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Įmokėtas pirmasis 
mokestis Jungtinėse 

Tautose 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 15. (Elta) — 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministeriją pasiekė ži
nia, kad Lietuvos misija Jung
tinėse Tautose sausio 2-ąją, per 
pirmąją 1992 metų finansinę 
dieną, įmokėjo simbolini mokes
tį į jų iždą, kaip geros valios 
ženklą. Lietuva ir Estija 
įmokėjo po 5,000 JAV dolerių 
pradinę sumą. 

Galutinis Baltijos valstybių 
nario mokestis dar nenustaty
tas, nes Generalinė Asamblėja 
Baltijos mokesčių klausimą 
pavadino išimtiniu ir jo spren
dimą atidėjo iki birželio mėne
sio. 

Apie paramą Lietuvai 
Lietuvos Respbulikos minist

ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius sausio 14 d. priėmė 
Europos rekonstrukcijos ir 
vystymo banko viceprezidentą 
Mario Sarcinelli. Pasikeista nuo
monėmis dėl šio banko ekspertų 
paruoštos programos, numatan
čios suteikti Lietuvai pagalbą, 
projekto. Ministras pirmininkas 
išreiškė pasitenkinimą, kad 
rengiant šią programą banko 
vadovybė atsižvelgė į Lietuvos 
Vyriausybės pageidavimus 
finansuoti energetikos ūkio 
vystymo, rinkos institucijų 
kūrimo ir kitas svarbias pro
gramas, ir padėkojo už Lietuvai 
rodomą dėmesį ir teikiamą pa
ramą. 

Buvusio konsulo atminimui 

Japonų meno knygų paroda 
atidaryta tautinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje. Ji ski
riama Japonijos konsulo Čiju-
nės Sugiharos, dirbusio Lietu
voje 1939-1940 metais, atmini
mui. 

Dešimt mėnesių dirbo Lietu
voje japonų diplomtas, 
išgelbėjęs apie 6,500 žydų 
tautybės žmonių. Jis išduodavo 
vizas žydams, bėgantiems iš 
hitlerininkų užgrobtų kraštų, 
tuo atverdamas žmonėms duris 
į gyvenimą. 

Čijunes Sugiharos memoriali
niai fondai veikia JAV ir 
Japonijoje. O vakar ir Vilniuje 
valstybiniame žydų muziejuje 
buvo susirinkusi iniciatyvinė Č. 
Sugiharos fondo grupė. Jos posė
dyje pasiūlyta įamžinti Japoni
jos humanisto atminimą Lietu
voje — pastatyti paminklą 
Kaune, surinkti dokumentus ir 
liudijimus apie diplomato 
veiklą, įsteigti kasmetinę 
premiją, kuri bus skiriama už 
humanišką veiklą. 

Gegužės mėnesį Lietuvoje 
žada apsilankyti Japonijoje 
gyvenanti Č. Sugiharos žmona 
ir sūnus. 

Vytauto Landsbergio fonde 
Šis fondas, pradėjęs veiklą 

1991 metų spalio mėnesį, jau 
padėjo ne vienam jaunam ta
lentui mokytis, įsigyti kvali
fikaciją užsienyje, nors ne visų 
prašančiųjų norus įmanoma pa
tenkinti. 

Nemaža tėvų prašo siųsti jų 
vaikus gydytis į užsienį, tačiau 
visiems fondas padėti neįsten
gia. Todėl jo valdyba nutarė 
siųsti į užsienį tobulintis 
daugiau mūsų medikų, kviestis 
į Lietuvą aukštos kvalifikacijos 

specialistus, kad jie konsultuo
tų ir perteiktų savo patyrimą 
mūsų medikams. 

Vytauto Landsbergio fondas 
globoja ne tik gamtos apdovano
tus, bet ir nuskriaustus, nesvei
kus, invalidus vaikus. 

Sąjūdžio Seimo sesijoje 
Sąjūdžio seimo sesijoje 

apsvarstyti III suvažiavimo 
rezultatai, Prezidento instituci
jos problemos, naujo Seimo 
rinkimų ir kiti klausimai. V. 
Landsbergis sesijoje apibrėžė 
Sąjūdį, kaip radikalų centrą, 
konsoliduojantį įvairių partijų 
ir grupių veiklą. Tėvynės meilė 
turėtų būti svarbiausia. Kiek
vienas, kam sunku nugalėti 
egoistinius polinkius, sunku 
pažvelgti plačiau negu grupi
niai interesai, tegu dažniau 
prisimena žmones, kurie paau
kojo save dėl visų. 

Buvo nutarta per mėnesį 
suregistruoti Sąjūdžio dalyvius. 
Jais gali būti ir pavieniai 
asmenys. Nario mokestis — 10 
rublių per metus. Nuspręsta 
rengti tematines Seimo sesijas. 
Pirmoji bus dėl žemės ūkio rei
kalų. 

Kitos žinios 
Lietuva prisijungia prie 

1989 lapkričio 20 konvencijos 
dėl vaiko teisių. Užsienio 
reikalų ministerijai pavesta 
kreiptis į Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių ir infor
muoti jį apie šį prisijungimo 
aktą. 

L ie tuvos b a n k a s toliau 
superka ir parduoda valiutą. 
Nuo sausio 15 dienos nustatytos 
tokios valiutos supirkimo ir par
davimo kainos bei normos 
vienam asmeniui, turinčiam 
dokumentus vykti į užsienį: 
JAV doleriai superkami po 140 
rublių, parduodami po 150, 
vienas asmuo gali pirkti iki 300 
dolerių; atitinkamai VFR mar
kės 89.00 - 95.30 - 470; Angli
jos svarai sterlingų 248.00 — 
265.40 - 160; Kanados doleriai 
121.90 - 130.50 - 340; Austra
lijos doleriai 103.70 - 111.00 -
400. 

Europos Bendrijos dvylikos valstybių prezidentai, ministrai pirmininkai 
ir užsienio reikalų ministrai, kurie pripažino Kroatijos ir Slovėnijos 
respublikų valstybinę nepriklausomybę sausio 15 dieną. Šias respublikas 

jau anksčiau pripažino Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Islandijos vyriausybės, 
o sausio f-v!iktają ir Vatikanas. 

Vatikanas pripažino Kroatijos 
ir Slovėnijos nepriklausomybę 

Roma. Sausio 13. — Šią dieną 
Vatikanas formaliai pripažino 
Kroatijos ir Slovėnijos nepri
klausomybes, nors anksčiau 
buvo nusistatyta laukti iki Eu
ropos valstybės bus pripažinu
sios jas. Popiežius Jonas Paulius 
II norįs pareikšti savo paramą 
katalikams, kurie ten sudaro 
gyventojų daugumą. 

Vatikano oficialūs asmenys 
sako, jog buvo anksčiau nusis
tatyta, kad Katalikų Bažnyčia 
turėtų simboliškai palaukti su 
pripažinimu tų dviejų respub
likų iki sausio 15 dienos, bet 
išleistame pareiškime šiandien 
rašoma, kad Vatikanas pasiun
tė diplomatines notas tų valsty
bių vyriausybėms ir „pripažįsta 
jų suverenitetą ir nepriklauso
mybę". Tačiau norint išlaikyti 
balansą, pareiškime taip pat 
rašoma, jog Vatikanas pasiun
tė atskirą pranešimą federalinė! 
vyriausybei Belgrade, sakyda
mas, kad pripažinimas neturi 
priešiško charakterio prieš 
Jugoslaviją ir pažadėjo, jog 
popiežiaus atstovas Belgrade tęs 
ir toliau savo atstovavimą. 

Jugoslavijos protes tas 
Belgrade Reuterio žinių agen

tūros pranešimu, Jugoslavijos 
Užsienio reikalų viceministeris 
Milan Varės paskelbė reporte
riams, jog "toks vienašališkas 
sprendimas iš tikrųjų yra 
atsiskyrimo pripažinimas ir 
skandalingas t a rp t au t in ių 
įstatymų, principų ir taisyklių 
pažeidimas". Jis pareiškė stiprų 
Jugoslavijos vyriausybės pasi
priešinimą ir nesutikimą su 
tokiu faktu ir pasakė, kad Vati
kanas „tiesiogiai kišasi į Ju

goslavijos vidaus reikalus". 
Vatikano oficialūs asmenys 

nereiškė jokių komentarų, ko
dėl dabar buvo suteiktas pri
pažinimas Kroatijai ir Slovėni
jai. Tik viena Vokietija yra pa
r e i škus i pripažinimą ir 
pasakiusi, jog sausio 15 dieną 
bus formaliai užmegzti ryšiai su 
tomis respublikomis. Ryšiai su 
V a t i k a n u tuoj pablogėjo. 
Jugoslavijos ambasadorius Ivica 
Mastruko prie Šventojo Sosto 
pranešė žurnalistams, jog Ju
goslavijos vyriausybė atšaukė 
jam atstovo teises, nes jis igno
ravo Belgrado įsakymus. Tai 
reiškia, kad Jugoslavija nebe
turi atstovo prie Šventojo Sosto. 
J is yra kroatas ir nuo dabar 
reprezentuosiąs Kroatiją. Pra
ėjus dviem valanda™* po šio įvy
kio, Mastruko gavo faksą, 
kuriame Kroatijos vyriausybė 
prašo jį reprezentuoti Kroatiją 
prie Šventojo Sosto. J is nepa
siuntė Belgrado vyriausybei re

zignacijos rašto, nes tai reišktų 
Jugoslavijos vyriausybės pripa
žinimą. Tad jį federalinė valdžia 
pašalino iš ambasados pareigų. 

