal susitanma 

Tel. (708) 257 22«5 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

M (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | v a i r u s nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnestezIJo* Ir skausmo 

gydymo sooclaMstaJ 
Sherman ligonne. Ekjin. IL 

Tol. 708-988-8976 

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

2636 W. 7lst St. 
312-438-5*84 

4149 W. 63rd St. 
312-7)8-7709 
CMcOfO, IL 
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. C e r m a k Rd . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tel . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. antr 12-6: penkt 10-1-2. 1-6 

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

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
r Valancos pagai susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antra 12 30-3 v p p 
tredd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penkto 

•r sestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago . 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441, 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

952c. S 79th Ave.. Hickory Hills 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL. 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buiiding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL j 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tol. (708) 898-4086 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgen Ave., Sutte 324 Ir 
5835 S. PulMkl Rd., Chicago. IL 

81 St. Ir Kean Ave., Justlce, IL 

Tel. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 778-2880 
Rez (708) 448-5545 

PP 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penki 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orland Park 
708-349-8100 

10 W Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)585-7755 

ARAS 2LIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Somerttan Medicel Center 

Napervllle Cempus 
1020 E. Ogdon Ave., Sutte 310. 

Napervllle IL 80563 
Tol . 1-708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 588-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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NAUJŲ METŲ 
SLENKSTYJE 

Ilgus metus dirbdama mo
kyklose susidūriau su daugeliu 
pasikeitimų, kurie kadaise bū
davo skaitomi absoliučiai tei
singais ir paremtais krašto įsta
tymų. 0 tačiau vyriausiems 
krašto teisėjams pakeitus nuo
monę pasikeisdavo ir darbo
tvarkė, ir elgsena, ir galvosena. 
Kas seniau būdavo neabejotinai 
amžina, apsivertė aukštyn ko
jomis. Štai dabar vėl kyla balsai 
prieš daugelyje mokyklų dar te
besitęsiančią tradiciją — tai 
mokslo dienos pradėjimą su 
trumpa maldele, visiems su
stojus ir pagarbiai žiūrint į 
krašto vėliavą. Vėliau buvo leis
ta nestoti ir nekartoti maldos žo
džių tiems, kurie melstis neno
rėjo, taigi buvo prieita prie 
visiško nesusipratimo, nes vieni 
meldėsi, o kiti kalbėjosi sėdė
dami vieni su kitais. Kai kur tai 
jau seniai pakeista, pereinant 
tiktai į ištikimybės pareiškimą 
vėliavai, kuri simbolizuoja 
„vientisą tautą Dievo valioje, su 
lygybe ir teisybe visiems". Bet 
štai daugelyje vietovių piliečiai 
vėl reikalauja sugrįžti prie 
maldos. 

Sakoma, kad pasaulietiškasis 
humanizmas, kuris nėra religi
ja, nors ir neša daug įsiparei
gojimų, yra pakankamai pajė
gus dvasios pakėlimui ir gali 
išauginti aukštos moralės jau
nus žmones. Kiti betgi tvirtina, 
kad socializmas nupigino žmo
gaus vertę, panaikindamas 
moralinę bazę, kurią suteikia 
tik religija. Prieš šią nuomonę 
visad sukyla universitetų vado
vai, susižavėję postmodernizmu, 
kurio įtakoje buvo vis nukryps
tama į kairę, nors oficialiai ir 
atmetant tiek marksizmą, tiek 
fašizmą, bet sakant, kad religija 
yra grynai asmens reikalas. 

Šio krašto konstitucija aiškiai 
pasisako už valstybės ir 
bažnyčios visišką atskyrimą, pa
grindžiant tą žiauriais inkvizi
cijos laikų pergyvenimais ir 
pasitikint, kad toks atskyrimas 
atitolina nuo tautybių ne-
apykantas viena kitai, ką čia 
įrodė netolima praeitis. Tačiau 
kitaip mąstantieji vėl tvirtina, 
kad gyvenimas be tikėjimo yra 
beprasmis stumdymasis be
prasmiame pasaulyje. Žmogui 
reikia Dievo. Tik religija galin
ti sužadinti morališkumą, o 
socializmas vietoj Dievo sau 
pasistatė ant altoriaus Marksą 
ir Leniną. 

Taigi čia vėl grįžkime prie 
maldos mokykloje klausimo, 
nes dabartinis Aukščiausias 
Teismas ruošiasi vėl nagrinėti 
šį žmonių pageidavimą, o gal 
truputį ir baiminantis, pa
žvelgus į jaunuomenės elgesį. 
Tik čia susiduriama vėl su ta 
visuomenės dalimi, kuri nėra iš 
krikščioniškos religijos kraštų. 

Daugiausia priekaištų girdime 
iš žydų ir arabų, tiek senų, tiek 
naujų imigrantų. Visi su
tiksime, kad piliečių sudėtis 
Amerikoje yra smarkiai pasikei
tusi, pridedant dar ir ateivius iš 
Azijos kraštų. Tie visi šaukia, 
kad vietoj išlaikant religiją ir 
maldą kaip atskiro žmogaus 
asmeninį reikalą, valdžia kryps
ta į religijos sugrąžinimą mo
kyklose, duodant jai tik labai 
krikščionišką atspalvį. Jie klau
sia: į kokį Dievą mokyklose 
melsimės, — katalikų, žydų ar 
musulmonų? Kiti tvirtina, kad 
ne malda į Dievą svarbu, o 
galvosenos kryptis, kurią, deja, 
jau pasirinko visuomenė, svars
tydama abortų klausimus, iš ri
bų išėjusį meną, mokslą, kuris 
paneigia pasaulio sutvėrimą, el
gesio normas jaunuomenėje pa
brėžiant tik lytinio santykia
vimo galimas pasekmes, gau
nant ligas ir jiems siūlant tik 
medicinišką apsaugą, o ne susi
valdymą. 

Daugelis piliečių sakosi, kad 
jie nėra prieš religiją, bet kad jie 
tenori religijos ir valstybės ribų 
atskyrimo vien todėl, kad is
torija yra pilna religinės he
gemonijos pavyzdžių. Žmonės 
yra skirtingi, bet aistros, įskai
tant ir religinę aistrą, turi būti 
apvaldytos. Ateitis palies visus. 
Todėl su tuo reikia iš anksto 
skaitytis. Juk tikrumoje religija 
ir moralė nėra tas pats, tas jau 
įrodyta. Vergijos laikais kraštų 
vadovai save laikė labai religin
gais žmonėmis. Taigi ir šiais 
laikais dorovei susigrąžinti 
reikės daugiau, negu kelių 
maldos žodžių prieš pamokos 
pradžią. O ta kryptimi dar nei
nama. 

* * * 

Užverčiame dar vieną kalen
dorinį metų lapą. Šie metai nešė 
politinį sustiprėjimą tėvynėje, 
vis didėjantį išeivijos norą 
aplankyti savo kilmės kraštą, 
supažindinti su juo savo vaikus 
ir vaikaičius. Dar niekad ne
buvo tiek pasiryžusių šią vasarą 
pasukti šia kryptimi. Tačiau iš 
ten žinios irgi gana savotiškai 
liūdnos. Pacituosiu čia ištrau
kėlę iš vieno laiško: doleris ir 
rublis visiškai užvaldė žmonių 
galvas, nebereikia knygų, nebe
reikia teatrų... 

Tikėkimės, kad gal nėra taip 
blogai. Gyvenimas niekad neina 
ramia pastovia vaga, visad būna 
pakilimai, po kurių ateina 
atoslūgis. Dabar visas sovie
tiškas galvojimas ir jų sukurtas 
pasaulio vaizdas jau beveik pra
eityje, — ar bent taip mes norė
tume tikėti. Ką į jo vietą pasta
tys naujieji žmonės, parodys ne
tolima ateitis. 

RKV 

GYVENTI DĖL TĖVYNĖS 
Daugiau negu ketur is 

dešimtmečius išeivijos politinis 
ir intelektualinis aktyvas, 
visuomenės daugumai remiant, 
pagalbinėje rolėje petys į petį 
stovėjo su kovojančia dėl laisvės 
lietuvių tauta. Defetistiniai 
balsai, siūlę kompromisus su 
okupaciniu režimu ir bičiulystę 
su maskviniais adeptais Lietu
voje buvo negausūs ir neįtakin
gi. Geravalei , aukojančiai 
išeivijos visuomenei galvas 
labiau maišė nedemokratišku 
keliu į kai kurių organizacijų 
vadovybes įsiveržę garbėtroš
kos, patriotizmo vardu dar net 
1980 oficialiu raštu apeliavę „į 
viso pasaulio lietuvius, kad mes 
visi vieningai tuojau nutrauk
tume visas keliones į pavergtą 
Lietuvą". Tai tie patys trum
paregiai patriotai, kurie, hor-
ribile dictu, Lietuvos komunistų 
partijos formalų atsiskyrimą 
nuo maskvinės partijos laikė 
svarbesniu istoriniu įvykiu už 
1990 kovo 11d. Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo aktą. 

Šiuo metu į Lietuvą užsienio 
lietuviai tiesiog plūsta. Tai 
pastebėjau šį pavasarį du 
mėnesius praleidęs Lietuvoje. 
Vieniju — suprasti, informuoti, 
padėti, paguosti , atsargiai 
patarti, kai patarimo klausia
ma. Antri — lankyti tėvynę, 
gimines, pajaust i laisvės 
palaimą. Treti — įsiteikti 
valdžios žmonėms, įgyti įtakos, 
paplanuoti biznius ir biznelius, 
kreivai informuoti, pajuodinti 
savo „priešus". Dar kiti vyksta 
turistinio smalsumo vedami. Į 
Lietuvą iš užsienio keliauja 
idealistai ir oportunistai , 
aukštų kvalifikacijų profesio
nalai, profesoriai ir eiliniai 
užsienio lietuviai, iš Lietuvos 
išvykę 1944 ir užsienyje gimę, 
milijonieriai ir iš žemesnės so
cialinės pakopos. Juos, ypač su 
akademiniais laipsniais ir mili
jonierius, pagarbiai sutinka 
valdžios žmonės, kalbina 
žurnalistai. 

Lietuvos spaudoje lengvai 
pastebimi užsienio lietuvių 
apsilankymų pėdsakai. Dauge
lis svečių, viešnių pateikia tei
singos informacijos, pasako 
blaivių minčių, duoda atsargių 
sugestijų ir net pareiškia 
pagrįstos kritikos. Bet plaukai 
tiesiog pasišiaušia, kai Lietuvon 
atvykusi kokia išgarsinta ponia 
dėsto, jog išeivijoje vykstąs 
teroras, ir jei kas nepriklausąs 
kažkokiai organizacijai, nelai
komas net nei žmogumi. Bet 
bent 99.99% Amerikos lietuvių 
apie terorą ir tokią teroristinę 

JUOZAS KOJELIS 

organizaciją tikrai nėra girdėję. 
Tai tokia pat fantazija, kaip 
mokslo vardu įrodinėti, kad 
prieš tūkstančius metų žmonija 
gyvenusi aukso amžių, kai žemę 
valdžiusios moterys, o dangų 
deivės. Tą pat skelbė ir Ovidi
jus, bet tik poezijoje. 

Klaidina Lietuvon nuvykę ne 
t ik moterys, bet ir vyrai. 
Neseniai Lietuvos spaudoje 
skaičiau informaciją, kurią 
pateikė ten nuvykęs aukštą 
titulą pasisavinęs asmuo. Jis 
pasakojo, kad Amerikoje užten
ką dešimties žmonių parašais 
patvirtinto skundo, kad valdi
ninką iki teismo nuimtų nuo 
pareigų. Tai netiesa. Antras jo 
klaidinantis tvirtinimas: Ame
rikos prezidento kabineto narį 
(ministerį) iš pareigų galįs 
pašalinti Kongresas. Antra ne
tiesa, nes Kongresas tokios 
galios neturi. Ačiū Dievui, 
Lietuvos parlamentas neskuba 
tokia klaidinančia informacija 
pasinaudoti, nes valstybės apa
ratas liktų be valdininkų. 

Tuo tarpu Amerikos lietuviuo
se plinta nusiskundimai, kad 
Lietuvoje nevertinamos išeivių 
nuomonės, įgytoji patirtis, duo
dami patarimai. Išeivių spaudo
je piktinamasi, kai iš Lietuvos 
atvykęs lietuvis pakritikuoja 
mūsų salę ar sceną, tarsi čia 
būtų viskas tobula. Tačiau 
Lietuvos žmonės turėtų žinoti, 
kad per visą okupacijos laiko
tarpį išeivijos dauguma parodė 
daug pasiaukojančios meilės 
Lietuvai ir kad dabartiniai prie
kaištingi balsai dažniausiai 
ateina ne iš tų, kurie Lietuvos 
laisvės labui aukojo ir aukojosi. 
Štai iki šiol veik negirdėtas as
muo išeivių vardu grasina pra
dėti veikti prieš Lietuvos in
teresus, jei nebus patenkintos 
išeivių pretenzijos į paliktą 
turtą. Gal tai kraštutinis godu
lio išpuolis, bet jis neraminan
tis. Nemažesniu įkarščiu reika
laujama automatinės Lietuvos 
pilietybės pripažinimo. Teigia
ma, kad naujasis pilietybės įsta
tymas, jei bus priimtas, išei
viams atims Lietuvos pilietybę. 
Tik niekas nepaaiškina, kaip 
galima atimti tai, ko neturima. 
Juk kiekvienas, bent Ameriko
je, priimdamas Amerikos pilie
tybę, pakėlęs dešinę ranką 
„without mental reservation" 
prisiekė atsisakąs turėtos pilie
tybės. Nuo kada neprievartinė 
priesaika žmogaus nebesaisto? 

Lapkričio 2-3 d. Lietuvos 
premjeras Gediminas Vagno

rius dalyvavo Vliko seimo posė
džiuose Chicagoje ir savo akimis 
matė, kaip seimo organizatoriai 
neįsisavinę demokratinių tra
dicijų, nekalbant jau apie prin
cipus. Suorganizuoti baubliai ne 
tik neleido seimo atstovams kri
tiškai pasisakyti dėl nepateisi
namų Vliko vardu padarytų 
veiksmų, bet nei paklausti. 
Seimas buvo pravestas ne ame
rikiečių, bet sovietų „demokra
tijos" tradicijose. Tad kaip gali
ma reikalauti, kad Lietuvos 
premjeras pasitikėtų „įgyta pa
tirtimi" ir žodingo kalbėtojo pa
gyrūniškais postringavimais? 

Nežinau, gal investicijų įsta
tymas Lietuvoje nėra tobulas, 
gal taisytinas ir gal vieno Ame
rikos lietuvio Lietuvos spaudo
je padarytas priekaištas, kad tas 
įstatymas atbaidąs užsienio in
vesticijas, yra pagrįstas, bet 
įtarimą kelia jo klaidinga 
argumentacija. Jis teigia, kad 
užtenką paduoti pareiškimą, 
norint Amerikoje įkurti banką. 
Taip nėra. Bankų indėliai yra 
saugojami daugelio taisyklių, 
kurias profesionalai sukčiai 
kartais vis tiek sugeba apeiti ir 
indėlininkams pridaryti skriau
dų. 