Abi už demokratiją 
Popiežius Jonas Paulius II 

dažnai ragindavo nutraukti 
kovas, o praėjusią savaitę, 
kalbėdamas diplomatams, po
piežius pasakė, jog sugriovimas 
bažnyčių ir ligoninių yra baisus 
revoliucinis kenksmingas reiš
kinys visai žmonijai. Tuo pačiu 
Vatikanas atmetė bet kokias 
sugestijas, kad tas civilinis 
karas turi religinį atspalvį, 
surišta su 1,000 metų skilimu 
tarp Rytų Ortodoksų ir Romos 
Katalikų Bažnyčios. Šį kartą 
yra kitos priežastys. 

Vatikanas kitą dieną pranešė, 
jog Kroatija ir Slovėnija tuoj 
sutiko su pripažinimo sąlygomis 
— laikytis demokratinių princi
pų ir apsaugoti mažumų teises. 

Gorbačiovas vėl politinėje 
scenoje — gal būsimasis 

Rusijos prezidentas 

AUSTRIA 

ROMANIA 

ir Buvusios Jugoslavijos federacijos bendras vaizdas, iš kurios Kroatija 
Slovėnija jau daugelio valstybių pripažįstamos nepriklausomomis. Paskutiniu 
metu nepriklausomybės siekia Bosnijos - Herzegovinos ir Macedonijos 
respublikos. 

Lietuvos-Libano draugija 
Vilniun 1 nphwiin BS (Rita) 

— Lietuvoje įkurta Lietuvos-Li-
bano draugija. Jos pirmininku 
išrinktas Sasinas Adidibas. Jis 
baigė Kijevo medicinos institu
tą, tęsia studijas Respublikinės 
klinikinės ligoninės (Santariš-
kės) kardiologiniame skyriuje 

M a s k v a , Sausio 14. — 
Prancūzų žinių agen tū ra 
praneša, jog po 20 dienų, kai 
pasitraukė iš prezidento pareigų 
Michailas Gorbačiovas, jis vėl 
pasirodė antradienį politinėje 
scenoje ir tuoj pasakė, kad 
tolimesnės ekonominės refor
mos buvo reikalingos, kad iš
vengtų katastrofiškos padėties 
naujojoje Nepriklausomų vals
tybių sandraugoje. 

Buvęs Sovietų prezidentas, 
kalbėdamasis su žurnalistais, 
kai jau buvo pasiruošęs susitikti 
su buvusiu Valstybės sekreto
riumi Henry Kissinger, pasakė, 
jog Rusijos prezidentui Boris N. 
Jelcinui reikia leisti turėti 
daugiau laiko, kad jo reformos 
pradėtų veikti. Gorbačiovas 
sakė, kad nereikia skubėti teisti 
Jelcino, nes tai yra lemiamas, 
nepaprastai svarbus žingsnis, 
norint atstatyti laisvojo verslo 
ekonomiją Bendrijoje. J is paste
bėjo, jog kainų kontrolės panai
kinimas yra tik dviejų savaičių 
senumo ir per anksti daryti 
sprendimus ar reformos pasi
seks. 

Nesusi la iko nuo kri t ikavimo 
Tačiau Gorbačiovas, kuris 

leido suprasti, kad jis pasiliks 
politikoje ir toliau, jau pradėjo 
kritikuoti Rusijos vyriausybės 

rezidentu. Vedęs lietuvaitę, au- vedamą politiką ekonominėje 
gina sūnų. Moka lietuvių kalbą, srityje. Jis pasakė, jog sutinka 
Draugijos uždavinys — nuties- su Ruslan Chasblatov Rusijos 
ti dvasinį tiltą tarp lietuvių ir Parlamento pirmininko pareiš-
libaniečių. Ji padės tiems, kurie kimu, kad mokesčiai turi būti 
nori išmokti arabų, lietuvių kai- sumažin t i , kad paska t in tų 
bą. Dabar Respublikoje gyvena verslus. O jei nebus greitai 
100 libaniečių. pradėta produkcija, tai kainų 

kontrolės panaikinimas nepa
dės ekonomijai. Chasbulatov 
sako, jog Rusijos vyriausybė yra 
„nekvalifikuota'' ir turi visa 
pasitraukti. Bet Gorbačiovas 
sako, kad jai reikia leisti dar 10 
dienų ir tik tada žiūrėti, ką 
daryti. 

Gorbačiovas, kuris Kalėdų 
dieną pasitraukė iš prezidento 
pareigų, pasisakė šventes 
praleidęs pas savo motiną ir 
ilsėjęsis dačoje už Maskvos. Šis 
buvojo pirmas viešas pasirody
mas Maskvoje po jo rezignacijos. 
Jis atvyko j Tarptautinės Fon-
dacijos socialiniams, ekono
miniams ir politiniams tyrinėji
mams įstaigą, kuriai jis pats 
vadovauja su juodi Zil limuzinu, 
kurį jam prez. Jelcinas leido 
turėti. 

— Washingtone buvęs Sovie
tų ambasadorius Amerikoje 
Viktor Komplektov buvo at
šauktas ir sugrįžo į Maskvą. 
Ambasada dabar yra 34 metų 
amžiaus diplomato Andrei Ko-
losovsky žinioje. Jis būsiąs nau
jasis Rusijos ambasadorius 
Amerikai, rašo „VVashington 
Post". 

— Ukrainos vyriausybė pa
skelbė, kad sausio 10 dieną 
buvo įvesti nauji kuponai, 
atspausdinti Prancūzijoje, kurie 
laipsniškai pakeis rublį ir 
vėliau įves savo tautinį piniginį 
vienetą. Kuponai pirmiau pa
keis vieną ketvirtadalį kiek
vieno piliečio pajamų. Tie 
kuponai Ukrainai kainavo 12 
milijonų amerikiečių dolerių 
atspausdinti. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Europos Bendruomenės 
12 valstybių vakar pripažino 
Kroatijos ir Slovėnijos res
publikų nepriklausomybę. Ame
rika dar nėra jų pripažinusi; 
kaip ir visada, vis delsia. 

— Jungt inių Tautų nutari
mas pasmerkti Izraelį paruošė 
kelią, kad arabų delegacija su
grįžo į Vidurio Rytų taikos 
pasitarimus Washingtone, at
virai kalbama šios institucijos 
diplomatų tarpe New Yorke. 

— Britanijos min. pirm. John 
Major, kuris šį mėnesį pirmi
ninkauja Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybai, išsiuntė penkio
likai Tarybos narių kvietimus 
dalyvauti specialiame pasita
rime, kad būtų stiprinamos 
Jungtinės Tautos tarptauti
niame forume. 

— La Jolla, Californijoje, 
motina Teresė, Nobelio premi
jos Taikos laureatė ir vienuolė, 
jau sveiksta ir šiuo metu atlieka 
fizinę terapiją gydytojų prie
žiūroje medicinos klinikoje. 

— Ukra in ieč ių spaudoje 
sausio 5 d. Myron Kuropas rašo, 
jog Sovietų Sąjungos nebėra, bet 
Rusija tebėra. Nedaugelis Va
karuose suprato, kad komuniz
mas nebuvo niekados jų priešas, 
bet Rusijos imperializmas buvo 
priešas. Komunizmas buvo tik 
Rusijos imperializmo įrankis. 
Komunizmas buvo priemonė, 
kuria Rusija kontroliavo Rytų 
Europą ir įsteigė satelitines 
valstybes Pietų Amerikoje, Azi
joje ir Afrikoje, rašo jis „Ukrai
niečių žiniose". 

— Washingotne prez. Bushas 
yra raginamas nominuoti buvu
sį respublikonų vadą Senate 
Howard Baker ambasadoriumi 
Ukrainai, rašo kolumnistai 
Rowland Evans ir Robert 
Novaski savo sindikatinėje 
spaudoje. Kitas galimas tam 
postui kandidatas esąs dr. 
Zbigniew Brzezinski, buvęs 
prez. Carter io patarėjas 
saugumo klausimais. 

— La i svos ios Ukrainos 
Kongresas yra pasaulinė ukrai
niečių organizacija, į kurią 
būsianti priimta Lietuvos ukrai
niečių sąjunga, turinti savo 
mokyklą, meno vienetus, turinti 
ryšius su Ukrainos sąjūdžiu 
Rukh, vedanti radijo trans
liacijas ir leidžianti savo in
formacinius biuletenius. Priė
mimo klausimu dar tebevyksta 
diskusijos. 

— Washingtone pranešama, 
jog Ukrainos Respublika — pir
moji iš naujosios sandraugos 
valstybių įteikė prašymą, kad 
būtų priimta į Tarptautinį 
pinigų fondą. 

— Kijeve Ukrainos žinių 
agentūra praneša, jog nu»- Jaug 
850 karininkų, kurie atsisakė 
priimti Ukrainos priesaiką, 
buvo išsiųsti į Rusiją. 

Universitetas 
apdovanojo Sadūnaitę 
New Yorkas, 1992 sausio 8. 

(LRKŠ) - Steubenville Pranciš
konų universitetas Ohio valsti
joje 1991 m. gruodžio 7 d. ap
dovanojo seselę Nijolę Sadū
naitę savo aukščiausiu žymeniu 
— Poverello medaliu, praneša 
Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa. 

Poverello medalis yra įteikia
mas žmonėms, kurie skleidžia 
šv. Pranciškaus dvasią, 
pasižymėdami savo labdar
ingais darbais. Anksčiau ap
dovanoti Poverello medaliu 
asmenys ir organizacijos įskaito 
Motiną Teresę, Project Hope, 
Salvation Army, Special Olym-
pics ir kitus. 

Nijolės žodis 
Priimdama šį žymenį, ses. 

Nijolė tarė: 
„Lietuva 50 metų grumiasi su 

komunizmo šmėkla. Apgynę 
savo valstybę, dabar labai 
sunkiai grumiamės prieš dva
sinę deformaciją, kurią per 50 
metų labai sistemingai vykdė 
okupantai. Dabar mes grumia
mės vardan visos žmonijos už 
krikščionybės ir demokratijos 
idealus. Šita mūsų kova yra pati 
svarbiausia ir pati sunkiausia. 
Ir didžiausia Jūsų parama būtų 
malda už mūsų darbo sėkmę ir 
tokios pačios pastangos Jūsų 
šalyse. Jeigu mes tvi r ta i 
kovosime šitą kovą, galime 
daugiau nieko nesirūpinti, visa 
kita bus mums pridėta. Melski
tės už mus! 

Nuoširdžiai dėkoju už gar
bingą apdovanojimą, kurį pri
imu visos Lietuvos vardu". 

Seselė Nijolė Sadūnaitė šiuo 
metu bendradarbiauja su prel. 
Vytauto Kazlausko organizaci
ja „Vaiko Tėviškės Namai", 
kuri siekia sukurti šeimyniškas 
aplinkas Lietuvos našlaičių 
auklėjimui. 

Naujos ELTOS gairės 
Vilnius. Sausio mėn. 8. (Elta) — 

Lietuvos laikraščiai pristato 
skaitytojams naują ELTOS 
direktorių. Tai — 55 metų 
amžiaus filologas lituanistas 
Adolfas Gurskis. Baigęs Vil
niaus universitetą. Dvidešimt 
pastarųjų metų dirbo ELTOJE 
vertėju — redaktoriumi. ELTOS 
diorektoriaus postui jį reko
mendavo Lietuvos piliečių 
chartija. Duodamas interviu 
laikraščių žurnalistams, Adol
fas Gurskis pažymį, kad ELTĄ 
reiks pertvakyti pagal naują 
modelį, atitinkantį naujas sąly
gas. Modeliui sukur t i j is 
pasiryžęs sudaryti autoritetingą 
komisiją, kviestis pagalbon 
spaudos,, informacijos srityje 
dirbančius užsienio lietuvių 
specialistus, mažų užsienio šalių 
informacijos agentūrų eksper
tus. Vienas iš pačių svarbiausių 
uždavinių — užmegzti kontak
tus su užsienio agentūrų cent
rais, kad objektyvi ir tiksli in
formacija apie Lietuvą operaty
viai eitų iš ELTOS į pasaulį. 

KALENDORIUS 

Sausio 16 d.: Marcelis, 
Jovaras, Norgailė, Norgailas, 
Vydaitė. 

Sausio 17 d.: Dovainis, 
Leonilė. Vilda. 

CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16, leidžiasi 4:45. 
Temperatūra dieną 15 1., 

naktį — 11. 

•M 



DRAUGAS, ketvir tadienis, 1992 m. sausio mėn. 16 d. 

K U L T Ū R I N I S R E N G I N Y S 
D E T R O I T E 

Susipažinimas su profesoriaus 
dr. J u s t o Piku no nauja knyga 
„Nuo Asmens iki Asmenybės" 
bus sekmadienį, sausio 26 d., 
tuoj po šv. Mišių Dievo Apvaiz
dos Kul tūros centre. Su knyga 
supaž ind in s k l in ik inės psi
chologijos profesorius dr. Ro
mua ldas Kriaučiūnas iš Michi-
g a n S t a t e un ivers i t e to . Iš
t r a u k a s iš knygos s k a i t y s 
Danu tė Petrusevičiūtė. Rengė
jai — Detroito atei t ininkų sen
draugių valdyba kviečia visus 
a t s i lankyt i , išgirsti apie šią 
įdomią knygą ir pabendrauti su 
au tor ium. 

A U K Ų V A J U S VAISTŲ 
S I U N T A I A P M O K Ė T I 

Lietuvos vyčiai sekmadienį, 
sausio 18 d., prie Šv. Antano, 
Dievo Apvaizdos ir Šv. Petro 
lietuvių parapijų bažnyčių rinks 
a u k a s apmokėti persiuntimo 
iš laidas penktos vaistų siuntos 
Lie tuvai . Vaistai bus išsiųsti šį 
m ė n e s į per World Medical 
Relief organizaciją. Lietuvos 
vyčiai išsiuntė j au keturis kon
teinerius vaistų i Lietuvą. Siun
tos re ika lus koordinuoja Lietu
vos vyčių garbės narys Robertas 
Boris. 

K L A I P Ė D O S 
I Š S I V A D A V I M O 

S U K A K T I E S M I N Ė J I M A S 

Klaipėdos išsivadavimo 69-tos 
sukak t i e s minėjimas Detroite 
sausio 12 d. buvo pradėtas šv. 
Mišiomis už gyvus, žuvusius i r 
mirus ius Klaipėdos vadavimo 
kovų dalyvius. Mišias Šv. An
tano bažnyčioje aukojo ir ati
t i n k a m ą pamoks lą p a s a k ė 
klebonas kun. Alf. Babonas. 
Mišių metu giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio. Organizacijos Mišiose 
dalyvavo su savo vėliavomis. Po 
pamaldų parapijos salėje vyko 
minėjimo akademija. Minėjimą 
p r a d ė j o E d v a r d a s M i l k u s . 
Invokaciją sukalbėjo kun . Alf. 
Babonas. Prisiminti ir publikai 
pr is ta ty t i Detroite gyvenantys 
Klaipėdos vadavimo kovų daly
viai Stasys Šimoliūnas ir Vincas 
Tamošiūnas . Žvakių uždegimu 
buvo pagerbti 1923 m. sausio 15 
d. Klaipėdos žygyje kritusieji , 
1991 m. sausio 13 d. t ragiškai 
Vilniuje žuvusieji Lietuvos lais
vės gynėjai ir 1991 liepos 31 d. 
M e d i n i n k u o s e n u ž u d y t i e j i 
Lietuvos pasienio sargybiniai . 
T rumpa i Klaipėdos vadavimo 
istoriją apsakė Detroito Ramo-
vėnų skyriaus p i rmininkas ir 
Lietuvos Šaulių sąjungos išei
vijoje pirm. Mykolas Abarius . 
Meninės dalies vietoje, muz. St. 
Sližys vadovavo bendram Šv. 
Antano parapijos choro ir daly
vaujančios visuomenės dainavi
mui . 

Po minėjimo visi dalyviai bu
vo pavaišinti kavute ir pyra
gaičiais. Minėjimą rengė Lietu
vos kariuomenės savanoriai kū
rėjai, Ramovėnai, St. Bu tkaus 
šaulių kuopa, „Švyturio" jūrų 
saulių kuopa ir birutietės. Daly
vavo daugiau negu 150 asmenų. 

A. A. A N T A N A S G R I N I U S 

Sausio 3 dieną savo namuose 
Detroite staigiai ir net ikėtai 
m i r ė ž u r n a l i s t a s A n t a n a s 
Gr in iu s , su laukęs 85 metų 
amžiaus. Velionis buvo aktyvus 
De t ro i to veiklos s tebėtojas, 
kur io reportažai buvo spaus 
dinami „Drauge", „Dirvoje", 
„Laisvoje Lietuvoje", „Keleivy 
j e " , „Darbin inke" , „Karyje" ir 
k t . B u v o L i e tuv iu Š a u l i u 
s ą j u n g o s išeivijoje c e n t r o 

valdybos narys , aktyvus St. 
Butkaus šaulių kuopos narys. 
Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus valdybos narys, Balfo 
76-to skyriaus ir kitų organiza
cijų narys bei jų koresponden
tas. Velionis giliam nuliūdime 
pal iko ž m o n ą J a d v y g ą ir 
gimines Lietuvoje. Po gedulingų 
šv. Mišių Šv. Antano bažnyčioje 
sausio 15 dieną buvo palaidotas 
Holy Sepulchre kapinėse. Lai
dotuves t v a r k ė l a i d o t u v i ų 
direktorė Yolanda Zaparac-
kienė. Kūnas buvo pašarvotas 
Vai S. Bauža laidotuvių na
muose, Detroite. 

J A V U N I J Ų 
KONSULTANTAI 

L I E T U V O J E 

Audronė Tamulionytė Lenz ir 
John Arnold, HR Strategies 
korporacijos atstovai, priėmė 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos kvietimą ir sausio 11 dieną 
išvyko į Lietuvą. Lietuvoje jie 
vyriausybe supažindina su au
tomobilių i r unijų pramonės 
įkurta mokykla, kurioje darbuo
tojai yra mokomi ir supažindi
nami su aukš tos technologijos 
darbovietėse įvedimu. 