Savo rašiniu bučiau nei
giamai pasitarnavęs, jei skaity
tojai susidarytų nuomonę esą 
siekiu Lietuvos lietuviuose 
sukelti nepasitikėjimą išeivija. 
Priešingai, noriu, kad pasiti
kėtų. Išeivija praeityje buvo 
svarbus veiksnys lietuvių tau
tos išsilaisvinimo kovoje ir 
dabar gali daug padėti atsikū
rimo procese. Praktiškai išeivija 
dabar irgi talkina ne tik finan
sais, vaistais, kultūrinėmis ver
tybėmis, bet ir žiniomis, patir
timi, tiesioginiu darbu. Nemaža 
iš užsienio atvykusių didesnių 
ir mažesnių ekspertų darbuojasi 
parlamente, ministerijose, vers
lų organizacijose ir kitose žiny
bose. Aš pateikiau tik atskirus 
neigiamus pavyzdžius, kurie 
nurodo į galimus pavojus, jei 
klaidinančia informacija būtų 
pradėta remtis. Pozityvią išei
vių talką valdžios ir privatūs 
sektoriai Lietuvoje tu rė tų 
skatinti, nuo neigiamų ir abe
jotinos naudos t a lk in inkų 
atsiriboti. 

Mano įsitikinimu, iš užsienio 
Lietuvon atvykę l ie tuvia i 
dažnai per daug glostomi 
šilkinėmis pirš t inai tėmis . 
Užsitarnavę pagarbos glostymo 
nenori, neužsitarnavę — nerei
kalingi. Kovos dėl nepriklau
somybės fazei pasibaigus, į 
pirmą plotmę iškilo ekonomi-

Rimties valandėlei 

TAVE GARBINS TAUTOS 
Jėzus Kristus pasauliui apsi

reiškė ne tik angelų giesme ir 
piemenų aplankymu, bet ir 
vadinamu trijų Karalių pagar
binimu. Trys Išminčiai iš Rytų 
pagal žvaigždę ėjo lankyti nau
jo Žydų karaliaus ir nešė jam 
dovanas. Ko jie pirmiausia 
turėjo klausti apie gimusį kara
lių, jei ne Erodo, tuo metu 
buvusio valdovo. „Tai išgirdęs, 
karalius Erodas nusigando, o 
drauge su juo ir visa Jeruzalė. 
Jis surinko visus tautos vyriau
sius kunigus ir Rašto žinovus ir 
teiravosi jų, kur Kristus turėjęs 
gimti" (Mt. 2,3-4). Pagal jo 
nurodymą trys Išminčiai nuėjo, 
pagarbino Jėzų, bet negrįžo tuo 
pačiu keliu, nes buvo įspėti apie 
Erodo klastą. 

Karalius Erodas, kuris geleži
ne ranka valdė žydų tautą, ne
būdamas žydas, įsakė išžudyti 
visus kūdikius Betliejaus apy
linkėje nuo dvejų metų ir 
jaunesnius. Tie nekalti vaike
liai buvo pirmieji kankiniai dėl 
Kristaus, nors to dar nesuprato. 
Erodas Kristaus nepagavo, nes 
jį saugojo Tėvas, kuris jį buvo 
siuntęs žmonijai išpirkti iš 
nuodėmės, pažadėti dangų su 
Kūrėju. Svarbiausia — Kristus 
trijų Išminčių, karaliaus Erodo 
ir jo pataikūnų nepasitenkini
mu buvo išgarsintas, apsireiškė 
pasauliui, kad jis jau yra ir kad 
jis atėjo su dieviška galia, kurios 
nė pragaras nenugalės. 

Tai Jėzaus Kristaus, kaip pa
saulio gelbėtojo, kaip Dievo 
Sūnaus viešas apsireiškimas, 
kad jis jau yra nusidėjusios žmo
nijos tarpe. Jis laukė 12 metų 

' iki antro apsireiškimo, kai Jė
zus pasiliko šventykloje Velykų 
laikotarpyje ir jo net tris dienas 
ieškojo Marija ir Juozapas. Tik 
po trijų dienų Jėzų rado šventy
kloje sėdintį tarp kunigų ir 
Rašto žinovų, jų klausantį ir 
klausinėjantį. Tai ir buvo an
tras Viešpaties apsireiškimas 
pasauliui. Net Rašto mokytojai 

niai «r valstybės saugumo rei
kalai. Atėjo laikas gyventi dėl 
tėvynės. Rodos vienas Putino 
„Sukilėlių" herojus pasakė, kad 
gyventi dėl tėvynės taip pat gar
binga kaip ir mirti. Tai turėtų 
suprasti visi — Lietuvoje ir išei
vijoje. Balsingai reikalaują 
Lietuvos piliečių teisių išeiviai 
taip pat turėtų garsiai dekla
ruoti savo kaip piliečių Lietuvai 
įsipareigojimus. Iki šiol apie tai 
tylima. Lietuva turėtų prakal
binti. 

stebėjosi jo išmintimi, jo at
sakymais, jo klausimais ir suge
bėjimais. Tai nereiškia, kad po 
Erodo klastos ir pikto nekaltų 
kūdikėlių Betliejaus apylinkėje 
žudymo ar Jėzaus kalbos tarp 
Rašto žinovų jį jau pažino kaip 
Kristų, kaip Mesiją nuo amžių 
pažadėtą žmonijai, nusidėjusiai 
Dievo tesingumui. Tai tik reiš
kia, kad tas pažadėtas Pasiun
tinys pasirodė pasauliui, žmo
nių daliai, leisdamas save 
pažinti ar bent juo stebėtis. 
Jo išmintis buvo ne kaip žmo
nių, o kaip išimtinio Dievo 
pranašo. Nors Erodas anuo 
metu, ir daugelį metų su baime 
žiūri į Kristaus atėjimą, jo 
mokslą, jo gyvenimą ir jo 
paliktą pavyzdį, bet Jėzus ir 
šiandien pasirodo ten, kur la
biausiai jo bijo, kur labiausiai jis 
reikalingas, kur tikėjimas yra 
gyvenimo dalis. 

Apaštalas šv. Paulius ir sako 
apie Jėzų: „tačiau jūs esate 
girdėję apie Dievo malonės 
teikimą, kuri man yra duota dėl 
jūsų; kad apreiškimu yra man 
duota žinia apie paslaptį, kaip 
anksčiau trumpai rašiau. Tai 
skaitydami, jūs galite suprasti 
mano išmanymą apie Kristaus 
paslaptį, kuri kitais laikais 
nebuvo žinoma žmonių vai
kams, taip kaip dabar yra Dva
sios apreikšta jo šventiems apaš
talams ir pranašams, kad pago
nys yra drauge tėvoniai ir to pa
ties kūno sąnariai ir drauge da
lyviai jo pažado Kristuje Jėzuje 
per Evangeliją" (Ef. 3,2-6). Čia 
ir apaštalas primena Jėzaus 
apsireiškimą ne tik išrinktajai 
tautai, bet ir pagonims, nes visi 
jau yra dangaus karalystės pa
veldėtojai ir savo Kūrėjo vaikai. 

Pranašas Izaijas jau senais lai
kais kalbėjo: „tamsybė dengia 
žemę ir tamsumas tautas; tau gi 
teka Viešpats ir jo garbė pasiro
do tavyje. Tautos vaikščios tavo 
šviesoje, ir karaliai tavo užtekė 
jusiame skaistume. Pakelk akis 
aplinkui save ir žiūrėk: Visi 
šitie renkasi, tau ateina; tavo 
sūnus ateina iš tolo, ir tavo 
dukterys keliasi iš visų pusių" 
(Iz. 60,2-4). Viešpats Jėzus Kris
tus apsireiškė visiems ir visi jį 
garbina, kaip Karalių, kaip Die
vo Sūnų ir Pasiuntinį. Jis atėjo 
žmogų išganyti, išvaduodamas 
iš jo nuodėmių ir blogų palinki
mų, bet apsireiškė ir blogiems 
ir geriems, kad visi jį pažintų ir 
jį garbintų, nes jis yra Dievo 
Sūnus. 

A. Dls. 

Illinois gubernatoriaus žmona Brenda Edgar ir Meksikos prezidento žmona 
Cecilia Salinąs. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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— Jei mokėtum geriau angliškai susikalbėti, tai 
aš mielu noru perimčiau tavo valandas. O, be to, žinai, 
kad dieną dirbu. 

— Taigi! Tau gerai, kad tu vis užimtas! Dvigubai 
uždirbi — čia ir darbe! 

— Tik jau nepavydėk man darbo fabrike! 
— Aš nepavydžiu, bet man pikta, kad aš kaip ir 

be naudos prastoviu pusę dienos. Kad bent svečiai 
būtų savi žmonės, tai kas kita... 

— Tai reikėjo injti aną užeigą lietuviškame rajone! 
— Taigi, reikėjo... Per brangiai kainavo. 
— O čia reikia mudviem ką nors išrasti. Sugalvo

ti ką nors viliojančio, kad daugiau žmonių laikytųsi! 
— Taigi, o ką? Gal ką sugalvojai, Albertai? 
— Paprastai nauji savininkai suruošia vadinamąjį 

„Didįjį atidarymą". Su vaišėmis, valgiu, su programa 
ir kitokiom štukom. Kodėl ir mudu taip negalėtume? 
Dar laiko yra. Juk neseniai čia šitą biznį nusipirkome. 
Paskelbtume visuose laikraščiuose, kad darome tokį 
„šurum-būrum", tai atsilankys ir daugiau žmonių. Yra 
juk tokių, kurie mėgsta tokius atidarymus, kiti iš viso 
mėgėjai „paplavinėti", kaip sakoma, po keletą užei
gų. O jeigu patinka, tai papranta prie vienos ir tokie 
pas mus gal dažniau lankysis. 

— Hm... Tai, kad tie skelbimai daug kaštuoja... 
— Neįdėjęs nenorėk laimėti! Aš seniai galvojau 

apie tokį atidarymą... 
Abudu kiek patyli. Albertas užsinša baltą 

prijuostę. 

— Žinai, Antanai, man atrodo, kad amerikiečiai 
nelabai mėgsta, jei patys savininkai patarnauja už 
baro. Man vakar vienas atvirai pasakė... Mat, jis galvo
ja, kad aš tik tarnautojas, o aš jam, žinoma, 
neprisipažinau... 

— O kodėl jie nemėgsta savininkų? 
— Mat, savininkai vis mėgsta stebėti, tikrinti ir 

raginti, kad vis daugiau išgertų. Stengiasi išvilioti 
daugiau pinigų... O samdytasis barininkas jiems 
geriau, nes tam nerūpi uždarbis, o tik savo valandų 
atlikimas. Su tokiu jie daug laisvesni pasijunta, o ir 
barininkas, sako, laisviau elgiasi, dažnai ir nuo savęs 
„fundija". 

Staiga Voriūnas suduoda delnu į savo praplikusią 
kaktą. Jo apsnūdusioje galvoje gimsta idėja. 

— Klausyk, Albertai! Kaip tavo toji draugė? Kuo 
ji vardu?.. 

— Ar kalbi apie ponią Birutę? 
— Taigi, taigi! Ar ji nenorėtų mums padėti? Bent 

kelias dienas už baro pabūtų. Gal vakarais geriau, ką? 
Kad ir sykiu su tavim. Judu abu puikiai aptarnautumė
te svečius! O moteris, pats juk žinai, labai traukia iš
geriančius. Ir jos moka geriau su vyrais... 

— Pirmiausia, Antanai, pasakysiu tau teisybę — 
ji neis. O antra vertus, įstatymai neleidžia moterims 
būti už baro, jeigu nėra savininkės. 

— Gaila... Ji daili moteriškė... Kiekvienas vyras, 
ypač kiek išgėręs, į ją bespoksodamas varvintų seilę! 
Bizniui ji būtų labai geras jaukas! Priviliotų mums 
daug žuvelių... 

— Pamiršk apie ją. Ji niekad į karčiamą neis dirb
ti. Geriau man pasakyk tokį dalyką: ar gali man porą 
šimtų dolerių paskolinti? Iš pirmojo pelno atsiskaitysi! 

— Ar jau savų pinigų neturi? 
— Turiu. Man pakanka pragyventi. Bet noriu 

skolinti... kitam reikalui... 

remi! 
— O kokiam? Aha! Suprantu... Žinau, kad pats ją 
ii! Bet... Gaila, ir aš dabar nedaug beturiu 

pasilikęs... 
— Tai nepaskolinsi? 
— Argi tau taip skubu? 
— Rytoj turiu turėti. Būtinai! 
Voriūnas trina plikę ir žiūri kažkur lyg pro grin

dis į žemės vidurius. Svarsto — ar verta? Ar būti geru 
Albertui? 

— Hm... Matai... Gerai! Aš jai paskolinsiu, bet su 
sąlyga, kad ji mums pagelbėtų! Su sąlyga, kad ji čia 
ateitų dirbti. 

Voriūno protas pagauna Vilainienės vaizdą ir 
naudą. Jis pats visada jaudindavosi ją pamatęs. Dabar 
nenugalimas troškimas turėti gražią moterį sau pa
valdine ir tarnautoja užvaldo jo mintis ir kliudo kitaip 
samprotauti. 

— Mes gi turime keletą staliukų! Ji galėtų pa
tarnauti nunešdama gėrimus ant padėklo prie staliukų. 
Aprengtume ją truputį egzotiškiau, kad dar labiau 
viliojanti atrodytų... 

Albertas klausosi tylėdamas. Netrukdo Voriūnui 
vystyti vaizduotę. Jis pats ne kartą apie tai galvojo, 
bet pati Birutė jo planus suardydavo griežtu 
atsisakymu. 

„Antanas galvoja padaryti ją baro pardavėja. 
Niekad ji neis čia tarnauti... Ir aš tam būčiau prie
šingas! Pamačiau, kas dėjosi vakar jai čia atėius. 
Argi galėčiau leisti, kad mano mylimą moterį lytėtų 
šių visų prasigėrėlių rankos, o jų akys apnuogintų jos 
stuomenį?.. Juk ir Antanas jaučia tokias pat gašlias 
simpatijas... Ne, neleisiu jai čia dirbti! Ji per skaisti 
net čia įžengti! Man svarbu iŠ jo gauti paskolinti pinigu. 
Ak, dabar ir man sunku... nėra kaip padėti Birutei..." 

(Bus daugiau) 

» 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 4 d. 

HORIZONTAI 
KODĖL MIŠIOS 
B E V A R G O N V ' 

Šiais metais, kaip ir praeity
je, gruodžio mėnesio Mišios Wa-
shingtono' ir apylinkių lietu
viams buvo atlaikytos ne pasku
tinį mėnesio sekmadienį, kaip 
įprasta, bet gruodžio 15 d. Tą 
sekmadienį po Mišių Trijų 
Karalių parapijos salėje Wa-
shingtono K. Donelaičio litu
anistinė mokyklėlė surengė tra
dicinę Kalėdų eglutę su ati
t inkama programėle. Į prieš 
kalėdines Mišias suvažiuoja iš 
plačiosios apylinkės daugiau 
žmonių, ypač tėvų su vaikučiais, 
negu ki ta is sekmadienia is . 
Tačiau ir į šias Mišias, kurias 
atlaikė ir Adventui pritaikytą 
pamokslą pasakė Washingtono 
lietuvių dabartinis kapelionas, 
maždaug prieš trejus metus iš 
Lietuvos atvykęs kun. K. Rama
nauskas, MIC, nebuvo palydė
tos nei vargonų muzikos, nei 
tradicinių giesmių, kurių tik 
pora užvedė inž. Pr. Baltakis. 
Misijos komitetui , kažkodėl 
lietuviškoms Mišioms nenorint 
ar neišgalint pasamdyti vargo
nininko, dažniausiai jų metu 
lietuviškus giedojimus praves
davo gražų balsą turintis Jonas 
Vaitkus, buvęs Amerikos Balso 
pareigūnas. Bet jam sunkiai 
sus i rgus bažnyčia per lie
tuviškas Mišias darosi tylesnė 
Sakyčiau, būtų lyg ir gėda 
nepasamdyti valandai kurio 
nors sostinėje ar apylinkėse 
gyvenančio muziko (o tokių yra*, 
kuris (ar kuri) vargonų muzika 
suteiktų Mišioms daugiau iškil
mingumo ir kar tu paskatos vi
siems giedoti. Žinant, kad į jas 
kartais atsilanko Lietuvos am
basadorius ir lietuviai, dirbam 
tys valstybės departamente, 
įvairiose ministerijose. Kongre
so bibliotekoje. 