Jm i 

P A G E R B T A S ŠV. A N T A N O 
P A R A P I J O S C H O R A S 

Kai prieš vienuolika metų 
mirtis, persikėlimai į Floridą ar 
į priemiesčius pradėjo retinti 
parapiečių eiles, energingas 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas pakvietė muz. 
Stasį Sližį suorganizuoti parapi
jos chorą. 

Gabaus muziko vadovauja
mas choras augo ir tobulėjo, 
giesmių r e p e r t u a r a s didėjo, 
gražios g iesmės puošė sek
madienių šv. Mišias. Parapie-
čiai iš priemiesčių liko savoj 
parapijoj. Prisirašė nauji pa-
rapiečiai. Švenčių metu atsilan
kę svečiai nesigailėjo chorui 
komplimentų. 

Atsirado choro nuoširdžių 
rėmėjų. Su jų, choristų ir pa
rapiečių pa r ama buvo išleistas 
gražus parapijos giesme įas. 

Vienas iš nuoš i rdž . aus iu 
choro rėmėjų Kostas C.uželis 
sausio 5 d. mažojoj parapijos 
salėj suruošė chorui pagerbimą 
— pietus. Prie gražiai papuoštų 
stalų susėdo daugiau negu 50 
choristų ir K. Čiuželio kviestų 
svečių. 

Klebonui kun. Alfonsui Babo-
nui sukalbėjus prasmingą invo 
kaciją, choro vadovas pasvei
kino gerb. Kostą Čiuželį, nese
niai atšventusį garbingą gimta
dienį ir palinkėjo s t ipr iam 
sulaukti dar daugelio gimtadie
nių. Muz. Stasiui Sližiui prita
riant akordeonu, dalyviai su
giedojo sukaktuvininkui ..Valio, 
valio, I lgiausių metų J u m s 
valio!" Choro vadovas pabrėžė, 
kad mūsų rėmėjas K. Ciuželis 
mažai kalba, už jį kalba jo dar
bai, kaip i r šie pietūs chorui 
pagerbti, kai visi galim atsi
kvėpti, pasikalbėti ir padai 
nuoti. Kad sukaktuvininkas ir 
savo namuose galėtų pasiklau 
syti choro įgiedotų giesmių, pa 
dovanojo jam juostelę, kurioj 
įrašytos šv. Mišios, kurias atna 
savo svečias iš Lietuvos vysk 
Žemaitis, l ankydamas i s Sv. 
Antano parapijoj šią vasarą. Šv. 
Mišių metų giedojo parapijos 
choras, o vaišių metu — moterų 
vokalinis vienetas. 

Po vaišių visi dalyviai padai
navo keletą dainų, muz. S. Sli
žiui palydint akordeonu. Po 
gražiai praleistos popietės visi 
skirstėsi į namus . 

S.K. 

A F L - C I O konvencijoje Detroi te lapkričio 13 d. b m i-uam Lietuvos Dar
bininkų sąjungos-unijų pirmininkui į teikiamas George Meany Human Rights 
Award. Iš k. - K a z i m i e r a s Uoka, jo vertėja Audronė Tamulionytė Lentz ir 
AFL-CIO unijų p rez iden tas Lane Ki rk land . 

Nuotr . J . U r b o n o 

U K R A I N I E Č I Ų Š V E N T Ė J E 

Detroito ukrainiečiai, kurių 
čia gyvena daugiau negu šimtas 
tūkstančių, gruodžio 6 d. šventė 
rinkimų rezultatus ir Ukrainos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Tose iškilmėse lie+uviams ats
tovavo Jonas Urbonas, LB Det
roito apylinkės pirmininkas. 

J .U. 

DALYVAUKIM 
P I R M I N I U O S E 
RINKIMUOSE 

Pagal Mnhigano valstijos 
nuostatus, vis; norintieji balsuo
ti JAV prezidento pirminiuose 
r inkimuose, privalo iki š.m. 
vasario 18 d. užsiregistruoti, pa
reiškiant savo partijos pasi
r i n k i m ą (r- spub l ikonų a r 
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Į Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr . . 1043 Fiflh St., S; Monica. C A 90403. 

LIETUVOS VYČIŲ 36 
K U O P O S V E I K L A 

Lietuvos Vyčių 36-ji kuopa 
Chicagoje gruodžio 7 d. suruošė 
jaukią kalėdinę vakaronę. Daly
vavo gausus kuopos narių 
būrys. 

Šio renginio komiteto pirmi
ninkės I rena Norushy t ė ir 
Elena Meizis puikiai pasidar
bavo. Joms padėjo bi l ietus 
tvarkius i Eve l ina Oželienė, 
la imėj imų r e n g ė j o s P r a n ė 
Urnezis ir Scottie Žukas, bei kiti 
darbuotojai, savo darbu įnešę 
daug meilės ir m u s visus arčiau 
subūrę. 

O v a k a r a s buvo p i lnas 
s ta igmenų . . . M u s a p l a n k ė 
Kalėdų senelis i r senelė! Juodu 
atvyko iš Š iaurės Ašigalio 
mums i įlinkėti gero ir kiekvie
nam padovanoti saldainių. Ačiū 
visiems atvykusiems. 

Sveikiname kuopos narį Sta
sį Balzeką. Gruodžio 8 dieną 
Balzeko lietuvių muziejus jį 
pagerbė a t i t inkamu žymeniu. 
Tai įvyko muziejaus įkūrimo 
25-ių metų jubiliejaus proga 
Stouffer Rivere viešbutyje. 

Gruodžio 15 dieną Lietuvos 
vyčių šokėjai pasirodė Mokslo ir 
Pramonės muziejuje, parody
dami Kūčių ir Kalėdų lietu
viškas tradicijas su šokiais, 
daina, muzika. Tai pravedė 
mūsų kuopos n inas Za-
polis. Program. ouvo puikiai 
a t l i k t a . Didžiuojamės, kad 
mūsų kuopos jaunieji nariai jo
je dalyvavo. 

Po gruodžio 16 diena įvykusio 
trumpo susirink :mo, sėdome 
prie tradicinio kuopos Kūčių 
stalo... Elena Sirut ienė vakaro 
programą pradėjo pasakodama 
apie šio sezono lei tuviškas tra
dicijas. Daug ką sužinojome 
besiklausydami jos įdomios 
kalbos. 

Daugel is k u o p o s nar ių 
atsinešė savo sukur tus eglutės 
papuošalus. Visi iš eilės paka
bino juos eglutėn. Po to kuopos 
dvasios vadas kun . Fabijonas 
Kire i l i s s u k a l b ė j o maldą, 
palaimino plotkeles ir eglute. 
Plotkeles dalinomės linkėdami 
vieni kitems laimės ir sveikatos. 

Vakarienė buvo suneštinė. 
Viską* buvo skanu . Pavalgius, 
E. Sirutienė pakvietė William 
Liaubą, kuris at l iko gražią 
l ietuvišką k a l ė d i n ę poemą. 
V y t a u t o Didžiojo Šaul ių 
r ink t inės Moterų v ienetas , 

vadovaujama s Juozo Sodaičio, 
sugiedojo kelias k a l ė d i n e s 
giesmes, kurias mūsų protėviai 
Lietuvoje giedodavo. Tai su
jaudino nemažai dalyvių ir 
prikėlė jaunystės prisiminimus. 
Chorui dirigavo Elena Alekno, 
nes J. Sodaitis buvo susilaužęs 
šonkaulį ir negalėjo šventėje 
dalyvauti . 

Tai buvo prisimintinos Kū
čios. Vis iems s e r g a n t i e m s 
kuopos nariams linkime greitai 
pasveikti ir pasižadame prisi
minti maldose. Šioje šventėje į 
savo kuopą priėmėme naują 
narę — Mariją Yanushas. 

S a b i n a H e n s o n 

ANGLIAKASIŲ L I E T U V O S 
VYČIAI 

Lapkr ič io 1 dieną mūsų 
kuopos narius pasiekė liūdna 
žinia — Violeta A. Price iš
keliavo į Didžią kelionę. Ji buvo 
pa rap i e t ė Eas ton , PA, Šv. 
Mykolo parapijoje ir buvusi 
Šventojo Kryžiaus sodalicijos 
pirmininkė. J i visai neseniai, 
per Vasario 16-tos iškilmes, pra
vedė programą Easton miesto 
ro tušė je . Užuo jau ta P r i ce 
šeimai. 

Spalio 20 dieną įvyko Lehigh 
Valley, PA1 63-čios Lietuvos 
Vyčių kuopos mėnesinis susi
r inkimas ir vakarienė. Kaip 
įprasta, susirinko daug narių. 
Maistą sunešė visi nariai, o 
lietuviška sūrį paruošė Agnie
tė Harbon ir Trudi Simmons. 
Net ir trupiniai dingo! 

Sus i r ink ime buvo ap ta r t i 
gruodžio 8 dieną įvykusių 
Kūčių paruošimas. Tą renginį 

demokratų). Tai galima atlikti 
užpildant specialų pareiškimą ir 
įteikiant jį savo gyvenamos vie
tovės valdžios įstaigose, kuriose 
tie pareiškimo lapai gaunami. 
Daugelis tokiais nuostatais 
nepatenkinti ir vyksta derybos, 
kad juos pakeisti, bet kol kas 
jie galioja, jei iki rinkimų nebus 
pakeisti . Neatidėliokite, kad 
r ink imų dieną neturėtumėt 
nusivylimo. Michigano vals
tijoje prezidento p i rminia i 
r i n k i m a i vyks kovo 17 d. 
Daugiau informacijų galite tei
raut is savo vietovių valdžios ir 
r inkimų įstaigoje, arba krei
piantis asmeniškai į JAV Lietu
vių Respublikonų federacijos 
pirm. Joną Urboną. 