Kun. K. Ramanauskas, prieš 
pradėdamas gruodžio 15 d. 
Mišias, kurios jau buvo pasku
tinės lietuviškos Mišios 1991 
m., savo žodyje gausių dalyvių 
mintis nukreipė į praėjusiu 
metų netikėtus įvykius, kada 
galutinai iš sovietų imperijos iš
sivadavo ne tik Lietuva ir kitos 
jos užgrobtos šalys, bet sugriu
vo ir pati Sovietų Sąjungos 
imperija. 

Pasibaigus pamaldoms rinko
mės į parapijos salę. Čia jau 
įprasta vieta, nes tenka sueiti 
kiekvieną paskutinį mėnesio 
sekmadienį, išskyrus tris va
saros mėnesius. Čia randi dar 
daugiau žmonių: vieni at
važiuoja, sekmadienio pareigą 
atlikę savo parapijose, atvyksta 
Čia ir kitų tikybų tautiečiai ir 
t ie , kur ie bažnyčios visai 
nelanko. 

Sostinėje ir apylinkėse gyve
nančių lietuvių veidai gerokai 
keičiasi, ypač jaunesniosios kar
tos, kurių tarpe yra būrelis dir
bančių šios šalies užsienio 
tarnyboje, taip pat aukštesnio 
rango JAV armijos karininku.. 
kurie dažnai kilnojami iš vienos 
vietos į kitą ne tik po Amerika. 
bet ir visą pasaulį. Todėl ir K. 
Donelaičio lit. mokyklėlėje, 
kuriai jau būrį metų vadovauja 
iš Lietuvos atvykusi tenykščių 
mokyklų auklėtinė, dora lietu 
vė patriotė Angelė Bailey-
Kraujalytė, mokinių skaičius 
įvairuoja. Pavasari atrodė, kad 
mokinius j a u bus gal ima 
suskaityti dviejų rankų pirštais, 
bet dabar, atvykus porai naujų 
šeimų, mokinių skaičius jau pa 
siekė ar ne 18. Ir mokyklos ve
dėjai talkon atėjo iš Lietuvos čia 
viešinti med. gydytoja Asta Ast 
rauskiene ir kitos mokytojos. 
Mokyklos komiteto pirmininkė 
yra Sigita Naujokaitienė, o 
iždininkė — Aldona Vaičiulai 
tytė-DeBold 

KALBA L I E T U V O S 
AMBASADORIUS 

Kalėdinė programa bttvo pra
dėta vedėjos .A. Bailey atidaro
muoju žodžiu, išryškinusiu, kad 
ši mokyklėlė laikosi mokytojų, 
tėvų ir komiteto didelių pastan
gų dėka. Paminėjo, kad mokyk
lėlė netenka nuoširdžių talki
ninkų Dailidžių, nes A. Dailidė, 
kaip JAV aukšto rango kari
ninkas, iškeliamas į Pearl Har-
bor, Hava juose . Bet š ta i 
atkeliavo dvi naujos šeimos: 
viena iš jų — Cooperių — net su 
5 vaikučiais. 

Mokyklėlė turėjo išskirtinę 
garbę, nes jos mokinius gyvu žo
džiu pasveikino asmeniškai 
kalėdiniame renginyje daly
vavęs Lietuvos ambasadorius 
Washingtone St. Lozoraitis. Iš
vardinęs pavardes tų mokytojų 
ir tėvų, kur ie savanoriškai 
talkininkauja Lietuvos ambasa
dos įstaigoje, Lietuvos diploma
tas palinkėjo jaunimui išaugti 
tvirtais lietuviais. 

Prie papuoštos kalėdinės eglu
tės vaizdelį ,,Pirmųjų Kalėdų 
nakt i s" pagal E. Ruzgienės 
tekstą atliko šie mokiniai: Vin
cas Čižiūnas, Laura Bailey, An 
tanas DeBold, Tomukas Cooper, 
Ramunė Rastonytė, Daina Sle-
kytė, Valentinas Nourse, Kris
tina Šlekytė, Adam Cooper, Lin
da Dailidytė, Natalija Bailey, 
K r i s t i n a DeBold, M o n i k a 
Cooper, Lydia Cooper i r 
Tomas Vengris. Iš pavardžių 
matyti didesnę pusę mokinių su 
nelietuviškomis pavardėmis, 
t.y. mišrių šeimų ats tovus 
Tačiau visi lanko K. Donelaičio 
lit. mokyklėlę ir geriau ar 
s i lpniau ka lba l i e tuv i ška i . 

Po va id in imo b e r a u k i a n t 
Kalėdų senelio su dovanomis, 
kurios pagal išankstinį susi
tarimą turėjo būti visiems vai
kams vienodos ' teko nugirsti , 
kad šio susitarimo ka i kas 
nesilaikė), mokiniai padainavo 
dainų, kurių žodžius ir melo
dijas užrašė neseniai Lietuvoje 
besilankydama mokyklos ve
dėja. Vienos iš jų žodžiai ypač 
krito j širdį: ..Lietuva — tai 
kalnai ir upeliai. Lietuva — tai 
žibutės miškuos:/ Lietuva — 
žydros akys seselių — / Juodbėrė
liai žirgai prie tvoros.../ Lietu
va — mažas žemės kampelis —I 
Koks esi tu lietuviui brangus...' ' 

Iškeliavus Kalėdų seneliui jau 

ar jau nenorėtų likti puošniuose 
savo tėvų namuose, ji užtikrino, 
kad ją labai t raukia atgal į 
Vi lnių . k u r j i j a u č i a s i 
reikalingesnė ir naudingesnė, 
dirbdama redaktore Aukščiau
sios Tarybos biure, kur tur i 
pokalbius su užsienio žurnalis

ta is ir veikėjais, rašo biule
tenius, vertėjauja atvykstan
čioms delegacijoms. Nuotaika 
ten esanti labai puiki. 

Pokalbis su Daiva Venckute 
buvo perduotas ir per mūsų 
lietuviškąją radijo programą. 

RKV 

Los Angeles šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokiniai už rašinius įvertinti premijomis ir 
pažymėjimais. Iš k.: I eil. — Saulius Žemaitaitis, Marius Anelauskas, Andrius Ragauskas. II eil. 
— mokyklos direktorė Marytė Newsom, Dalilė Polikaitienė, Povilas Pakuckas, Daina Žemaitaitytė. 
Amanda Ragauskaitė, Amandas Ragauskas, klebonas kun. dr. Algirdas Olšauskas ir lituanis
tinių mokyklų inspektorius Ignas Medžiukas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
P R E M I J U O T I MOKINIŲ 

R A Š I N I A I 

Los Angeles Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija spalio 27 d. 
iškilmingai šventė savo auksinę 
sukaktį . Visą programą sudarė 
ir pravedė organizacijų atstovų 
komitetas, kur iam pirmininka
vo Dalilė Polikaitienė. Komite
tas šia proga buvo paskyręs šeš
tadieninės lituanistinės mokyk
los mokiniams parašyti konkur
sinę temą ,,Šv. Kazimiero para
pija mano gyvenime". 

Geriausiai rašinius parašė ir 
piniginėmis premijomis buvo 
apdovanoti: Povilas Pakuckas, 
Daina Žemai ta i ty tė , Marius 
Anelauskas, Aras Mattis, Ada 
Baranauska i tė ir Saulius Že
maitaitis. Premijas lapkričio 16 
d., Dalilei Polikaitienei iškvie
tus laimėtojus, mokyklos kieme 

su tuščiais maišais, visi pasivai
šino tėvų ir ki tų suneštais 
užkandžiais bei kava ir vyko 
įvairūs pokalbiai . Būrelio vyrų 
apsuptas ilgokai užsibuvo Lietu
vos ambasadorius St. Lozoraitis, 
suinteresuotųjų apipiltas įvai
riais k laus imais . Paklaustas, 
kiek laiko ambasadai išsilaikyti 
padės iš Tautos fondo gauti 
100,000 dol., ir ar jis numato, 
kad ta institucija net rukus pa
skirs ir kitą sumą. Lietuvos am
basadorius t iek tepasakė, kad 
Tautos fondas šimto tūkstančiu 
dolerių sumą išmoka dalimis — 
po 6 ar 7,000 dolerių ir kad tai 
labai apsunkina sąmatos plana
vimą. A m b a s a d o r i u s labai 
norėtų tą 100.000 dol. suma 
gauti iš kar to , o ne ubagiškai 
dalimis ją kaišioti. 

įteikė parapijos klebonas kun. 
dr. A. Olšauskas. 

Čia pateikiama ištrauka iš 
vieno rašinio: 

„Šv. Kazimiero parapija yra 
Los Angeles lietuvių tautiš
kumo šaltinis. Jeigu nebūtų Šv. 
Kazimiero parapijos, tai mes 
nemokėtume taut inių šokių ir 
dainų ir nekalbėtume taip gerai 
lietuviškai, jei nebūtų lituanis
tinės mokyklos, kuri yra mūsų 
parapijos svarbi dalis. Svarbiau
sias dalykas, kad mes galime 
lietuviškai melst is , pr i imti 
pirmąją komuniją ir sutvirtini
mo sakramentą". 

Tą pačią dieną buvo įteikti 
pažymėjimai Ragauskų šeimai. 
Jungtinių Tautų organizacijos 
46-toje Generalinės Asamblėjos 
sesijoje, tarp 7 naujų šios orga
nizacijos narių, suplevėsavo ir 
Lietuvos respublikos vėliava. D. 
Mažeikienei tarpininkaujant, 
Jungtinių Tautų dieną Mission 
Viejo, CA, aukšt. mokykloje lie
tuviams atstovavo Ragauskų 
šeima, demonstruodama lietu
vių dainas, žaidimus, liaudies 
instrumentų muziką. Už gražų 
pasirodymą jiems buvo atsiųsti 
pažvmėjimai. 

Ig. M. 

A M E R I K O S BALTŲ 
LAISVĖS LYGOS 

ŽYMENŲ VAKARAS 

Amerikos Baltų Laisvės lygos 
žymenų vakaras (Baltic Ameri
can Freedom Leagues Annual 
,,Freedom Awards Banąuet) 
ruošiamas sausio 18 d. Latvių 
Bendruomenės centre, 1955 Ri-
verside Drive. Los Angeles, Ca-
lifornia. 

NEPIRKITE GYVYBĖS 
DRAUDOS 

Toks būtų mano nuoširdžiau
sias patarimas. Ar verta švais
tyti pinigus? 

Įsivaizduokite, kad vakar 
n u m i r ė t e . Kodėl k a ž k o k i a 
draudos kompanija turi mokėti 
už jūsų laidotuves9 Juo labiau, 
kad gali atsitikti ir taip. kad tai 
d r a u d o s kompani ja i e sa t e 
įmokėję vos kelis pirmus įnašus. 
Pagaliau koks lietuvis neturi 
susitaupęs pinigų? 

Liko neišmokėta namo pasko
la9 Tegu bankas kiek palaukia. 
Didele čia problema. Pagal iau 
ar ne banko tarnautojai savo 
nuoširdžiomis p a s t a n g o m i s 
turėtu apsaugoti jūsų šeimą nuc 
rūpesčiu mokėti dar kelias 
dešimtis metų? 

Liko skolų už mašiną, kredi
to korteles? Argi jūs nežinote, 
kad po skolų savininko mirties 
į jo namus ateina pranešimai, 
kad kompanijos dovanoja visus 
įsiskolinimus velionio šeimai? 
Aš taip pat nemanau, kad kuri 
nors kompanija del nesumokė
tų s ą s k a i t ų i š jung tų jūsų 
namuose vandenį ar elektrą. 
Tai nehuman i ška . Nesijau
d ink i t e del oro v ė s i n t u v ų 
vasara. Šiluma kaulų nelaužo. 
Iš kitos puses nesinervinkite ir 
del šildymo žiemą Tuo metu 

jūsų palikta šeimyna gali pasva
joti, kad drybso saulės įkaitin
t a m e p a p l ū d i m y j e k a ž k u r 
Floridoje, 

Ar bū t inas telefonas? Koks 
ka imynas neleis jūsų žmonai 
paskambint i , ištikus nelaimei? 

Valgyti per daug nesveika, 
ypač mėsą. Ir taip Amerikoje 
per daug nutukusių žmonių. 
Taip a tkr i s tų rūpesčiai dėl rie
balų ir cholesterolio. O jei vaikai 
gaus mažiau vitaminų — anokia 
čia bėda! Mažiau energijos — 
mažiau problemų. Paga l iau 
vaikai gali patys užsidirbti 
pinigų. Pavyzdžiui valydami 
batus didesnių gatvių kryž
kelėse. 

U ž a u g ę n e t u r ė s p in igų 
užsimokėti už koledžą? Vairuo
dami troką, uždirbs ne blogiau, 
nei baigę koledžą. Žmona šitiek 
metų dirbusi vos kelias dienas 
per savai tę , galėtų pereiti prie 
darbo pilnu laiku: juk prižiūrėti 
vaikų jai nebereikėtų — jie būtų 
užimti savais darbais. 

J ū s tur i te santaupų?! Aišku, 
jų už t i k s keleriems metams. O 
paskui galima būtų pasiskolinti 
iš banko. Juk jie turi suprasti , 
kad jūsų apleistai šeimai labai 
reikia pinigų. Kas nors susirgo? 
Rado klausimą? Daktarai mūsų 

laikais yra aktyvūs savanoriai 
dirbti už nieką. Pagaliau ir 
draugai nelaimės atveju atsku
ba pirmieji ir vos ne per prie
vartą rankas i r kišenes atkišę 
siūlo pinigų. 

Tačiau kas ats i t ik tų , vis 
tiek jūsų žmonai teks mokėti 
taksus! Tai kiekvieno mūsų 
šventa pareiga. Taksai šelpia 
Welfare. kurios galų gale gali 
prireikti ir jūsų — velionio — 
šeimai. 

Pagaliau dar kartą gerai pa
galvokite, nes gali atsitikti ir 
taip: mokėsite kelias dešimtis 
metų draudos kompanijai, o taip 
ir nenumirsite. Tikras pinigų 
švaistymas! Ir Šiaip jau tur i te 
didelių išlaidų, mokėdami už 
automobilių ir namų draudas! O 
jei jau labai trokštumėte įsigyti 
gyvybės drauda, vis tiek geriau 
palaukite. Iki pirmos širdies 
atakos. Draudos kompanijos tie
siog graibstyte graibsto tokios 
rūšies klientus. O pagaliau ir 
jūs turėsite didesnių garantijų, 
kad greičiau numirsite. 

Neleiskite pinigų gyvybės 
draudoms. Juk kas neatsitiktų, 
net ir badaudami, vis tiek jūsų 
žmona ir vaikai minės jus geru 
žodžiu. Jie visada didžiuosis 
jumis — rūpestingu vyru ir geru 
tėvu. 