J . U . 
A L R K F JAUNIMO 

STOVYKLOS „DAINAVA" 
1992 METŲ VASAROS 

SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 21 d. - 28 d. - Laisva 
Biržel io 28 d. - liepos 5 d.— 

Laisva 
L i e p o s 5 d. - 19 d. — Jaunu

čių ateit ininkų stovykla. 
L i e p o s 19 d. - 26 d. — Atei

t ininkų Sendraugių stovykla. 
L iepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 

Heritage (angliškai kalbančių 
vaikų stovykla). 

Rugp jūč io 2 d. - 9 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugp jūč io 9 d. — 23 d. — 
Moksleivių atei t ininkų sto
vykla. 

sutvarkė Evelina Harryn ir 
Valerija Smickle. Ed Klova 
susirinkusiems papasakojo apie 
tradicišką Kūčių maistą ir Kalė
dų išvakarių papročius Lietu
voje. Šiais metais Kalėdos buvo 
d ž i a u g s m i n g a šventė , nes 
Lietuva išniro iš 51 metų ko
munizmo tironijos. Susirinkime 
dalyvavo nemažai svečių. 

Lapkričio 17 dieną Šv. Mykolo 
pa rap i jos bažnyčioje daly
vavome padėkos Mišiose. 
Dėkojome Dievui už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą 
bei piliečių laisvės atgavimą. V. 
Smickle ir Jane Lutfck surengė 
šią šventę. 

Evelina Harryn, Adelė ir And
rius Keraga, Lilijana Klinosky, 
bei Al ir Jeanet te Klizas vyko 
į Washington, DC, su An-
thracite, PA, miesto 144-tos 
kuopos nariais, dalyvauti Šilu
vos Motinos koplyčios 25 metų 
jubiliejaus šventėje. 

143-ČIOJI PITTSTON, PA, 
VYČIŲ KUOPA 

Buvęs Pittston, PA, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. J. 
Ališauskas, 143-čios šio miesto 
Lietuvos Vyčių kuopos dvasios 
vadas, spalio menes 8-tą dieną 
buvo apdovanotas kardinolo 
Jono McCloskey premija. Ši 
premija jau šešiolikti metai iš 
eilės y ra įteikiama Šv. Marijos 
ant kalno kolegijoje Emmets-
burg. PA. Tą premiją paskiria 
National Alumni Association 
JAV rytinio pakraščio kalnų ra
jono kunigui, iškelti jo pasi
aukojimą Scrantono diecezijos 
tarnyboje ir rūpestį bei meilę 
savo parapiečiams. 

Sveikiname kun. Ališauską! 
Vertė Aleks . Paka ln išk is J r . 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Catholic Press Soeiety, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. EL and additional mailing offices 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.. 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

U.S.A 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis; 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4:00: šeštadieniais nedirba. 

metams 4 metų 3 mėn. 
. $80 $45 $25 

$90 $50 $30 
$45 $30 $25 

$50 $30 $25 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

R u g p j ū č i o 23 d. - 30 d. -
Lietuvių Fronto bičiul iai . 

Rugsė jo 4 d. - 7 d. — Ateiti
n i n k ų federaci jos S tu d i j ų 
savaitgalis. 

Dainavos Metinė šventė ir 
rėmėjų s u v a ž i a v i m a s v y k s 
sekmadienį, liepos 19 d. 

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 
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Tai . (1-312) 434-5049 (veikia 24 va i ) 
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DR. E. DECKYS 
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DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmo 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. Ketvd 1-3 v p p , penktd 

ir Šeštd 9 v r -12 v p p 

Dėl t ikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
regis t ratorę Ritą Giedrait ienę, 
tel. 313-478-8456. 

Kab. ta i . (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312)779-5533 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
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VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, I I I . 
Tai . (1-312)925-2670 

1185 Dundoe Ava., Elgln, III. 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai . kabineto Ir buto: (700)052-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 5001 Ava., Cicero 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9068 t . Roto ortą Rd., Hickory H!M», IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tol . (700) 800-4006 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

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

Palom Vis ion Contor, 7152 W.127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (700) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. Mlchlgen Ava. , Sulte 324 Ir 

5035 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juetlce, IL 
Tai . (1-312) 505-2000 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

110 tos Maspcth, NY, Lietuvos vyč 
b u r m i s t r u i paske lbus Lie tuvos 
proklamaciją 

IU kuopos na r i a i prie New Yorko rotušės, 
Nepr ik lausomybės minėjimo dienos 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at 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 Ava.. Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Neperville 
700-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2650 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Rez. (700) 440-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
0105 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 505-7755 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Oood Samarttan Medical Center-

Napervl l le Campus 
1020 E. Ogdon Ava . , turte 31 o. 

NapervMe IL 00003 
Tai . 1-700-827-0000 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . (1-312) 500-3100 
Namų (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Weet 03rd Street 
Vai : pirm., antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< I 



Šiaurinėj Afrikoj plinta 

ISLAMIŠKAS SĄJŪDIS 
Nors daug kas trimitavo apie 

Vakarų pergalę Irako kare, būk 
ji parodė, jog vakariečiai netole
ruos agresijos ar, tiksliau, Va
karų padarytos tvarkos pažei
dimo Artimuosiuose Rytuose, 
šio mėnesio įvykiai Alžire rodo, 
kad „arabų klausimas" ne tik 
neišspręstas, bet šiuo metu tik 
pradeda vystyti jėgą ir greitį. 

Neseniai buvusiuose parla
mento rinkimuose — pirmuo
siuose nuo Alžiro nepriklau
somybės paskelbimo 1962 m. — 
Islamiškasis Išsigelbėjimo Fron
tas (IIF) laimėjo didžiąją dau
gumą vietų parlamente — 188 
vietų. Antroje vietoje, su 25 vie
tomis, yra Socialistų Frontas 
(kurį dominuoja berberai) ir 
mažiausiai vietų — tik 15 laimė
jo dabartinę vyriausybę suda
rančioji partija — Tautinio 
Išlaisvinimo Frontas. Šios trys 
partijos sausio 16 d. rinkimuose 
statys savo kandidatus liku
sioms 199 vietoms parlamente, 
tad galutinė Alžiro parlamento 
sudėtis paaiškės tik po tų rinki
mų. Islamiškajam frontui te
trūksta tik 28 vietų iki dau
gumos ir jo vadai tikisi gausią 
net daugiau vietų. 

Nors Alžirą dabar valdantysis 
nereliginis Tautinio Išsilaisvi
nimo Frontas, Prancūzijos spau
džiamas, šaukiasi gyventojų su
tartinai sustabdyti islamo poli
tinį monopolį krašte, kaip gre
siantį Alžiro piliečių civilinėms 
teisėms, alžiriečiai nelabai tuo 
tiki, nes ir ši vyriausybė nesi
skaitė su civilinėmis teisėmis, 
anot Mamoun Fandy, rašančio 
The Christian Science Monitor 
laikrašty (1992.1.9). Dabartinė 
vyriausybė, nors ir neislamiška, 
visus tris savo valdymo dešimt
mečius nesidalino valdymu su 
kitomis partijomis — išlaikė 
savo monopolį, ir tai darė, žiau
riai malšindama opoziciją, areš
tuodama ir kankindama opozici
jos vadus. Pavyzdžiui, per Isla
miškojo Fronto protestus perei
tų metų birželio mėnesį, 5,000 
žmonių buvo areštuoti, daugiau 
kaip 50 buvo valdžios dalinių 
užmušti ir jų vadai — dr. Abbasi 

Nors artėjant sausio 16 rin
kimams valdžia skelbia, kad IIF 
vartojo „teroristines priemones" 
savo vietų laimėjimui, neut
ralūs rinkimų stebėtojai konsta
tavo, jog šie rinkimai buvę tei
singiausi ir ramiausi, kokie iki 
šiol buvo pravesti bet kuriame 
arabų krašte. Bet straipsnio 
autorius Fandy mano, kad da
bartinės valdžios pastangos 
trukdyti HF pergalei gali sukel
ti neramumus šių rinkimų me
tu, o tai sukels tik didesnę 
paramą opozicinei IIF partijai. 

Nepasitenkinimas Alžiro ne
islamiška valdžia turi priežas
tis tiek Alžiro vidaus situacijoje, 
tiek ir reiškiniuose, matomuose 
aplamai arabų kraštuose. Tau
tinio Išlaisvinimo Fronto val
dymas pasižymėjo korupcija, gi
minių protekcija ir ekonomijos 
piktnaudojimu. Šiuo metu be 
darbe Alžire siekia 25% ir auga, 
ir anti-arabiškos nuotaikos kyla 
tiek Prancūzijoje, tiek ir 
Europoje aplamai. Alžiro 
vyriausybė tačiau, viso to nepai
sydama, ir toliau propaguoja 
glaudžius ryšius su Prancūzija. 
Alžiriečiams tokia politika 
dvelkia nejautrumu arabų po
zicijai pasaulyje. Tad Fandy 
manymu, pirmųjų parlamenta
rinių rinkimų rezultatas ir buvo 
reakcija prieš vyriausybės 
kultyvavimą ypatingų ryšių su 
Paryžium. Panašūs sentimentai 
kunkuliuoja visame arabiška
me ir islamiškame pasaulyje. 