Todėl patariu paskutinį ka r 
tą: nešvaistykite pinigų! 

Angelė K a v a k i e n ė 

SVEIKINAME B R A N G I U S T Ė V U S , 

BRONC IR ALGIRDĄ PUŽAUSKUS, 
švenčiančius 50 metų vedybinio gyvenimo sukaktį. 

Bronė ir Algirdas susituokė 1942 m. sausio mėn. 6 d. 
Kaune. 

Linkime geros sveikatos ir sėkmės ateityje! 
Dėkingi už rūpesti mus auginant, Jus mylintys: 

Sūnūs, marti ir anūkės 

Nuotr. R. Anelauskienės 

Amerikos Baltų Laisvės lyga 
kasmet laisvės žymeniu pager 
bia ta i s metais labiausiai nusi
pelniusį tiems kraštams asmenį, 
arba grupę. Pernai toks žymuo 
buvo paskirtas Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkui V. 
Landsbergiui. Šių metų žymuo 
paskirtas Lietuvoje ir Latvijoje, 
nuo 1991 sausio 13 d. iki 
rugpjūčio pabaigos, sovietų nu
žudytiems laisvės gynėjams. 

Pabendravimas — 6 v.v.; pie
tūs — 7 v.v.; programa — 8 v.v. 
Dalyvavimas — 35 dol. asme
niui. Rezervacijas priima Jonas • 
Matulait is (213) 662-8822. 

Pranešimas pasiųstas į Lietu
vą. Tikimės, kad aukštas Lietu
vos vyriausybės narys atvyk? 
priimti Laisvės žymenį. Pagrin
dinis kalbėtojas bus Bruce Her-
schensohn, televizijos komenta
torius ir kandidatas į senatą. 
Pakviesti žymūs amerikiečiai. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti . 

RETA V I E Š N I A I Š 
VILNIAUS 

Daiva Venckutė , Vilniuje 
besidarbuojanti j a u n a kali-
fornietė,šių metų gale,:Kalėdų 
švenčių metu, svečiavosi pa? 
savo tėvus Romą ir Giedrę Ven
ckus Santa Monikoje. Artėjant 
jos sugrįžimui atgal prie parei
gų Vilniuje, tėvai Venckai ir 
tėvukai Karužos jai suruošė 
puikias išleistuves, sukviesdami 
art i 120 svečių. Šio pobūvio 
t i k s l a s nebuvo v i en t ik 
artimesnė pažintis su Daiva, bet 
buvo siūlomas čia susirinkusių 
piniginės paramos sudėjimas 
Lietuvoje, prie Televizijos bokš
to ir Medininkuose žuvusiųjų 
šeimoms, tuo teikiant ne vien 
žodinę paguodą, bet ir sealiai 
palengvinant jų kasdienybe. 

Vaišės buvo pasakiškos. Susi
rinkusieji svečių dauguma buvo 
jaunesnės ir vyresnės kartos 
profesionalai. Vakarienei bai
giant s buvo pranešta žinia, 
džiugiai visus nute ikdama, kad 
šiam kilniam tikslui buvo su
dėta net 2,300 dol. 

Atsisveikinimo kalboje, pla
čiai supažindindama su savo 
darbu ir nuotaikomis, Daiva 
papasakojo apie padėt} Lietuvo
je. Užklausta, ar dar nepavargo, 

"TORVIL" LTD. 
FORMEBLY iJUCANAMAN-EUtOrtiN CZT^MT. CO 

NEW LOWEST PRICES 
DOOR TO DOOR DELIVERY 

M U ! ! ! A l k U A K l i O s e i v i c t 

• PARCELS PACKED BY CLSTOMER ffiem and Used Clothing) 
min. 5kgil2Lbs., no max. Imat) 

»> STANTJAJRD FOOD PARCELS 
•rtįuLar delivery) 

• ESPRKSS FOOD PAKCELS '1-i ėnsddherr} 

»> MEDlCAl INSURANCE FOR VTSITORS 'Canada only) 
• SALE OL RLSSIAN CAJRS Lemestpnaa - 3 montks delivery 

>W>oiga, lada, Samara = SputmL. Mosbnck, Tavria, Si\a). 

C O M I N G SOON Ag. F a r m F q u i p m c n t for sale 
[fraaor. ptoagh, seed so^ing nuichine, etc.) 

CALL TOLL FREE 1-800-932-7995 
New <K-al*i s we l come 

H e a d O f f i c e 
^3 Gaiaxv Rivęi Unit #7. 
Kct&fc, Oaorio M9W 5Pi 
re* (416)798 J330 
>ax:(416/ ;9o-i3~> 
B r a n e h 
rORVTL PARPF.LS 
404 Rorcrs.alies Av<-.. 
Toronto. Octario M6K 2M9 
Tel: 1416) 534-3860 
Fąx:f416) 533-4910 

LMHUANIA 
LATVIA 

tSTOMA 
l'KRAINF 

BVriORUSSIA 
MOLDAVIA 
ARMEMA 
(.FORCIA 

Sr.PfTERSUUUC 
MOSCOW 

U . S . A . 
H e a d O f f i c e 
2136 West Chicago A ve.. 
Chicago. Oi. 6062? 
Tel: (312)2780258 
Fax:(312)278-0875 
B r a n e h 
R<£R CNTF.RPOSTMIRCO. 
1035 Broadw3\. Buffalo. 
N. Y.14212 
Tel./Fax: (716) 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS 

9525 So. 79th Av tnu t 
Hlckory HIMs, I l l inois 60457 
Tstsphons: 1-708-430 8080 
T*t«fax: 1-708-430-5783 Za iW" 

NR. 
p 

• 1 

NR.4 

NR 5 

NR. e 

NR. 7 

NR. 8 

NR9 

NR. 10 
NR. 11 

NAUJA „ Ž A I B O " S V E I K I N I M Ų SUDĖTIS 
Š V E N Č I Ų PROGA 

Bouquet of flovvers and a box of fine chocolates 
8ooqu8t of flovvers. oox of fine chocolates. two bottles of champagne 
and two bottles of vodka 
One tuo of bubte gum. 180 pieces. Tootsie pops assorted 100 pieces. 
tvvo 46 oz cans of orange |uioe, one #10 can (6 lbs-10 oz.) Dole pineap-
ple chunks. one #10 can (6 lbs-10 oz) of Del Monte peach halves. one 
#i0 can (6 lbs-10 02) Del Monte fmit cocktail. one box 50/1 oz packs 
of Swiss Miss hot cocoa mix. Jello strawberry foor 6 02 packs. two Ibs 
of almonds 
VVesson vegetable oil 1 gal.. Lipton tea bags 216 count. basi! 5.5 02. 
bay 'novos 2 02. cinnamon sttcks-8 02. ground cinnamon 16 02, spanish 
paprika. 18 02, coarse ground pepper 16 02. ground black pepper 16 
oz. rice 5 Ibs 
Pnnce ttiin spaghetti 10 Ibs. Dote fnjit salad #10 can (6 lbs-10 oz). green 
stnng beans #10 can (6 lbs-5 oz). Star Kist tuną 6/8 125 oz each. tiny 
shrimp 3/4 25 oz cans each, bouillion cubes 200 pieces, chicken cubes 
200 pieces. Kraft mayonaisse one (1) gallon 
10 ibs flour. 10 Ibs sugar, 6 Ibs nce. 29 oz can peaches. 4 Ib table 
salt 2 cans pineapple. 2 boxes paines. 2 boxes raisins 64 oz vegetable 
oil, 12 oz cocoa. 39 oz 8 O'clock coffee beans 
Aspirin 600 tabtets. Centrum vitamms 100 tablets. 32 oz shampco. an-
tacid Band aids, toofhpaste f2). soap 8 bars 
A spectal gift package for men shavin razors. cotogne, shaving cream. 
after shave lotion etc 
A special gift oackage *<y ladies: cosmetics. shampoo. tooth pašte. 
soap. etc 
Tvventy two (22) ibs of fmest meats 
10 Ibs flour. 10 Ibs sugar. 6 Ibs nce. 64 oz vegetable oil. 39 oz coffee 
beans. 1 kg ham. 0 65 kg tongue. 0 65 kg chicken • 

$50.00 

$85.00 

$100.00 

$100.00 

$100.00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100.00 
$100.00 

$100 00 

f\£l midlcind Fcdcrcil 
^ ^ ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1 312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EIK 
LENDER 

' 



Iš Respublikos 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

BUS GRAŽU 1992 METAIS 
Jau taip buvo ir bus, kad bai

giantis vieniems metams, nori
me žinoti, kas bus kitais, 1992, 
kokie kils karai, koks derlius; 
merginos lauks pasipiršimų, o 
nesulaukusios vasario 29 pačios 
pasipirš (saugokitės, senber
niai!), burs, iš kurios šalies 
Buicku ar Mercedesu atlėks ka
ralaitis ar milijonierius. Seniau 
mūsų tautiečiai ateitį spėdavo 
iš Burtų knygos, Šimtamečio ka
lendoriaus, Michaldos pranašys
čių, Orakulo. Praėjo tie geri lai
kai, dabar nedori leidėjai nelei
džia tokių mokslinių veikalų. 

Spygliai prisipažįsta, kad ne
daug nusimano apie ateities 
pranašavimus, bet, atsivertė se
nas knygas su Saliamono ir 
Melchizedeko galvomis, paban
dysim išskaityti, kas atsitiks 
kitais metais, ko reikia saugo
tis, kam neskolinti pinigų, kny
gų ir net adatos. O ten baltom 
raidėm ant juodo popieriaus su
rašyta: 

Išeivijoj. Visuomeninė veik
la kunkuliuos ir toliau. Nenu-
siminkim ir iš baimės neišlaks-
tykim, kaip tai padarė Vlikas, 
Informacijos centras, Hot Line. 
Ir 1992 metais vyks didelio mas
to seimai, suvažiavimai, tik jų 
darbotvarkės bus naujos: nerei
kės diskutuoti kaip Lietuvą va
duoti, bet kas ją išlaisvino. Vis 
iš naujo aiškės, kad tai didžiau
sias nuopelnas buvo mūsų, jog 
tik mes surašėm tokias rezoliu
cijas, kad nuo to sudrebėjo Bal
tieji ir Raudonieji mūrai, o 
Kremliaus bokštai pradėjo tru
pėt i . Mes, ne k a s ki tas 
nusodinom Gorbį, užkėlėm Jel
ciną, palaidojom taikos slibiną 
(Pr. Visvydo taiklus aptarimas) 
ir jo velnišką imperiją. Istorija 
mūsų išmintį ir drąsą įvertins. 
Landsbergis? Ką jis! Jis nieko 
neišmano, užsispyręs, mūsų ne
klauso ir nieko nedirba, pasau
lis jo nežino. 

Susirinkimuose bus visados 
laikomasi senų lietuviškų tradi
cijų. J ie prasidės kokia 30-50 
minučių vėliau, vis „dėl tech
niškų kliūčių". Kalbėtojai, 
paprašyti išdėstyti tezę per 15 
ar 20 minučių, dėstys vieną va
landą ir 15 ar 20 minučių. Val
dybų rinkimai patobulės. Kai 
niekas nenorės (dėl kitų „visuo
meninių įsipareigojimų") įeiti į 
valdybas, senosios valdybos sa
vo pareigose turės pasilikti ar
ba antram dešimtmečiui, arba 
draugijas uždaryti. 

Kalbininkų lituanistų 1991 
m. pasigarsinimas ką daryti su 
„konteineriu" — jį nuskandin
ti Atlante ar ne, bus tęsiamas ir 
šiemet. Antanas Klimas įkin
kys naujus vėjus, kad jis neštų 
knygas ir dovanas Lietuvai, o 
Aurelija Balašaitienė ir Bronius 
Nemickas mėgins jį nuskandin
ti su „laikikliu" ir „rinktuve". 

Nežinomų, negirdėtų giminai
čių iš Lietuvos visi susilauksime 
du ar t r is kartus daugiau. Jei
gu jie bus išėję socialistinio 
stiliaus mokyklą, tai pade
monstruos, kaip galima labai 
greitu būdu praturtėti. Vieniju 
bankeliuose mokės kartoti tik 
vieną žodelį „moni" ir pade
monstruos metalinį žaisliuką. 

Už minutės ar kitos valdžios 
vyrai jiems užtikrins ilgiems 
metams valdišką gyvenamąjį 
plotą ir dietinį davinį. Kurie bus 
dar gudresni, pastebėję dėdės 
čekių knygelę, gražiai joje 
prirašys nulius, iškreveizuos 
vardus. Negalime garantuoti, 
kad jie taip apsirūpinę ir suspės 
grįžti į ten, iš kur atvykę. Dar 
kiti „už nedidelį atlyginimą" 
pasisiūlys pervežti dolerėlius, 
sakysim, Lietuvoje seseriai ar 
giminei, bet, (ir atsitik tu man!) 
muitinėj kaip tik tuos, ne kitus 
pinigus iš jų ir atims. Tik labai 
negudrūs iš giminių tučtuojau 
neprašo pinigų ar video apa
ratų, priešingai — savo atsivež
tą peiliuką paliks tarp šonkau
lių giminaičiui. 

Lietuvoje. Bus geras politinis 
derlius. Prie dabartinių 37 ar 
kiek partijų prisidės dar tiek 
pat, gal daugiau, Tiek kiek Len
kijoj. Spaudoj bus dar įdomiau: 
iš 1009 ėjusių laikraščių du 
trečdaliai mirs greita džiova. 
Bet nenusiminkim — dar dau
giau atsiras naujagimių, ir me
tų gale gal turėsime jau 1010 
nuomonių reiškėjų. 

Knygų per daug nebus. Lietu
vos rašytojai dabar neturi laiko, 
užsiiminėja politika. Didžio
sioms leidykloms išeivijos rašy
tojų retas kuris bus „košer", 
mat išeiviai dar nemoka naudo
tis palaida žodžių laisve, jų raš
tuose nėra net blevyzgų. Švarią 
knygą negi leisi. 

Valdžia pagaliau suorgani
zuos mandagumo ir gražaus el
gesio kursus restoranų, viešbu
čių, krautuvių, muitinių tar
nautojams ir darbuotojams. 

Dar viena pasaulinio masto 
smulkmena. Iki šiol per 50 metų 
filmų gamintojai išleido per 
šimtą filmų apie nacių žiauru
mus ir jų kareivių kvailumą. 
Apie komunistų gulagus išėjo 
tik vienas filmas (pagal Solženi-
cino romaną), ir po vienos dienos 
„dingo". Apie tai kalbėti buvo' 
tabu. Nuo 1992, kaip apie miru
sį slibiną, jau niekas nedraus 
kalbėti, ir filmų kameros pasi
suks 180 laipsnių kampu. 

Jeigu tie pranašavimai ir ne
įvyks, mūsų per daug nekaltin
kite, tik palaukite metų pabai
gos. Tada mes sugalvosime įti
kinantį paaiškinimą, kodėl ne
buvo taip kaip turėjo būti ir kas 
dėl to kaltas. O dabar laikyki
tės įstatymų, saugokite gamtą 
ir būkite laimingi per visus 
šiuos metus iki kitų metų. 

Kristijonas Kemzūra 

PASIŠVENTIMAS 

Žmogus gyvena pusbadžiu 
patsai po savo puspadžiu 
ir kemša su pasiaukojimu 
tūkstantukus į kojinę. 