Fandy pastebi, jog islamiškos 
partijos turi didesnį pasisekimą 
Artimųjų Rytų valstybėse, ku
rios turi daugiau kontakto su 
Vakarais, pvz. Irane, kuris buvo 
suvakarietintas, valdant Ša
chui; Libane, buvusioj Prancū-

VILNIUS VOKIETIJOS TELEVIZIJOJE 

zijos kolonijoj, kaip ir Alžiras, 
kuriame gyventojų dauguma 
kalba prancūziškai ir didelė 
dalis jaunimo baigė mokslus 
Vakaruose. Šie jaunuoliai, anot 
Fandy, studijuodami Vakarų 
kraštuose, patys patyrė 
anti-arabiškas ir anti-
islamiškas nuotaikas Europos ir 
Amerikos gatvėse, populiarioje 
medijoje ir kultūroje. Net ir 
nemusulmonai disidentai 
islamiškuose kraštuose dabar 
jau dažnai remia islamiškus 
fundamentalistus, nes jie sim
bolizuoja Vakarų politikos at
metimą. Arabams vakariečių 
pergalė Irako kare yra tik 
vienas pavyzdys, kaip vaka
riečiai žudo arabus arabų 
kraštuose. Alžiriečiai, be to, 
negali užmiršti beveik milijono 
alžiriečių sunaikinimo, Prancū
zijai jų krašte žiauriai malši
nant nepriklausomybės sąjūdį. 
Tad nenuostabu, rašo Fandy, 
kad demokratija nežavi alži
riečių. 

Islamiškosios partijos lai
mėjimas Alžire neigiamai pa
veiks visus arabiškus kraštus, 
kurie dar bando įvesti šiokią 
tokią demokratiją. Kadangi Is
lamiškos partijos žmonės ligšiol 
dar nebuvo valdžioje, jie nėra 
susitepę politinės korupcijos 
darbais, tuo tarpu kai neis-
lamiški politikai visi laikomi 
nepatikimais oportunistais. 
Pamatę tokį laisvų rinkimų 
rezultatą Alžire, kiti neis-
lamiški arabų kraštai nebe
norės leisti laisvų rinkimų. Bet 
jei jie jų neleis, yra pavojus, kad 
represuojamos partijos smurtu 
veršis į valdžią, kaip įvyko 
Irane. 

Tunizijoje veikia labai stiprus 
islamiškas sąjūdis, turintis 
stiprų, nors netoleruojamą opo
zicinį vaidmenį. Nors kol kas 
valdžia dar pajėgia jį sutram
dyti, bijoma, kad skirtumai tarp 
šio sąjūdžio ir valdžios nebus 
sprendžiami demokratiškai. Jų 
ginkluotas užpuolimas Tuni-
zijos valdiškų dalinių pereitą 
spalio mėnesį rodo, kad jie yra 
ginkluoti ir pasiruošę pulti. 

Maroko karalius yra privers
tas pataikauti islamiškiems 
fundamentalistams, nes jo teisė 
į sostą remiasi jo buvimu Maho
meto palikuoniu. Islamo poli
tinis pavojus visuose Šiaurinės 
Afrikos kraštuose dar padidės, 
jei jie prisijungs prie jau bran
daus ir stipraus islamiško sąjū
džio Egipte. Tad Vakarams 
būtų svarbu turėti geografinį 
buferį tarp šių kraštų ir 
Egipto. Vienintelis kraštas, 
kuris galėtų būti taip panau
dotas, rašo Fandy, būtų Libija, 
nes jos vadas Moammar Qadaffi 
valdo politiniu, ne religiniu pa
grindu. (Taip JAV naudojo 
Irako Saddam Husseiną, kad 
izoliuotų Artimuosius Rytus 
nuo Irano.) Bet Qadaffi gali 
nesutikti imtis tokios rolės kaip 
tik dėl to, kad jis pats laikosi 
valdžioje kaip tik dėl savo anti-
vakarietiškos politikos. 

Pagaliau ir pačiam Egiptui 
grasina islamiškoji Sudano vals
tybė, kuri jau yra naujoji 
islamiškojo sąjūdžio bazė Šiau
rinėje Afrikoje. Su Sudanu ben
drauja ir Alžiro ir Tunizijos 
islamiško sąjūdžio vadai, o taip 
pat ir Egipto, Jemeno ir Jordano 
islamiško sąjūdžio vadai. 

Kaip stabdyti šį islamiškų 
politinių sąjūdžių plitimą yra 
opus klausimas, nes bet koks 
arabų bendravimas su Vakarais 
laikomas arabų išdavimu. 
Arabų kraštai nerimauja po 
vakriečių suorganizuota tvarka. 
Islamiškos valdžios gal ir išlais
vins juos iš vakariečių 
dominavimo. Bet kaip ilgai jų 
žmonės norės gyventi po 
islamiška diktatūra. Ar jie iš 
viso kada nors užsinorės tikros 
demokratijos? a# •" 

Sausio 1 d. Vokietijos televi
zija 45 min. paskyrė mūsų sos
tinei, pavadindama programą 
„Schauplatz der Geschichte" — 
Istorinių įvykių scena. 

Sunkvežimis, automašina. 
„Labą dieną, Lietuvos res
publika, prašau parodyti doku
mentus". Tai mūsų valstybės 
muitinė, apie 30 km į pietryčius 
nuo Vilniaus, nors vokietis 
sako, kad tik 20 km. Spėju, kad 
tai Medininkai (jie nuo Vilniaus 
33 km), nes kitoje pusėje vo
kiečiai nufilmavo didelį kryžių, 
prie jo pasodintas gėles. Tele
vizija tuoj pat žiūrovus nukelia 
į tas tragiškas mūsų tėvynei 
dienas, primindama nužudytus 
septynis muitininkus, nufilmuo
dama taip pat nuotraukas. 
Skaudūs vaizdai... Vokiečių 
komentatorius sako, kad tos 
nuotraukos pasiekė viso 
pasaulio spaudą, televiziją. Tai 
buvo provokacijos įrodymas, 
tačiau žudikai iki šiol neiš
aiškinti (išaiškinti — tai OMON 
dalinių darbas — K.B.). 

Vilnius, Šv. Kazimiero baž
nyčia, bendras sostinės vaizdas. 
„Schoenes Vilnius" — gražus 
senas Vilnius su bažnyčių bokš-
tair — aiškina vokietis. Ge-
dimino bokštas, mūsų trispalvė. 
Rodomas viešbutis „Vilnius". 
1918 m. jame laikinai buvo 
įsikūrusi Lietuvos KP su Kap
suku. Trumpa pokarinė Vil
niaus praeitis — rusai, vokie
čiai, lenkai, bolševikai, lietuviai 
ir vėl iki 1939 Lenkija. Žlugus 
jai Vilnius priskiriamas Lietu
vai. Tai pasekmės Hitle-
rio-Stalino sutarties. 

Žalias tiltas per Nerį, jo galuo
se „darbo žmonių" statulos. Prie 
Dailės muziejaus nėra Kapsuko 
statulos, iš Lukiškių aikštės 
„dingo" taip pat Leninas, ras
damas sau vietą ant kombina
to kiemo pievos (nenugirdau ko
kiame, tačiau spėju, kad pa
minklų apsaugos). Vedėjas (?) 
lietuviškai aiškina, kad Leninas 
yra 10 m aukščio ir sveria 8 
tonas. Vežant „dingo" nykštys 
(greičiausia nupjautas atmin
čiai), kiek toliau guli nulūžusios 
kojos, šalia yra Kapsuko sto
vy la. 

19 š. rusai naikindami viską, 
kas tik lietuviško buvo likę Vil
niuje, vengė pašalinti stebuklin
gą Aušros Vartų vietą ir Šv. Ma
rijos stebuklingą paveikslą. 
Aušros Vartus lanko lietu
viai, lenkai, rusai, tačiau šv. Mi
šios laikomos paskirų tautybių 
kunigų. Puikiai girdimi lietu
viškos maldos žodžiai, sakomi 
tikinčiųjų prie šv. Marijos pa
veikslo: „prisipažįstu visaga-

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

liam Dievui, švenčiausiajai vi
suomet Mergelei Marijai"... Mi
šias atnašauja jaunas, gražus 
kunigas. Šiandieninė Lietuva 
skaito 3.6 mil. gyventojų, kurių 
600 tūkst. gyvena Vilniuje. 
Tačiau tik pusę jų sudaro lietu
viai, kalba lietuviškai, nes 1/4 
yra rusai ir 1/5 lenkai. 

Vokiečių gatvėje valstybinė 
batų taisymo dirbtuvė. Nauji 
batai kainuoja mėnesio atly
ginimą. Zita Kozmina, batų tai
symo dirbtuvės vedėja gera 
lietuvių kalba aiškina, kad ba
tai taisomi daugelį kartų. 
Žmonės juos taiso kiek galimai 
ilgiau, tad darbo pakankamai. 
Pageidaujami daugiausia ge
ležiniai kulniukai, nes juos 
galima ilgiau dėvėti. „Tiesa, 
sako Kozmina — yra dvi valsty
binės dirbtuvės, tačiau dabar 
steigiasi privačios, jos dirba 
savanoriškai, perka savaran
kiškai odas. Paskutinė istorinė 
bendra kolektyvo nuotrauka. Z. 
Kozmina stovi dešinėje pusėje. 
Dirbtuvė (suskaičiavau) turėjo 
12 darbininkų. 

Neaplenkė vokiečiai garsiųjų 
Gariūnų —juodosios rinkos. Jo
je galima nusipirkti ko tik šir
dis pageidauja, pakeisti Vaka
rų valiutą. Didžiausia kamšatis, 
nes pirkėjai ir pardavėjai at
vyksta iš visos Sov. Sąjungos, 
kadangi Vilnius visuomet buvo 
prekybos kryžkelėje. Čia pat ir 
policijos nuovada. Policininkai 
turi labai daug darbo, nes tur
gavietėje įvyksta vagystės, muš
tynės, įvairūs nusikaltimai, ap
gavystės. Rusų tautybės, lietu
viška uniforma policininkas-ka-
rininkas nebloga lietuvių kalba 
aiškina vokiečiui (vokietis sako, 
kad jis blogai kalba lietuviškai) 
juodosios rinkos „prekybos" 
smulkmenas, rodydamas išdės
tytus naujus batus, nupirktus 
valstybinėje krautuvėje (tai jau 
spekuliacija, nes jie parduodami 
brangiau!). Du jauni lietuviai 
policininkai (ant rankovių 
aiškiai matyti skydas su 
įrašu „Policija" ir Vytis) turi 
šarvuotas liemenes. Pagautas 
rusas spekuliantas su cigare
tėmis, vėl kita moteris mėgino 
parduoti valstybinėje krau
tuvėje pirktą kavą. Rašomas 
protokolas. Bauda gali siekti 
pusę mėnesio atlyginimo ir gal 
atleidimą iš darbo. Čia pat ir 
daboklė. 

Bet yra ir kita Vilniaus dalis 
— sena katedra, kuri buvo pa
versta meno galerija. Joje įvyko 

tarptautinis vargonų muzikos 
konkursas. Katedros vidus, 
dideli vargonai. Irena Renata 
Budrienė, viena iš konkurso 
laimėtojų, groja M. K. Čiurlio
nio kūrinį. Šalia jos sesuo taip 
pat pianistė — muzikė. Grojant 
mūsų kompozitoriaus kūrinį vėl 
rodomas bendras Vilniaus vaiz
das pažymint, kad sostinėje savo 
„antspaudą" paliko rusai, šve
dai, vokiečiai, lenkai ir net toto
riai! Vokietis pasakoja Vilniaus 
įkūrimo legendą. Mūsų uni
versitetas įsteigtas 1579 m. (tą 
užakcentavo vokietis!). Šian
dieną Vilniaus Alma Mater 
lanko 30 tūkst. studentų. 

Caro laikų Vilniaus nuo
traukos. Vokietis sako, kad vi-
durmiestis mažai kuo pasi
keitęs. Pasikeitusi tik miesto 
gyventojų sudėtis. Anuomet 
lietuviai gyveno kaimuose, o 
„toną" — niuansą miestui davė 
lenkai ir žydai. 

Dieve, Dieve kaip apleistas 
mano gimtojo miesto senamies
tis! Siaurutis Literatų skersgat
vis, kurį pažįstu kaip nuosavus 
penkis pirštus (netoli tėvų 
namų), kadangi čia buvo Vil
niaus lietuvių „Ryto" pradžios 
mokykla, kurią teko lankyti 
prieš įstojant į Vytauto Didžio
jo gimnaziją. Vaikystės dienų 
prisiminimai... 

Archyvinis sovietinis filmas. 
Raudonarmiečiai netoli Žaliojo 
tilto iš patrankų apšaudo mūsų 
sostinę, kulkosvaidžiai Užupyje, 
netoli Vilnelės Paupio g-vė. 
Pažįstamas rajonas, juk čia 
gyventa! 

Protestantų bažnyčia (trumpu 
laisvės laikotarpiu Vokiečių g-
vėje nr. 9 - K.B.), statyta 1550 
m. Sovietai ją buvo pavertę 
gimnastikos ir krepšinio sale, 
vėliau įrengdami įmonę. Vik
toras Janka (berods teisingai 
nugirdau pavardę) vokiškai 
aiškina visą vidaus atnauji
nimą. Prie paveikslų atnau
jinimo taip pat dirba moteris. V. 
Janka yra gimęs Klaipėdos 
krašte, tėvai kalbėjo gerai 
vokiškai, bet jis kiek primiršęs, 
nes namuose kalba lietuviškai. 
Kiek vokiečių gyvena Lietuvo
je — klausia televizijos atstovas. 
Tarp 700 ir 1500 — sako Janka 

(Oficialiais duomenimis vokie
čiais užsirašė 2,200. - K.B.). 
O prieš karą? Daugiau kaip 140 
tūkstančių, — atsako V. Janka. 

Vilnius visuomet buvo dau
giakalbis miestas — sako vokie
tis. Nufilmuota atnaujinta sina

goga (Žydų g-vėje? - K.B.). Iki 
antro pasaulinio karo Lietuvos 
sostinėje gyveno apie 80 tūkst. 
žydų. Suprantama, kodėl šis 
miestas vadinamas Rytų 
Europos Jeruzale. 

Dainom, šokiais, muzika žy
dai švenčia pasninko pabaigą. 
Girdima tik rusų kalba, šokiai 
panašūs j šokamus Izraelyje. 

Paneriai. 1941-1944 esesi
ninkai išžudė 70 tūkst. žydų. 
Lietuvių kilmės Julius Fišeris, 
žydų muziejaus tarnautojas 
(vedėjas?) stovi prie žuvusiems 
atminti paminklo, labai gera 
lietuvių kalba aiškina (visur 
lietuvių kalba buvo verčiama j 
vokiečių) geto likvidavimą. 
Tačiau jau 1942 m. gete iš 
rankų į rankas ėjo lapeliai, kad 
Paneriai jokia pereinamoji sto
vykla, bet žudynių vieta. Žydai 
pradėjo bėgti iš geto. Šiuo metu 
Vilniuje gyvena apie 8-9 tūkst. 
žydų, bet jų skaičius dieną 
dienon mažėja. Vieni vyksta 
Izraelin, kiti Vokietijon, JAV. 
Daug laiko vokiečiai paskyrė 
žydams. 

1944 m. liepos mėn. Į Vilnių 
įžygiuoja partizanai. Vokietis 
sako, kad daugumas jų perėjo į 
kovą už Lietuvos laisvę. Jų 
aukos yra milžiniškos, išvežant 
į Sibiro stovyklas. Tuo pačiu 
metu parodomi vokiečiai kariai 
(keli sužeisti) su baltom vėliavė
lėm. Vokiečiai išeina iš Vilniaus 
namų rūsių. Ir jie iškeliavo į 
Sibirą. 

Vilniaus geležinkelio stotis. 
3-4 kartus į dieną atvyksta trau
kinys iš sovietinės sostinės. 
Nufilmuotas peronas, trau
kinys, pastatas nuo gatvės — 
aikštės pusės. Aukštai ant 
pastato stogo didelėm raidėm 
užrašas „Stotis" ir dešinėje ki-
riliškom „Voksol". 

KGB namas, Balys Gajaus
kas. Beveik kiekvienos šeimos 
narys matė jų vidų. Be 37 m. 
stovyklose iškentėjusio B. Ga
jausko garsiai kalba Antanas 
Terleckas. KGB viršininko 
kambaryje didelis žemėlapis. A. 
Terleckas rodo, kur jis praleido 
stovyklos dienas. Laikraščio 
bendradarbis, užklausęs B. Ga
jauską, kas saugoja visas bylas, 
gauna raminantį atsakymą: — 
mūsų žmonės. 

Iš KGB pastato gerai matoma 
Lukiškių aikštė, jau be Lenino 
statulos ir tiesus kaip „Schnur" 
— virvelė Gedimino prosp. iki 
pat parlamento rūmų bei tele
vizijos bokšto. 

Ir po devynių mėn. pastebimi 
kruvini įvykiai. Susijaudinęs ir 
sulaikydamas ašaras vokie
čiams pasakoja sausio mėn. 13 

d. įvykius televizijos direkt. 
Algirdas Ramanauskas. Vo
kiečiai parodo archyvinį filmą — 
žudynes, skanduojant lietu 
viams „fašistai", „fašistai". Šū
viai, OMON dalinio kariai 
buožėm puola lietuvius, nu
filmuoti žuvę. 

Vėl prie KGB pastato. Jis turi 
200 kambarių, užantspauduotos 
durys, rūsys, kuriuose buvo 
kalinami ir kankinami lietu
viai. A. Terleckas greitai sako, 
kad 27 vienutėje jis pastebėjo 
gatvėje savo nėščią žmoną. Pra
dėjo dainuoti, norėdamas pra
nešti žmonai kur jis randasi. Pa
baigoje B. Gajauskas sako, kad 
paslaptingu keliu daug bylų 
buvo sunkvežimiais išvežta. 

Grįžtama prie televizijos bokš
to. Užklaustas A. Ramanauskas 
ar jis yra „zornig" — supykęs už 
visus tuos sausio mėn. 13 d. 
įvykius — kiek pagalvojęs atsa
ko trumpu — ne. Tas yra jau 
praeitis. O kaip atrodo ateitis? 
„Mes norime gyventi laisvi, būti 
laimingi". 