A. Dabulskis 

Pasakoja vienas jaunas vyras, 
kad jis nežinojo, kaip praturtėti, 
tai nutarė paskambinti telefo
nu, kurio numeris prasideda 
900, ir gavo atsakymą: „Jeigu 
nori praturtėti, neskambink 
tais numeriais, kurie prasideda 
900". 

— Tebelauktam meistro. Jis išėjo 
alaus pagerti ir ten laukia inžinie
riaus, o tas savo keliu išėjo gerti 
kavoe. 

16 lenkų spaudos 

Prisimenam 
sovietinius laikus 

Dar anais 1940 metais Kaune 
vienoj lietuvių šeimoj apsilankė 
sovietų kapitonas. Buvo 
pakviestas pietų. Sriuba jam 
labai patiko, tai išvalgė ir antrą 
lėkštę. Šeimininkė siūlo: 

— Dar truputį. Ne? Tai nors 
šaukštą... 

— Jeigu jis sidabrinis, tai 
taip, paimsiu. 

r 0*0 
— Kuo baigsis rinkimai į 

TSRS Aukščiausiąją Tarybą po 
dešimties metų? 

— Negalime atsakyti, nes 
tikslius šių rinkimų duomenis 
išvogė iš CK sekretoriato. 

Bilbao, Ispanijoj, Antono 
Arierta vietos laikrašty įdėjo 
skelbimą: „Keičiu gaidį, gie
dantį rytais šeštą valandą į kitą 
gaidį, kuris gieda septintą 
valandą". 

SKELBIMAI 

49 metų, 178 ūgio berlynietis, 
tarnautojas, norėtų susipažinti 
su nelabai apkūnia, nepra
radusią jaunatviškumo 30-45 
metų moterimi (gali turėti 
vaiką, geriau suaugusį). 

Jeigu parašysi, susitiksime, 
pamatysi, kokia aš. Todėl ne
giriu ir nepeikiu savęs. Žinok, 
manęs nemėgsta visokio plauko 
„tartiufai"... Esu nepataisoma 
dainininkė. 

Lauksiu, kad parašytų ne že
mesnis kaip 190 cm ūgio lietu
vis. Mano ūgis 180 cm. Turiu 
galimybę gyventi JAV. 

Esu 173 cm, 29-rių metų, nor
malios išvaizdos mergina, dar 
nenusivylusi gyvenimu. Jeigu... 
nesi per daug geros nuomonės 
apie save, parašyk. 

' # 

Honoraras už straipsnį — 
kiaulės galva su dviem gražiai 
nusvilintomis kojomis. 

Respublika 

SAUGIAUSIA TARP 
MOTERŲ IR DUOBĖJ 

Pavažiavus keletą blokų, gat
vė pasibaigė. Pasukus kita vėl 
tas pats. Rajonai pradėjo blogė
ti, o rašančiajam kinkos drebėti. 
Tik laimei, kad buvau įspraus
tas tarp ponių, tad jaučiausi 
drąsiau. Taip besisukiodami 
pataikėm į kapines, paskui į 
mažą parką, o iš ten beveik į 
duobę. 

J . Žygas, Draugas 

GERAS PATARIMAS 
Jeigu tu kokiam giminaičiui 

siuntinėji pinigus čekiais, bet jis 
užmiršta tau padėkoti, net ne
pakvituoja pinigų gavimą, tai 
labai geras būdas siųsti čekius 
nepasirašytus. Tada jis pats pas 
tave atvyks, aišku, ir padėkos. 

Kai buvau jaunas, nemėgau 
meilės ir erotiniu eilėraščių. Kai 
daugiau subrendau, pakeičiau 
nuomonę. 

Stasys Santvaras 
* 

Ką siunčia velnias, tas ateis 
laiku. Totorių priežodis 

Kurią valandą užgieda tas gaidys? 

UŽDRAUSTI MIRTI 

Kai kurių Chicagos kapinių 
darbininkai, kur laidojami ir žy
dai, pradėjo streiką. Kaip žino
me, žydų ortodoksų religija 
reikalauja mirusį palaidoti per 
24 valandas. Ką daryti su miru
siais? Atsirado kas gudriai su
galvojo: reikia paskelbti, kad iki 
streikas tęsis, niekas nemirtų. 

Nesu savo mokinio nei pako
ręs, nei užmušęs. 

Juozas Masilionis 
* 

Pirksiu valgomą stalą. 
Iš nuogirdų 

Todd ir jo jaunesnė sesuo 
Dawn tarnauja karo aviacijoj. 
Todd dalinys buvo išsiųstas į 
karą Persų įlankoj, karui greit 
pasibaigus, vėl grįžo i Valstijas 
ir namie užsiminė, kad dabar 
kitas dalinys, kuriame yra 
Dawn, gali būti pasiųstas ten, 
kur jis kovojo. Reikia juk visą 
ginkluotę supakuoti, parvežti 
namo, tvarką palikti. 

— Taip, taip, — atsiliepė mo
tina, — jau taip buvo nuo mažų 
dienų: broliukas išmėto, o sesu
tė turi surinkti žaislelius, viską 
sutvarkyti. 

Reader's Digest 
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Balys Pavabalys 
VIENOKS ESU ŠEIMOJ, 
KITOKS APLINKUMOJ 
Asimiliuojuos ir integruojuos, 
Bet vis kaip reikiant neišeina. 
Kažkas vis laiko mane už kojos 
Ir žudo minti apvalainą, 
Kažkas vis išlenda iš kampo 
Ir po kampus visokius tampo. 

Tiesiog nebeįmanoma 
Suintegruot gyvenimą, 
Kada turiu aš jų septynis 
(Aštuntas dar ne paskutinis). 

Turiu gyvenimą šeimoj, 
Turiu aš jį ir karčiamoj, 
Gyvenimą ramioj virtuvėj 
Ir besikeičiančioj dirbtuvėj. 

Turiu gyvenimą kultūrinį, 
Bet vis keičiu jo turinį: 
Vienoks esu šviesioj visuomenėj, 
Kitoks juodoj šviesuomenėj. 
Vienoks esu savoj tautoj, 
Kitoks kitoj. 

KURIS J U GUDRESNIS? 

Iš vokiečių spaudos 

SPAUDOS APŽIŪRĖJIMAS 

Ii Saudi Arabij"* spaudos 

KUR PIRKTI 
„JUOKŲ LAIKRAŠTĮ"? 

Brangūs „Bezmėno" svėrėjai, 
rašo jums žemaitis iš Sedos, kuri 
nuo mūsų sostinės Telšių tik už 
25 kilometrų. Skaitau jūsų 
„Bezmėną", bet nieką jokinga 
nerondu. Visai kitas reikalas, 
kai gaunu nusipirkti daug juo
kingesnį laikraštį „Tarybų Lie
tuva". Tai tikrai jokų kvietka, 
juokingesnė net už Žemaitijos 
prezidentą Kikelą, pasimirusi 
prieš 15 metų. 

Prisimenu tokią štuką. Nusi
pirkau vieną kartą ton jokų 
laikraštį, ton „Tarybų Lietuva". 
Atsisėdau Mažeikių autobusų 
stotyje paskaityti. Beskaityda
mas pražiopsojau autobusą į 
Sedą, tai gavau važiuoti cielą 
adyną vėliau, dar 30 kapeikų 
brangiau mokėti. O juk galėjau 
parvažiuoti cielą adyna anks
čiau, būčiau spėjęs sukasti vagą 
kopūstų rasodai, o ir 30 kapeikų 
būtų likę... 

Nomei parsivežęs, ton „Ta
rybų Lietuvą" taip skaičiau, 
kad nuo bobos į kailį gavau, 
kam žvengiau kaip kumelys ir 
trukdžiau žiūrėti televizorių. 

Paskutiniu laiku baisiai blogi 
popieriai, nes Mažeikiuose ne
gali nusipirkti ton juokingą 
laikraštį. Moteriška, kur sėdi 
kioske, saka, kad RB pardavinė
ti uždraudė. Kas ta RB? Saka, 
kad toks burokinės arba prosti-
tucinės partijos vards. O už
draudė todėl, kas tie separa
tistai žemaičiai nenaudotų to 
laikraščio tupyklose. Juk tu
aletinio popieriaus nėr ir už to-
lonus. Bepigu jums mieste, ten, 
sakoma, tą jokų laikraštį už dy
ką dalina... 

Saka, kad tokių jokų laikraš
čių bus daugiau — „Kaspervidi-
nė", „Petrauskinė teisė", „Žel
menėliai" — raudonųjų burokė
lių augintojams. Tik ar gausim 
juos paskaityti? 

Laiške palieku vieną kitą že
maitišką žodį — žemaičių kalbą 
skelbsime valstybine Mažeikių, 
Plungės, Skuodo, Šilalės, Tel
šių, Kelmės, Kretingos, 
Tauragės ir kituose rajonuose. 
Laikas pratintis. 

Gediminas Pačkauskas , 
Seda, Mažeikių rajonas 

Nuo ,,Bezmėno": Sveikiname 
S. Juonienę ir kitus „Tarybų 
Lietuvos" leidėjus, sugebančius 
leisti patį juokingiausiu laikraštį 
mūsų respublikoje. Jį paskaitę 
garsiai kvatoja ne tik žemaičiai, 
bet ir aukštaičiai, dzūkai, net 
santūrieji suvalkiečiai. 

Bezmėnas, Kaunas 

KAIP GERA, KAD 
TURIME IŠMINČIŲ 

Išeivijoj turime labai gabių 
kritikų. Juos Aleksandras Ra-
džius palygino su žiūrovais spor
to aikštėje. Jie geriau žino, kaip 
žaisti futbolą už tuos, kurie ten 
aikšėj prakaituoja. Antai ir 
Vytautas Plukas Akiračiuose 
nesuabejodamas tvirtina, kad 
buvusi dainų šventė buvo tie
siog „skandalas — ekstravagan
tiškas renginys", kuriam išleis
ta 350,000 dolerių; kad į Chica-
gą buvo atvežta „iš už jūrų ma
rių" septyniasdešimt asmenų, ir 
buvo „bevertės operos spektak
lis", o visas tas užmojis parodęs 
mūsų „pilietinį nesubrendimą 
ir nuosmukį". 

Vaje, vaje! Mes iki šiol taip ir 
nežinojom, kad dviejų savaičių 
muzikos šventė su operos ir 
baleto spektakliais, koncertais 
ir poezijos vakaru, premijų ir 
dainų švente buvo tiktai nuo
smukis. Iki šiol manėme, kad 
kultūriniu nuosmukiu reikia 
laikyti neveikimą, apsileidimą, 
patogų snaudulį arba neigiamą 
knaisiojimąsi po kultūriniais 
reiškiniais tuo metu, kai kiti 
pasišventėliai aukoja savo laiką 
ir prakaitą. Kaip gerai, kad tu
rime tokių diplomuotų žinionių. 
Kitą sykį rengėjai turėtų visų 
pirma jų paklausti. 

AR IŠEIVIAI TO 
NEPASTEBĖJO? 

Karčiausia piliulė, kurią jums 
teks praryti: visuose jūsų vieš
bučiuose — labai blogas patar
navimas. Savo namuose lietu
viai moka sutikti žmogų kaip 
patį brangiausią svečią, o vieš
bučių, restoranų tarnautojai tai 
daro pro sukąstus dantis, nesu
gebėdami nuslėpti susierzinimo, 
kad gaišini jiems laiką. Žiūri į 
tave kaip į priešą... Jei jie 
nenori, negali tinkamai aptar
nauti svečių, tegul eina ganyti 
ožkų. Lietuva pasaulyje turi 
aukštą prestižą, ir tokie 
nesvetingi tarnautojai gali 
gerokai sugadinti gerą Lietuvos 
vardą. 

Gimtasis kraštas, Nr. 46 

„Lietuvos gando" (Lietuvos ai
do satyrinis puslapis) redakcija 
pristato Žurnalistų sąjungos 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
premijai knygą Gintarinės ledės 
gyvenimas (Kazimiero? Pruns
kienės), pabrėždama autorės ir 
bendraautorės (bendraautorių?) 
intelektą ir kuklumą. 

Kolonistas tankiame Kanados 
miške pasistatė trobelę ir ruo
šiasi sutikti žiemą. Kapoja mal
kas, jas gražiai krauna. Eina 
pro šalį indėnas, ir jį užkalbina 
naujakurys: 

— Sakyk, mielasis, ar žiema 
bus šalta? 

— Šalta, atsako indėnas ir 
nueina. 

Kolonistas žino, kad indėnai 
gerai nusimano apie gamtos 
reikalus, tiki jų žodžiais ir dėl 
viso pikto malkų dar daugiau 
priskaldo. Į vakarą indėnas vėl 
eina pro šalį. 

— Indėne, gerasis žmogau, ar 
iš tikro žiema bus labai šalta? 
— klausia ateivis. 

— Labai, tikrai labai šalta. — 
patvirtina indėnas ir eina to
liau. 

Žmogus neabejoja indėno ži
nojimu ir sušilęs malkų skaldo 
vis daugiau ir daugiau. Kitą ry
tą vėl indėnas eina tuo pačiu ke
liu, o kolonistas neiškenčia to 
paties paklausęs. 

— Žiema bus šalčiausia, ko
kia kada buvo šiame krašte, — 
neabejodamas porina indėnas. 

Naujakuriui parūpo sužinoti, 
iš kur taip gerai žino tas 
raudonodis: 

— Iš ko sprendi apie tokią 
labai labai šaltą žiemą? 

— O tą indėnai gerai žino: jei
gu baltasis žmogus žiemai pri
skaldo tiek daug malkų, jeigu 
daro dideles atsargas, tai jis žino 
ką daro, vadinas žiema bus la
bai šalta, — išdėstė indėnas. 

Stern. Hamburgas 

LAIŠKAS 
SPYGLIAMS 

Esu dėkingas ir spaudžiu de
šinę ir kairę už sąrašą gerų su
manymų, ką reikia kaimynams 
dovanoti Kalėdų proga. Sąrašas 
nepilnas — nereikia užmiršti ir 
gyvulėlių. Drįstu pasiūlyti: 

Nupenėtam tinginiui katinui 
padavanoti elektrinę pelę. Tai 
labai sveikas sportas. Tegul 
katinėlis vaikosi tą žaisliuką po 
kiemą. 

Šuneliui panašų išradimą — 
nepagaunamą motorinį katiną. 
Po to tas geriausias šeimos 
gyvasis inventorius turės labai 
gerą apetitą, ir jo nereikės vežti 
pas veterinorių, kad ,.vargšas 
nieko neėda". 

Ta proga verta neužmiršti ir 
šungaudžio: jo ..medžioklės apy
linkėje" paleisti po gatves 
elektrinį, nepavejamą šunį. Kad 
bus linksma visoj apylinkėj, ne
reikia aiškinti. 

Baltazaras Keturrublis 
iš Plymouth, Pa. 

; 
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A.A. 
ELENĄ RAZMIENE 

PALYDĖJUS 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

A. a. Elena Razmienė 

Labai ilgos ligos iškankinta, 
paskutiniu metu dar leukemijai 
įsimetus, šį pasaulį paliko a.a. 
Elena Razmienė-Kisieliūtė. Ji 
paliko savo ir brolio šeimą bei 
seserį šiame kontinente. Lietu
voje liko brolio Juozo šeima ir 
mirusios sesers Marytės didelė 
šeima. Šią žemę a.a. Elena Raz
mienė paliko Kūčių vakare 
Jolieto ligoninėje Silver Cross, 
kurioj paskutiniu metu buvo 
paguldyta. Ją lankydavo šeimos 
nariai, brolis, nors visi gydyto
jai, bet nieko negalėjo pagelbėti 
prieš ligos sunkumus ir prieš 
mirtį. 

Elenos Kisieliūtės Razmienės 
gyvenimo kelias nebuvo leng
vas. Gimusi ji 1923 m. spalio 5 
d., Sarginės km., Plutiškių par., 
Šilavoto valsč., Marijampolės 
apskr. Šeimoje buvo trys broliai 
ir trys seserys. Motina Elena 
stengėsi ne tik visus tinkamai 
išauklėti ir išmokyti, bet ir 
įkvėpti krikščionišką dvasią ir 
paruošti gyvenimui, kad patys 
vėliau galėtų verstis. 

Elena baigė pradžios mokyklą 
savo namuose Sarginėje, nes čia 
buvo mokykla. Paskiau ėjo į 
Prienų gimnaziją, kurią baigė 
tik vokiečiams okupavus Lietu
vą. Bolševikų okupacijos metu, 
kaip ateitininkė ir kaip kuopos 
pirmininkė, buvo suimta ir 
uždaryta Marijampolės kalėji
me. Ten iškentėjo dideles 
kančias, kaip ir kiti komunistų 
kaliniai, bet išsigelbėjo gyva. Iš 
to kalėjimo komunistai nespėjo 
išvežti suimtųjų į Sibirą, 
prasidėjus vokiečių - rusų 
karui. 

Grįžus ir kiek atgavus sveika
tą, ji baigė Prienų gimnaziją ir 
pradėjo sekti savo vyresniojo 
brolio Petro ir sesers Domos 
pavyzdžiu — studijuoti Vytauto 
Didžiojo universitete. Ji studi
javo odontologiją Kaune ir 
vėliau Vilniuje. Uždarius 
vokiečiams naciams Lietuvos 
universitetus, mokslą turėjo 
nutraukti. 1944 m. su broliu dr. 
Petru Kisielium ir seserimi dr. 
Domą Kisieliūte, jau baigusią 
odontologiją ir dirbančia, ir su 
brolio draugais pasitraukė į 
Vokietijos Tiubingeną, pietų 
Vokietijoje. 

Tiubingenas nebuvo jos gero
ji vieta, nes sunkus darbas ir 
blogas maistas atėmė jos 
kalėjime ir jaunystėje nusilpu
sias jėgas. Ji susirgo, bet brolio, 
kuris tuo metu dirbo ligoninėje 
ir kitų jo draugų pastangomis, 
ji pagijo, nors reikėjo pasiduoti 
gydomai okupacinei prancūzų 
valdžiai. Grįžusi jau pasveikusi 
vėl pradėjo tęsti odontologijos 

studijas Tiubingeno univer
sitete, kur tuo metu studijavo 
daug lietuvių. Ten baigdama 
studijas susipažino su medicinos 
studentu vėliau dr. Antanu Raz
ma ir 1950 m. su juo sukūrė 
šeimą. 

Atvykusi į Jungtines Ameri
kos Valstybes ji negalėjo 
perstudijuoti odontologijos, nes 
reikėjo net trejų metų. Jai 
reikėjo rūpintis šeima — tuo 
metu augo du sūnūs, o vyras 
buvo užsiėmęs medicinos 
egzaminais ir vėliau praktika. 
A.a. Elenos Razmienės ir jos 
vyro rūpesčiu abu sūnūs baigė 
medicinos mokslus, pasidarė 
vidaus ligų, vėliau plaučių 
specialistais gydytojais ir dabar 
dirba abu Christ Community 
ligoninėje, Oak Lawn, 111. 

Ji pati, išauginusi šeimą, 
nenutrūko nuo visuomeninių 
darbų. Visuomet priklausė Ga
jos korporacijai, kartais būdama 
jos valdyboje. Visą laiką 
rūpinosi nuo pačios jaunystės 
pažįstama organizacija ir veik
liai dalyvavo ateitininkuose. Ji 
padėjo susiorganizuoti jaunie
siems, padėjo veikti vyresnie
siems, ypač pasižymėjo savo 
pasiaukojimu, energija ir 
sumanumu, įtaisydama atei
tininkams namus, kad jie 
galėtų susirinkti, pabūti, 
paatostogauti, padiskutuoti 
gyvenimo ir ateitininkiškų 
idealų klausimais. Gal kūrimas 
Ateitininkų namų, prikalbinant 
savo brolį, vyrą ir daugelį 
gydytojų bei pasiturinčių 
lietuvių prisidėti prie namų 
kūrimo ir žemės pirkimo, prisi
dėjo ir prie jos sveikatos susilp
nėjimo, pagaliau ir prie neišgy
domos vėžio ligos. Bet lieka jos 
pastatytas paminklas ateinan
čioms kartoms, kurios visada 
minės jos vardą ir tuos namus. 

Nuliūdime liko jos vyras dr. 
Antanas Razma, du sūnūs, abu 
daktarai — Antanas Gintaras 
su žmona Asta ir dukterimi 
Aleksa ir Petras Edmundas. 
Liko čia jos brolis daktaras 
Petras Kisielius, visiems 
žinomas lietuvių visuomenės 
veikėjas ir geras medicinos 
gydytojas su žmona Stefa, jų 
dukra dr. Jolita ir dr. Vytas 
Naručiai ir jų sūnus Aras, jų 
sūnus dr. Petras su žmona 
Daiva Kisieliai. Lietuvoje liko 
brolis Juozas su suaugusia 
šeima, mirusios sesers Marytės 
šeima, partizanu žuvęs jauniau
sias brolis Jonas. 

Negalėdama jų aplankyti, ji 
su broliu Juozu savo lėšomis 
pastatydino tėvams ir broliui 
Plutiškių parapijos kapinėse pa
minklą su užrašu: A.a. Petras 
Kisielius, 1883-1928, Elena Ki
sielienė, 1887-1978, jų sūnus 
Jonas 1924-1945. 

Brangiesiems Tėveliams ir 
Broliui aukoju šį šv. kryžių, 
kaip pavėsį jų sieloms. Ilsėkitės 
Ramybėje. Duktė Elena Raz
mienė. 

Tai ir buvo gal paskutinis jos 
atsisveikinimas su tėvais ir 
žuvusiu broliu Jonu. 

A.a. Elenos Kisieliūtės-
Razmienės kūnas nuėjo į žemę 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se, bet jos šeima, jos darbai ir 
gražus krikščioniškas pavyzdys 
išliks ją pažinusių atmintyje. 
Tegul dabar ilsisi Ramybėje! 

P.S. 

Putnam, Conn. 

BUTAI SENESNIO 
AMŽIAUS SULAUKUSIEMS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės įruošė butus 
viename bendrabučio name se
nesnio amžiaus sulaukusiems, 
dar pajėgiems patiems apsitar
nauti. Keletą metų tuščias Vila 
Marija namas Thompsone, prie 
pat Marianapolio (dabar mari
jonų išlaikoma gimnazija), anks
čiau talpinęs porą dešimčių 
globos re ikal ingų, bet dar 
pajėgių judėti lietuvių, pert
varkytas, įruošiant 8 dviejų ar 
trijų kambarių butus. Kiek
vienas butas turi virtuvę ir vo
nią. Namas dviaukštis, tai kiek
viename aukšte yra 4 butai. 

Bendrabučių namas pavadin
tas Šv. Juozapo vardu. Gruodžio 
19 dienos popietėje įvyko namo 
ir butų pašventinimas ir paro
dymas. Pašventinimą atliko 
kun. V. Cukuras. Butų pašven
tinimo ir į rengimo proga 
atlaikytos padėkos šv. Mišios 
gretimo namo, dabar pavadinto 
Šv. Marijos vardu, koplyčioje. 
Šis namas tik šiek tiek pat
varkytas, nes čia anksčiau buvo, 
o ir dabar palikta koplyčia, 
svetainė ir namų prižiūrėtojos 
butas. Šv. Mišias koncelebravo 
6 kunigai: V. Cukuras — vado
vas, prel. V. Balčiūnas, R. 
Krasauskas, J. Steponaitis, A. 
Gurklys ir B. Vaišnoras (abu 
pastarieji marijonai). Pamaldose 
dalyvavo kelios seselės ir ke
liolika vietos lietuvių, vienuo
lyno seselių darbų rėmėjų. 

Sudaryta proga keliolikai 
vyresnio amžiaus lietuvių ar 
kelioms šeimoms apsigyventi po 
vienu stogu labai gražioje 
aplinkoje ir būti pakankamai 
aptarnaujamais . Beje, prie 
vienuolyno yra ir vienos šeimos 
nedidelis namas pardavimui. 
Buto gavimo ir namo pirkimo 
reikalu kreiptis: Sister Supe-
rior, Immaculate Conception 
Convent, 600 Liberty Hwy., 
Pu tnam CT 06260. Tel.: 
203-928-7955. 

PAVYKĘS VAJUS BALFO 
DARBAMS REMTI 

Lapkričio mėn. Putnamo 
apylinkės lietuviuose pravestas 
vajus Balfo darbams remti. Vajų 
pravedė Balfo įgaliotinis dr. J. 
Kriaučiūnas. 17 aukotojų (dalis 
jų šeimos) suaukojo 471 dol. Tai 
nemaža suma tokioje mažoje, 
beveik išimtinai pensininkų 
kolonijoje. Visa surinkta suma 
pasiųsta Balfo centrui Chica-
goje. 

DŽIUGŪS IR RŪPESTĮ 
KELIĄ ALKOS REIKALAI 

Amerikos Lietuvių Kultūros 
Archyvas Alka Putname, su
kaupęs gausią lietuviškos kul
tūros medžiagą ir ją toliau 
tebekaupiąs, praėjusiais metais 
praturtėjo rašytojo F. Kiršos 
rašytiniu palikimu, poeto J. Ais
čio korespondencija, rašytojo A. 
Gustaičio archyvu, J. Karazijos 
bibliotekos dalimi ir ypač jo 
periodikos daugelio metų 
metinių rinkinių komplektais, 
kun. R. Balčio biblioteka, kun. 
R. Krasausko knygyno dalimi, 
dr. J. Gimbuto vis siunčiamų 
archyvų dalimis, tautosakinin
ko dr. J. Balio knygomis ir 
daugelio kitų spaudos ir raštų 
r inkiniais . Lituanistas A. 
Mažiulis vis randa Alkai senų 
žemėlapių ir knygų įvairiomis 
kalbomis apie Lietuvą ir 
lietuvius. Alką pasiekė kelių 
nustojusių gyvuoti organizacijų 
archyvai. Atiduoti Alkai keli 
dailininku paveikslai, pvz. Č. 
Januso, V. Vizgirdos ir kt. 
Gauta ir kitokių meno kūrinių, 
pvz. M. Gaižutienės keramikos. 
Istorinis nuziejaus skyrius ple
čiamas Lietuvos istorinius įvy
kius vaizduojančia medžiaga, 
pvz. laiškų vokai su antspaudu 
„Lietuvos Respublika", Lietu
vos pašto ženklais ir panašiai. 
Alkoje patalpintos kelios užsi
dariusių organizacijų vėliavos. 

Alkos bibliotekos knygų kata
logavimas buvo tęsiamas, tik 
šiais metais ne taip inten
syviai, nes bibliotekininkė 
Beatričė Vasaris bent 6 mėne
sius praleido Lietuvoje. Ji 
suorganizavo lėšas ir pasiun
t imą uždaru sunkvežimiu 
skulptoriaus V. Kaš ūbos kūri
nius į Lietuvą, prie to pridė
dama dailininko A. Galdiko 
kūrinių bei kelias dėžes knygų 
iš Alkos ir kitų asmenų. Kata
loguotų knygų sutvarkymui pa
dėjo A. ir L. Simonaičiai, V. Ku-
rapkaitė (iš Lietuvos), J. Ryge-
lis, D. Augienė. 

Alkos rinkiniais pasinaudojo 
keliolika asmenų savo mokslo ir 
kultūros darbams, pvz. prof. A. 
Sverdiolas, archyvininkas V. 
Šliūpas, menologė I. Korsakai
tė, muziejininkė Mažeikaitė, 
muzikologė Petrauskaitė ir 
keletas kitų. Daug knygų ir 
žurnalų rinkinių įteikta išsi
vežti ar pasiųsta į Lietuvą, pvz. 
„Šviesos" ansamblio vadovybei. 
Vilniaus Mažvydo bibliotekai, 
Kauno Maironio muziejui, kuni
gų seminarijoms, kai kuriems 
kitiems muziejams, o ir pa
vieniams asmenims. Spauda 
siunčiama tik ta, kurios yra 

Alkoje perteklius. Beje, Alka 
gauna periodikos leidinių iš 
Lietuvos bibliotekų ir kitų 
institucijų. 

Alkos tvarkymu ir jos išlai
kymo reikalais kun. R. Kra
sauskas ir dr. J. Kriaučiūnas (jis 
yra Alkos direktorių pirmi
ninkas) dažnai tariasi su kitais 
visuomenininkais. Alkos iždą 
veda S. Miknius, jam padeda 
žmona. Sekretorius A. Simonai
tis toli gyvena, tai dažnai tenka 
apsieiti bėjo pagalbos. Šių metų 
pabaigoje didžiųjų švenčių ir 
Naujų Metų proga pravedamas 
vajus Alkai išlaikyti. Daugeliui 
Alkos rėmėjų vis iškeliaujant 
amžinybėn, kitiems tapus 
nepajėgiais, o taip pat padidėjęs 
finansinis Lietuvos reikalų 
rėmimas, sumažino Alkos rėmė
jų skaičių. Iš buvusių poros 
tūkstančių liko tik per 400. 
Praėjusiais metais šventinis va
jus davė daugiau kaip 4 tūks
tančius dolerių, gauti du nedi
deli testamentiniai palikimai, 
kelis šimtus dolerių suaukojo 
Alkos lankytojai, bet visa ta 
suma nepadengia Alkos meti
nių išlaidų ir išlaidų dalį reikia 
padengti iš atsargų. Atsargos 
kapitalas nedidelis, tai gali 
prireikti Alkos veiklą labai su
mažinti ir knygų katalogavimą 
nutraukti. Atsikūrusi Lietuvių 
Katalikų mokslo akademija 
Lietuvoje nepajėgi dar Alkos 
perimti, nepajėgi net padėti jai. 
Prieš trejetą metų įsteigtas Al
kos išlaikymo fondas tur i 
sukaupęs daugiau kaip 12 
tūkstančių dolerių, tai ir jis 
nepajėgus Alkai padėti. Lie
tuviai, ypač besirūpiną lietuvių 
kultūros kaupimu ir išlaikymu, 
kviečiami prisidėti Alką 
išlaikyti. 

J . Kr. 

Kas kitam daro nemalo
numus, neturi ir sau malonaus 
gyvenimo. •̂ •••̂ •s* •»--

Italų priežodis 

Pasaulis yra perėjimo vieta, 
kurią Dievas sutvėrė tarp nieko 
ir amžinybės. 

Šv. Jonas Bosco 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

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

436 -6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vy tau tas Ta.-as 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda K A Z Ė B R A Z D Ž I O N Y T E 

Kasdien nuo p i rmadien io i k i penktadienio. 
8:30 - feOO v. v a k a r o . 

V iso* la ido* ift W C E V stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nol ton Ave. 
Wi l low Springs. I L. 604*0 

T e l . : (708) 838-2511. T e l - F A X 0870 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1991 m e t ų b i r že l io 18 d ieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
Išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

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

Prašymams paduoti laikas pratęstas 

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnau* Juridinė Agentūra 
..JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje 7isi dokumentai pri
statomi j vietines savivaldybes, pagal turto v:e*ą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuc- asmenys prašomi 
kreiptis: 

te l . (416)767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai* Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

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

Kreiptis i Hermis Deckys 
Tel. S80-M24. Nuo 8 ryto Iki «-».•*. 

Kalbėti hetuviš*ai 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Atlieku namų 
remonto darbus. 

Tel. 312-247-28317 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko, 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paulina, Chlcago 

Tai . 312-827 «107 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE,MAX 
REALTORS 

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

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

Qntuj£ a 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 66453 

Bu«. 708-636-9400 
Raa. 706-423-0466 

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
A U Š R A KRIŠČIŪNAITĖ 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

' įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 671h Straat, CMcago, IL 60629 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

GOLD WINGS TRAVEL, INC. 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

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

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

5343 N. Mllwaukaa Ava. 
Chlcago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virs 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phona (312) 581-4111 

REAL ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadaia Ava., 

CMcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 

Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vlai agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

®g 

m~įZF 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BNnstruMant, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

S953 S. Kadzla Ava. 
Tai . 436-7878 

I Onluifc KMIEC1K REALTORS 
'Srjfl 7922 S. Pulaski Rd. 
CA 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

P a r d u o d a m a s mūr in is , 2-jų aukštų 
vasarnamis Palangoje. Su sklypu. 
Kreipt is; N . H o l l y w o o d , t a i . 
6 1 8 - 7 6 1 - 7 2 6 5 ; K l a i p ė d a t a i . 
9 - 7 5 5 2 . 

r 
Ontuifc 

. : 21 
i 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-767-0600 

FH aną. 

n BUD" BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosa
vybių pirkime bei pardavime, mies
te ir priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite BUDRAIČIUI 

Bus. 3 1 2 - 5 8 5 - 6 1 0 0 

res. 312-778-3971 

M I S C E L L A N E O U S 

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

T» l . 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V* Waat 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

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

Tunu Chicngos miesto leidimą D U D U T 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąiii 
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kreipkitės Į draugiją 
„ŠAKNYS" 

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

..ŠAKNYS" 
P.O. Soi N*. 52*322 

CMCŝ pO N> •©•52 
tel.: (312) 4M-4M3 (vakar*) 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archar Ava. 
Chicago, IL 60638 

Ta i . 581 8 5 0 0 

' 



' 

MŪSŲ KOLONUOSE 

Worcester, MA 
TRADICINĖS BENDROS 

KŪČIOS 

„Nevėžio" ir „Neringos" 
tuntų skautės, daug metų ruošė 
bendras tradicines lietuviškas 
Kūčias. 

Praėjusiais metais skaučių 
vadovė I. Markevičienė pakvie
tė ir kitas organizacijas pri
sijungti prie skautų. Pavyko 
puikiai. Pilna žemutinė Mairo
nio Parko salė prisirinko svečių, 
o šiais metais jau ir didžioji buvo 
pilna. Bendros Kūčios įvyko 
gruodžio 15 dieną. Susirinko 
senieji ir naujieji ateiviai nuo 
vyriausių sulaukusių gyvenimo 
saulėleidžio iki mažų vaikučių. 
Meilė visus sujungė į vieną 
didelę ir gražią lietuvišką 
šeimą. Buvo ir tokių, kurie net 
neįsivaizdavo kaip Kūčios 
ruošiamos ir koks jų tikslas, tik 
šiais metais pirmą kartą į jas 
atsilankę suprato kas yra tos 
lietuviškos Kūčios. Ne vienas iš 
jų išsinešė giliausius prisimi
nimus, pamatę, tiek daug pri
ruoštų įvairių rūšių maisto pa
tiekalų nevartojant mėsos, o tų 
patiekalų buvo dvylika rūšių. 

Moterys dirbo labai kruopščiai 
ir darbo buvo labai daug, nes 
reikėjo daugiau negu dviem 
šimtams žmonių paruošti mais
tą. Prie šio darbo prisidėjo 
Lietuvių Katalikių Moterų są
jungos 5-ta ir Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopos, Lietuvių 
Bendruomenė, Maironio Parkas 
irkt. 

Dalyvavo Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos klebonas kun. V. 
Parulis,MIC. Asistentas kun. J. 
Petrauskas,MIC. Kun. A. Yan-
kauskas. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonijos Seimininkė, 
nors ji ir ne lietuvių kilmės, 
tačiau dalyvauja ne tik sekma
dieniais, bet ir šiokiadieniais 
per lietuviškas šv. Mišias ir yra 
išmokusi šv. Mišių lietuviškus 
atsakymus. Tai gražus pavyz
dys. Tėvai, mokykime vaikus 
lietuvių kalbos ir vežkime 
sekmadieniais juos į lietuviškas 
šv. Mišias. 

Buvo paruošta graži, atitin
kama šventei programa. Giedo
jo Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės O. Valinskienės. Choras 
tai mūsų parapijos garbė ir pasi
didžiavimas. Pasirodė ir naujas 
talentas — Petronėlė Antakaus-
kienė, paskaitydama eilėraštį, 
kurį ji deklamavo Lietuvoje 
prieš daugelį, daugelį metų, 
būdama antrame skyriuje ir 
kaip ji sakėsi, niekada nemanė, 
kad kada nors jį vėl skaitys. 
Buvo ir kalbėtojų. Pabaigoje 
atsilankė Kalėdų senelis ir 
vaikučius apdovanojo dovano
mis. 

Programai vadovavo skaučių 
vadovė I. Markevičienė. Ji 
atliko didžiausią Kūčių ruošimo 
darbų dalį. Turėjo ir gerų talki
ninkų. 

Dar valandėlę bendrauta, ska
nėstais pasivaišinta ir pakilia 
nuotaika išsiskirstyta į namus, 
už kelių dienų savo šeimos 
ratelyje artėjančias šv. Kalėdas 
švęsti. 

Šiais metais šventėme ypa
tingas šv. Kalėdas. Sugriuvo 
Sovietų imperija. Po beveik 50 
metų sovietinės priespaudos 
išsilaisvino mūsų brangioji 
Tėvynė Lietuva. Tai tikras 
Dievo stebuklas. Mūsų broliai ir 
sesės anoje pusėje Atlanto, o 
mes Amerikoje dėkojame Die
vui ir Švč. M. Marijai už šį 
stebuklą. Tai tikrai istorinės šv. 
Kalėdos. 

Švęsdami šv. Kalėdas neuž
mirškime savo parapijos lietu
viškos bažnytėlės, kuri laukia 
mūsų; lietuviška parapija tai 
antrieji namai. Išbėgioję į už
miesčius, neužmirškime jos ir 
nors sekmadieniais atvažiuoki
me į lietuviškas šv. Mišias. 

<J.M. 

A.TA. 
KAZIMIERUI MONČIUI 

mirus, žmonai MARIJAI, dukrai LINDAI ir visiems 
giminėms reiški«nne giliausią užuojautą. 

Danguolė ir Stasys Surantai 

Bičiulį dr. ANTANĄ RAZMĄ, sūnus - ANTANĄ 
ir EDI, brolį dr. PETRĄ KISDELIŲ su šeimomis ir 
visus artimuosius, veikliai lietuvei, buv. bolševikų 
politinei kalinei 

A. A. 
ELENAI KISIELIŪTEI-RAZMENEI 
mirus, bičiuliškai užjaučia 

LFB Los Angeles Sambūris 

A.tA. 
JONUI JUSIONIUI, M.D. 

mirus, gilią užuojautą jo žmonai, sūnui ir giminėms 
reiškia 

Kalifornijos Lietuvių Gydytojų draugija 

A.tA. 
VLADUI PETRAUSKUI 

mirus, žmonai JUZEI, dukrai dr. PALMYRAI su 
šeima ir kitiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškiu, 

Alfonsas Pimpė 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums, 
broliui dr. PETRUI KISIELIUI su Šeima ir seseriai 
DOMUTEI širdingą užuojautą reiškia ir kartu liūdi 

Aldona ir Viktoras Naudžiai 
su dukromis 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą dr. ANTANUI RAZMAI 
ir šeimai 

Juozas ir Teklė Šontai 
Kęstutis ir Aldona Šontai 
Birutė Šontaitė 

A.tA. 
Inž. arch. ANTANUI VASYLJEVUI 

Lietuvoje mirus, mūsų valdybos narį, brolį 
KAZIMIERĄ VALI, jo žmoną KATRYTE ir ar
timuosius užjaučiame. 

Melrose Parko ir apylinkės LB 

A.tA. 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI, sūnums dr. ANTA
NUI su šeima ir dr. EDMUNDUI, taip pat 
ELENUTĖS broliui dr. PETRUI KISIELIUI, jo 
šeimai, seseriai dr. DOMUTEI KISIELIŪTEI bei ki
tiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Genutė ir Kazys Šukiai 
Janina ir Jonas Šalnai 

A.tA. 
IGNAS LAPŠYS 

Gyveno Kufstein, Austrija. 
Mirė 1991 m. gruodžio 24, Kūčių vakare, sulaukęs 89 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Jonavos apskrityje, Kukų kaime. Aust

rijoje išgyveno 48 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genovaitė, sūnūs 

Raimundas, marti Raminta, anūkai Laura ir Kovas; Kęstu
tis, marti Barbara. Taip pat giminės Amerikoje ir Lietuvoje 

Velionis palaidotas gruodžio 28 d. Kufstein miesto 
kapinėse, Austrijoje. 

Nuliūdę žmona, sūnus, marčios ir anūkai . 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 4 d. 

DANUTĖ TUMĖNAITĖ 
VASILIAUSKIENĖ 

mirė 1992 m. sausio 2 d. 
Iki pasimatymo, brangioji ten... 

„Kur faunas miega tarp gėlių 
Ir mėnuo groja rageliu". 

H. Radauskas 

Vyras Gediminas, duktė Rasa, žentas Tomas 
Bernotą ir anūkė Marija. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ONA IZOKAITIENĖ 
Mūsų mylima Motina, Močiutė ir Uošvė mirė Čikagoje 

1991 m. gruodžio mėn. 12 d. Buvo palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse gruodžio 14 d. 

Nuoširdžiai dėkojame tėvui Saulaičiui, S.J., kun. Kuzin-
skui, kun. kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 
Dėkojame kun. V Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
prasmingą pamokslą šv. Mišių metu ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame visiems, kurie Ją pagerbė atsilankydami į 
koplyčią. Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už gau
sias aukas šv. Mišioms ar šeimos nuožiūrai, už užuojautas 
pareikštas mums žodžiu, raštu, telefonu ir spaudoje. 

Nuoširdus ačiū solistei Danutei Stankaitytei už gražų 
giedojimą šv. Mišių metu. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui D. Petkui 
už rūpestingą patarnavimą. 

Liekame visiems labai dėkingi. 

Liūdintys: Dana Puodžiūnienė ir J o n a s Izokaitis su 
šeimomis. 

Mirus mylimai motinai 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą jos sūnui dr. JONUI 
DAINAUSKUI ir visiems artimiesiems. 

Rush-Presbyterian-St. Luke's 
Medical Centro 
Histologijos technikės 

Mūsų mielai narei 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą JONĄ DAINAUSKĄ, sūnų dr. RIMĄ 
su šeima, dukrą JURĄ su šeima, gimines ir artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir liūdi. 

LDK Birutės draugija 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums dr. 
ANTANUI ir dr. EDMUNDUI, jos broliui dr. PETRUI 
KISIELIUI su šeimomis ir visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Gedas ir Aldona Griniai 
Gedas ir Anita Griniai 
Dainius ir Asta Vaidilos 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0862 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 327-1741-1 

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

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mūsų narei mirus, liūdime ir dalomės skausmu su 
velionės vyru JONU, dukros JŪRATĖS ir sūnaus č 
JONO RIMVYDO šeimomis bei visais artimaisiais. 

Lietuvos Dukterų draugija 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

A.tA. 
ELENAI KISIELIŪTEI RAZMIENEI 
mirus, jos šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Danutė ir Vytautas Bieliauskai 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

J 
A.tA. 

Dr. EMILIJUI ANDRULIUI 
netikėtai Lietuvoje Amžinybėn iškeliavus, pasi
likusias giliame nuliūdime jo žmoną MELDĄ, dukteris 
LINĄ STEPONAVIČIENE bei DAINĄ BOGDANIE 
NE su šeima, ir seseris SIGUTE URBIENĘ bei 
AUDR0XE DANELEVIČIENE su šeimomis nuošir
džiai užjaučia ir kartu liūdi 

Mindaugas ir Austė Vygantai su šeima 
Vytautas ir Mara Vygantai su šeima 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(3121-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cu-ero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 4 d. 

x Lietuvos Vyčių Ameri
kos Vidurio distrikto „Lie
tuvos Prisiminimų Celebracija" 
bus sekmadienį, vasario 2 d., 
4:30 vai. Martiniąue restorano 
pokylių salėje. Minėjime bus 
pagerbta Rita Dapkutė, Lietu
vos Respublikos informacijos ve
dėja. Suinteresuotieji gali re
gistruotis pas Jerrv Mack tel. 
1-312-927-1233. 

x „Chicago Tribūne" sausio 
1 d. laidoje rašo, kad iki birželio 
mėn. JAV Taikos korpuso 
(Peace Corps) savanoriai vyks į 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Ukraina ir Armėnija taip pat 
prašo pagalbos iš JAV valdžios 
išlaikomo korpuso finansų, 
kompiuterių mokslų srityje ir 
anglų kalbos mokyme. Direk
torė Elaine Chao taip pat 
pranešė, kad ji Peace Corps 
pareigas eina jau šešeri metai. 

x Sausio mėnuo yra krau
jo davimo mėnuo ir papildy
mas ligoniams, kuriems jo 
trūksta. Kraujo davimu papildo 
kraujo bankus. Kraują priima 
beveik visos ligoninės. 

x Įvairių tautų atstovai 
rašo laiškus prez. G. Bushui. 
kad greičiau pripažintų Ukrai 
nos nepriklausomybę. Tuo ypač 
susirūpinę Amerikos ir Kana
dos ukrainiečiai. 

x Dr. Žibutė Zaparackas . 
Chicago, 111., įvairiomis pro
gomis „Draugą" paremia di
desnėmis aukomis, gavusi 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 50 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 

x A. N. Kulpavičius iš Bur
lington, Ont., Kanada, atnau
jino „Draugo" prenumeratą, 
apsimokėjo už gautas knygas, o 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių pridėjo 15 dol. auką. Dėko
jame. 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto (loan officer) pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kreiptis darbo valandomis: 
Ri tas Pav i l ion i s , t e l . 
1-800-231-9611. 

(sk) 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
(accountant) pilnam laikui. 
Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis: R i t a s 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 

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

(sk.) 

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

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Oanglama Ir taisoma 
visų rūšių stogu'. 

Tai 312-434-9656 arba 
312-737-1717 

x Šv. Mišios bus trečia
dieni, sausio 8 d., 7 vai. vak. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno 
koplyčioje, prašant Dievo, kad 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos steigėja Motina Marija 
Kaupaitė greičiau būtų paskelb
ta palaimintąja. Visus kviečia
me dalyvauti. 

x Šiaulių namuose Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa 
sausio 12 d. 2 vai. p.p. rengia 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimą. Pagrindinį žodį tars 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio 
pirmininkas Algis Regis. Chica-

x P r a n a s Pargauskas, Ot-
terville, Ont., Kanada, su žmona 
Terese, dukrom Rita ir Salo
mėja, sūnumi Andrium, grįž
dami iš Floridos, sustojo ap
lankyti dėdę inž. Alfonsą ir 
Vladę Pargauskus, gyv. Orland 
Park, Illinois. Lankydami 
Chicagą, visa šeima, lydimi dė
dės Alfonso, lankėsi „Drauge", 
susipažino su dienraščio spaus
dinimo technika, pasidalino 
kelionės įspūdžiais, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 20 
dol. auka. Pranas Pargauskas 
yra sūnus a.a. „Draugo" 
skaitytojo Prano Pargausko, 
kuris mirė 1991 m. Velionis dėjo 
daug pastangų kol jo sūnus su gos lietuvių visuomenė ir or

ganizacijos su vėliavomis kvie- šeima prieš šešerius metus buvo 
čiamos dalyvauti. išleistas iš okupuotos Lietuvos. 

x Dail. Kovo Palubinsko 
meno darbų paroda atidaroma 
sausio 5 d., sekmadienį, tarp 5 
ir 7 vai. Puszh Galerijoje, 3829 
N. Broadway, Chicagoje. 

x He len J u o z a p a v i č i u s 
p raneša , kad Home Equity 
pasirašymas bus sausio 13 d., 
pirmadienį, Brighton Park bib
liotekoje. Visi kviečiami daly
vauti ir pasirašyti, kad praeitų 
senato įstatymas. 

x „Elta", Vliko tarnybos in
formacijos biuletenis, Nr. 12, 
išėjo iš spaudos ir pasiekė skai
tytojus. Šiame numeryje iš
spausdinti atsisveikinimas su 
skaitytojais, atsišaukimas į 
lietuvius, Vliko pirmininko pa
reiškimai seime ir kt. 

x Stasys Kybar tas , Willow 
Springs. 111., Aksenija Kučas, 
Union Pier, Mich., Stefanija 
Burba, Chicago, 111. „Draugo" 
garbės prenumera tor ia i , 
rėmėjai savos spaudos, pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 30 dol. dienraščio stip
rinimui. Labai dėkojame. 

x P e t r a s Gr ina , Branch-
burg, N.J., per daugelį metų 
dosniai remia lietuvišką spau
dą. Už kalėdines korteles ir 
kalendorių „Draugui" atsiuntė 
100 dol. auką. Nuoširdus ir di
delis ačiū. 

x Ona Gedvilą i r Stefa 
Vilūnas, abi iš Chicago, 111., 
lankėsi „Drauge". Atnaujinda
mos prenumeratą, abi po 20 dol. 
auka parėmė laikraštį. O. Gedvilą 
ir S. Vilūną skelbiame garbės 
prenumeratorėm, o už palai
kymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

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

x Antanas Gurevičius, To
ronto, Kanada, „Draugo" gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo 40 dol. auką ir 20 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Labai dėkojame. 

x Liudas Reivydas iš Los 
Angeles, Cal., mūsų garbės pre
numeratorius, rašo: „Po ilges
nės viešnagės (ir labai 
nepasisekusios, nes Kopenha
goje buvau gana stipriai 
apstumdytas taksisto) Lietuvo
je, grįžęs radau jau praeitos 
datos loterijos bilietus, 
nesumokėta už 1991 metus 
prenumerata, kalėdines kor
teles ir kalendorių". Labai 
dėkojame už 30 dol. auką 
„Draugui" ir 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Linkime greitai atsigauti ir 
pailsėti. 

x Eugen Giedrys, West Ger
many, Europa, atnaujino 
„Draugo" prenumeratą viene
riems metams su 60 dol. auka 
lietuviškos spaudos stiprinimui. 

E. Giedrį įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
mielą paramą tariame nuoširdų 
ir didelį ačiū. 

x Stasys Vilinskas iš North-
ampton, Mass., nuoširdus 
„Draugo" rėmėjas, atsiuntė 20 
dol. dienraščio paramai, o už ka
lėdines korteles ir kalendorių, 
pridėjo kitą 20 dol. Labai dėko
jame. 

x F I R M A „ĄŽUOLAS" 
PRISTATO Į LIETUVA AU
TOMOBILIUS. Visiems Fordo 
automobiliams Kaune ga
rantuotas aptarnavimas ir 
didelis pasirinkimas atsarginių 
detalių. Greitai pristatome 
dolerius giminėms tik už 6%. 
Skambinti (312) 434-8618. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
kelionių biuras siūlo pigiausius 
ir patogiausius skrydžius į 
LIETUVA; persiunčia 
KARGO; pristato „ŽAIBĄ" į 
namus ir teikia visokeriopas ki
tas profesionalias paslaugas. 
Kreiptis GT INTERNATIO
NAL 9625 So. 79th A VE. 
HICKORY HILLS, IL. 60457. 
Tel.: 70*430-7272. 

(sk) 

Laima Vėžytė ir jos mama Elena Vėžienė po sunkios stuburo operaejos ir 
gydymo sveika ir grįžta į Lietuvą, o jos gydymu rūpinosi „Lietuvos Vaikų 
Vilties" organizacija. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
IŠGIJUSI PASAKOJA 

APIE SAVE 

Esu Laima Vėžytė. Man grei
tai bus 14 metų. Gyvenu Vilniu
je. Prieš 4 metus aš susirgau — 
ėmė krypti stuburas. Gydytojai 
patarė daryti mankštą, masažą, 
plaukioti, kad liga sustotų, bet 
niekas nepadėjo. Beliko opera
cija. Pas mus Lietuvoje, kad 
ištiesintų stuburą, daro ne 
vieną, o dvi operacijas (antroji 
— po 5 metų), be to, trūksta 
vaistų ir aparatų, reikalingų 
operuojant. Mes visi labai 
nusiminėme. 

Ir štai stulbinanti žinia: Ame
rikoje yra Shriners ligoninės, 
kuriose nemokamai operuoja ir 
gydo vaikus iš viso pasaulio. Bet 
kaip į tokią ligoninę patekti?! Ir 
čia atsitiko neįtikėtini dalykai: 
mūsų giminės Lakštuonė ir Gin
tautas Vėžiai pasikvietė mane 
ir mamą į Chicagą, Julija 
Šaulienė susitarė su ligoninės 
daktarais, kad mane priimtų 
operuoti, o Teresė Drū-
tytė-Šoliūnienė pirmąją mūsų 
pažinties dieną pasakė: „Nenu
siminkit, viskas bus gerai". Ji 
dirba Lietuvos Vaikų Vilties 
komitete ir mus visą laiką glo
bojo, vežiojo ir linksmino. 

Kada prieš operaciją visi sakė, 
jog ištiesins mano nugarą, aš 
netikėjau. Galvojau: taip sako, 
kad mane nuramintų. O dabar 
pati matau: įvyko stebuklas. Aš 
tiesi! Jaučiuosi puikiai, opera
cijos metu išaugau 1.5 inčo, 
vakarais neskauda nugaros, nei 
šonų, o visos mano suknelės la
bai gražiai prie manęs pri
glunda. Aš esu laimingiausias 
žmogus pasaulyje, nes iš naujo 
gimiau. Dabar aš nesijausiu ki
tokia, negu mano draugės, nes 
esu sveika. Aš labai dėkoju vi
siems žmonėms, kurie padėjo 
man pasveikti. Visada juos 
prisiminsiu. Neužmiršiu ir nau
jų draugų, kuriuos susiradau 
čia. Aš labai susidraugavau su 
savo pussesere Vaiva, su mielu 
mažyliu Gabrielium, su geruo
ju seneliu Juozu Betkausku ir 
su katyte Mice. Man buvo drau
giški katalikiškosios parapijos 
mokyklos ir K. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos moki
niai ir mokytojai, čia aš geriau 
pramokau anglų kalbos. 

Amerika — puikus kraštas, jos 
žmonės malonūs, draugiški ir 
linksmi. Bet aš noriu namo, į 
Lietuvą. Galbūt kada nors dar 
susitiksim. Ačiū ir sudiev! 

Laima Vėžytė 

KULTŪRINGAS SENIORŲ 
SUSIRINKIMAS 

Chicagos Lietuvių Pensininkų 
organizacijos prieškalėdinis na
rių susirinkimas su menine pro
grama ir vaišėmis įvyko gruo
džio 19 d. 1:30 vai. po pietų Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje. Susirinkimą atidarė val
dybos pirmininkas Stasys Vana-
gūnas ir pakvietė ką tik atvyku
sį dr. Joną Adomavičių su savo 
štabu atlikti meninę programą 
— montažą. 

Meninė dalis susidėjo iš dek
lamacijų, dainų — giesmių ir 
vazdajuostės ekrane. Programai 
įvadą ir skaidrių palydimus 
vaizdus ekrane perdavė Lietu
vos mokslininkas, termofizikas 
dr. Romas Ulinskas, parašęs iš 
tos srities angliškai dvi knygas, 
kurios pasaulio fizikų labai ver
tinamos, rodančios Lietuvos 
mokslininkų pajėgumą. 

Jauno lietuviuko, gyvenančio 
Lietuvoje, sukurtą dvylikos 
posmų eilėraštį deklamavo dr. 
Jonas Adomavičius. Eilėraštis 
priminė mums žilą ir didingą 
lietuvių tautos praeitį, pa
garsintą žygiais, milžinkapiais, 
kančiom ir džiaugsmais, nema
riais padavimais. Tos didingos 
tautos žemę iš visų šalių skiria 
žemė, apjuosta Nemunu ir Ne-
rim, kurių krantuose stūkso 
viduramžių šventovės. Dangaus 
ir ežerų spalva atsispindi aky
se ir laukuose skambančiose 
dainose. Ši tauta puošia viso 
pasaulio tautas savo kultūros 
turtais, supindama didingą dva
sios ir gamtos grožį. 

Po kiekvieno eilėraščio posmo 
skambėjo daina, susijusi su pa-
veikalo ekrane turiniu. Rengi
nio metu skambėjo dainos, kurių 
.prasmė glaudžiai sutapo su 
skaidrių palydimais vaizdais, 
rodomais ekrane. Tautinis-reli-
ginis motyvas darniai siejosi su 
lietuvių tautos didvyriškumu, 
taikingumu, darbštumu ir tau
tos sukurta architektūra. Tai iš
dabintos ornamentais sodybos 
su kryžium, šuliniu. Buities 
temai matėsi prasmingi linų 
rovimo ir artojo vaizdai. Gie
dant Marija, Marija lydėjo jos 
pavefkslas-medžio raižinys. 
Visą tai suvienijo nuostabiai 
gražios Lietuvos gėlės, jos gam
ta. Dainos ir paveikslai atsklei
dė aukštą lietuvių tautos 
kultūrą, darbštumą ir ramybę 
— taikingumą. Montažas baig
tas paskutiniu eilėraščio 
posmeliu „Lietuva, šalie šviesi, 
man gražiausia tu esi" ir vi
siems kartu sugiedant, Lietuva 
brangi".., kuri paskaidrino 
kiekvieno susirinkimo dalyvio 
sielą. 

Šiam alvudiečių renginiui va
dovavo Lietuvos konservatorijos 
absolventas, vargonų ir fortepio-
no meistras Ričardas Šokas. Jis 

v., šeštadienį 
v. p.p. 

(sk) 

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

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk.) 

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

(sk.) 

x Ieškomi Antanas ir Albis 
Citavičiai, arba jų vaikai, Bar
bara James ir Ričardas, gyv. 
Brooklyne. Ieško pusseserė 
Onutė Lileikienė. Žinantieji 
apie juos, prašomi skambinti 
Genei Vi rb ick iene i te l . 
312-925-3156. 

(sk) 

x Parduodami butai ir na
mai Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Kreiptis į American 
Travel Service 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Pa rk , IL 
60642, tel.: (706) 422-3000. 

(sk) 

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

(sk) 

Kalėdų eglutės šventėje Mokslo ir pramones muziejuje, kur meninę programa 
rengė F. Zapolio Lietuvos Vyčių tautiniu šokių grupė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Vitos Kelbaitės ir Vytau
to Radžiu Ottawoje spalio 19 d. 
buvo atšvęsta Latvių salėje tris
dešimt moterystės metų 
sukaktis. Atsilankė daug lietu
vių iš Ottawos, giminių iš Mon-
trealio, Toronto, VVinnipego ir iš 
JAV Rochesterio. Jie Ottawoje 
plačiai yra įsijungę į lietuvišką 
veiklą. Vytautas Radžius buvęs 
Ottawos LB apylinkės pirminin
kas ir valdybos narys. Taip pat 
veikia Pavergtųjų tau tų 
komitete ir pabaltiečių fe
deracijoje. Anksčiau su tėvais 
gyveno VVinnipege, dabar yra 
aerodromų techniškų programų 
viršininkas. Vitos Radžiuvienės 
tėvai gyvena Rochestery, o ji 
dirba Kanados žemės ūkio 
ministerijos histologinių tyrimų 
skyriuje. 

— Toronto Lietuvių namų 
minėjimas buvo lapkričio 17 d. 
Minėjimą atidarė valdybos 
pirmininkas R. Strimaitis, 
pakvietęs adv. A. Pacevičių 
vadovauti vaka ru i . Buvęs 
pirmininkas anglų kalba 
apžvelgė namų laimėjimus ir 
nepasisekimus. Dalyvavo daug 
svečių kanadiečių ir lietuvių, 
užimančių vadovaujamąsias 
parapijose ar Lietuvių Bend
ruomenėje v ie tas . Meninę 
dalį atliko Eugenija Ambrazai
tytė, Jolanta Vaičytė ir Vitali
ja Paulauskaitė. 

atliko visas dainas ir giesmes, 
pritariant Anelei Kirvaitytei, 
akompanuodamas pianinu. 

Programai pasibaigus, pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas iš
reiškė nuoširdžią padėką dr. Jo
nui Adomavičiui ir jo talki
ninkams už tokios gražios ir 
patriotinės programos atlikimą. 

Pirmininkas padarė keletą 
pranešimų. Nuo sausio 1 d. vi
siems pensininkams sočiai secu-
rity atlyginimas pakeliamas 
3.7%. Taip pat kalbėjo apie 
sveikatos išlaidas ligoninėje iki 
60 d., nuo 61-90 d. reikės 
primokėti 157 dol. per dieną, 
nuo 91-150 d. reikės primokėti 
314 dol. per dieną. Dar 
pranešimą padarė apie senelių 
prieglaudas. Gaunantiems mažas 
pensijas, kaip galima gauti pa
šalpas iš miesto ar valstijos ir 
t.t. Pasveikino visus susirgusius 
ir grįžusius atgal į normalų 
gyvenimą. O ligonių būta ne
mažai: M. Narvaišis, J. Račas, 
J. Kavaliauskas, B. Sebasti
jonas, J. Šimkus ir Sudeikaitė. 

Po to buvo geraširdių mote
riškių pagaminti ir išdalinti 
šilti pietūs. O tos darbščiosios 
buvo E. Pajedienė, S. Januškie
nė, Paketurienė, S. Palekienė, 
E. Kantienė, J. Skamienė ir 
Žurlienė. Jau užkandus, Petras 
Padvaiskas pravedė laimėjimą, 
kurį suorganizavo M. Strungie-
nė. Po susirinkimo visi dalyviai 
gera nuotaika išsiskirstė į 
namus. Padėka valdybai ypač 
pirm. S. Vanagūnui už tokio 
patriotinio ir kultūringo prieš
kalėdinio susirinkimo suor
ganizavimą. 

Ant. Repšienė 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

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