Naujai atstatyti Trys kryžiai. 
Tai išsilaisvinimo simbolis iš 
sovietinės diktatūros. Nežinau, 
kodėl vokiečiai kalną pavadino 
Kalvarijos kalnu, nes vilniečių 
tarpe yra įprastas Trijų kryžių 
kalno vardas. 

Trys kryžiai šimtmečiais buvo 
kelrodžiu į Romą ir Vakarų 
Europą. Tuos ryšius reikia nau
jai megzti. Lietuviai tiki, kad iš 
Vakarų ateis laukiamoji 
parama. 

Lietuva yra stipriai nuken
tėjęs kraštas, tačiau jis turi 
didelę ateitį. Kartu su istorija 
Vilnius vėl priartėjo prie 
vokiečių. Filmas baigiamas ben
dru Vilniaus vaizdu, I. R. 
Budrienei grojant M. K. Čiurlio
nio kūrinį (nenugirdau kokį). 

Filmą pagamino Christian 
Bauer, garsas Romualdo 
Federavičiaus, filmavimo 
vadovas Arūnas Stoškus, pa
tarėja Gražina Arlickaitė, re
dakcija Peter Brugger, filmą pa
rengė „Taugram" Miunchen. 

Įspūdis? Pats miestas svetim
taučiui paliko gerą įspūdį, bet 
muitinės lūšnelės — tikrai 
vargingą Lietuvos valstybės 
vaizdą. Vakaruose esame pri
pratę prie modernių muitinių 
pastatų, su visais patogumais, 
telefonais, kompiuteriais ir 1.1. 
Nereikėjo muitinės filmuoti,gal 
tik parodant Medininkų perei
namąjį punktą, žudynių vietą, 
kryžių. Galima buvo „ramy
bėje" palikti Gar iūnų 
„talkučką". Tai tamsios filmo 
dėmės. Filmą stebėjo apie 2 mil. 
žiūrovų ne tik Vokietijoje, bet ir 
jos kaimyninėse valstybėse, 
ypač vokiškai kalbančioje Aust
rijoje ir Šveicarijoje. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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Kada Martulis vėlokai atsisveikino Arūnas ilgai 
dar sėdi savo lovoje susimąstęs. Birutė įėjo aptvarkyti 
jo kambarį poilsiui. 

— Mamyte, kodėl tu neišteki už pono Martulio? 
— Kaip galiu tekėti, jei tėvelis gyvas ir., juk 

Bažnyčia mus surišo. 
— Bet juk visi čia taip dabar elgiasi! Man V ytas 

Karionis sakė, kad jo tėvelis antrą kartą vedęs, nors 
jo pirmoji žmona ir vaikai gyvena Lietuvoj... O gal 
tėvelis irgi jau kitą vedęs? Zinai, mamyte, aš labai 
mažai tėvelį prisimenu, bet jis man ne toks... ka'p čia 
tau pasakyti... 

— Ar jis tau ne toks brangus? Nejau tu jam nieko 
nejauti? Jokios meilės, prisirišimo, pagarbos0 

— Nieko, mamyte, išskyrus, kad žinau, kad jis 
mano tėvas... ir jei nebūtų fotografijos, tai negalėčiau 
įsivaizduoti kaip jis atrodo... O ponas Martul^ toks 
geras ir malonus... Kartais man atrodo, kad jis man 
geresnis tėvas, o ne... 

— Taip jis labai geras žmogus! Bet jis niekad tavo 
tėvu negali pasidaryti! Jis visada liktų tiktai patėvis... 

— Patėvis!.. Taip negražiai skamba... 
— Man atrodo, kad tas laikrodis tave labiau 

palenkė pono Alberto pusėn, ar ne? 
— O, ne, mama! Jis man jau seniai patinka! Jis 

visada man malonus ir draugiškas. Su juo man smagu! 
— Na, jau laikas gulti! Man vėl rytoj ryta J darbą. 

— Ar galiu aš dar baigti ruošti pamokas? 
— Gali, tik jau nebežiūrėk televizijos. 
Birutė pabučiuoja sūnų ir užkloja. Savo kambary

je atsigulusi ji ilgai tamsoje žvelgia į savo gyvenimą, 
į žmonių santykius, problemas ir niekam nepramatomą 
ateitį. 

Dienos bėga viena paskui antrą, tarytum krioklio 
srovės krinta žemyn, į bedugnę, kur atskiro lašo 
nebesuseksi putojančioje maišatyje. Niekas neįstengia 
sulėtinti žemės sukimosi apie saulę ir apie savo ašį — 
niekas negali prailginti dienos! Tikslusis mechanizmas 
negailestingai neša laimės, džiaugsmo, vargų ir nelai-

. mių akimirkas į beribio laiko kunkuliuojantį krioklį. 
Visatos mechanizmas nuo žmogaus išrastųjų tiksliau
sių instrumentų skiriasi tuo, jog jo veikimo niekas ne
gali pakeisti, patobulinti, laiką sulaikyti arba atsuk
ti atgal bent viena minute. Tiktai Pasaulio Kūrėjas, 
sukūręs visą erdvių tobulybę, galėtų savo dieviškąja 
valia sutrukdyti visatos preciziškumą. Niekas negali 
atspėti ar žinoti kokius tikslus turi Jis, leisdamas visa 

i tai negailestingai žengti tiksinčio laiko pėdomis 
per mažųjų būtybių gyvenimą žemėje. 

Susimąsčiusi apie Dievą ir laiką, su rožiniu rankoje 
(Birutė styrinčiomis tolybėn akimis žvelgia į kažkokią 
balzganą maršką. Užjos tūno jos ateitis, tik ji niekaip 

i negali įžvelgti ir pamatyti kas jos laukia už šitos 
užuolaidos. 

Arūnas jau miega. Šiandien jis su ramentais pa
bandė pirmą kartą pereiti per kambarį. Jo troškimas 
greičiau pasveikti ir dalyvauti jaunimo veikime toks 
nenugalimas! Visą dieną jis mankštinosi, kol išmoko 
mikliai naudoti po pažastimis laikomas lazdas. Bet ir 
privargo gerokai! Birutė ilgai meldėsi.dėkodama Visa

galiui už grąžinamą sūnui sveikatos. 
Mintys ir maldos nuskrido, tarytum išgąsdintas 

žąsų būrys. Durų skambutis, lyg piemenėlio vytinė, 
nubaido baltapūkį pulkelį. Skuba žingsniai. Duryse 
Aušra su lagaminėliu rankose. Tokia išvargusi, išblyš
kusi, su kaltės ir nusižeminimo šypsena lūpose. O akys 
liūdnos ir tylios, it ramaus ežero paviršius. 

— Aušrele... 
Be žodžių susijungia moterys glėbyje ir vilgo viena 

antrosios pečius džiaugsmo ir kančių pabaigos ašaro
mis, glosto meilės ir pasiilgimo žvilgsniais, spaudo jaus
mų nebeišlaikančiais apkabinimais. O širdys lengvėja, 
skaidrėja ir prisipildo naujo meilės jausmo. 

— Pagaliau! Pagaliau suradai kelią namo... Įeik gi! 
Birutė pirmoji susiima ir susivaldo. Nubraukia 

akių kampuose dar kabančius perliukus ir pakelia 
merginos lagaminą. Duktė žengia per namų slenkstį 
ir apveda akimis nedidelį svečių kambarį. Jos akyse 
romus džiaugsmas ir atgautos ramybės atošvaistas. 

— Mama, aš niekur iš čia nebeisiu! Niekad! 
Birutė pasodina Aušrą į minkštasuolį, tarytum ji 

būtų viešnia, pati šalia ant atramos prisėsdama. 
Glosto dukters plaukus ir tramdo savyje audrą. Norėtų 
vėl išbučiuoti tūkstančius kartų tą mielą, brangų ir 
dar vaikišką veidelį, bet kieto gyvenimo užsigrūdini
mas diktuoja tarti nukaltus įstatymus. Jos balsas švel
nus, o žodžiai iš seniau apgalvoti, apspręsti. 

— Turėsi kada nors išeiti. Kai protingai tekėsi. 
— Aš už nieko netekėsiu, mama! 
— 0 kaip yra su Henriu? 
Aušra sekundę tyli su liūdna šypsena žvelgdama 

motinai i akis. Akimirkai dar kartą tarsi prisimena 
buvusį kartumą ir akyse sublizga drėgmė. 

(Bus daugiau) 



DĖKOJAME RENGĖJAMS 

Vykdomasis komitetas 

Stasys Baras — pirmininkas 
Birutė Jasaitienė — finansai 
Dalia Kučėnienė — JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Vaclovas Momkus — Dainų šventės pirmininkas 
Vytautas Radžius — operos reikalai 
Alė Steponavičienė — iždininkė 

SPAUDA — informacija lietuvių kalba 

Apolinaras Bagdonas 
Aurelija Balašaitienė 
Jurgis Janušaitis 
Vytautas Kasniūnas 
Ramunė Kubiliūtė 
Rita Likanderytė 
Juozas Žygas — pirmininkas 

SPAUDA — informacija anglų kalba 

Silvija Kučėnaitė-Foti — pirmininkė 
Alice Buczek 
Francisco Foti 
Alė Kėželienė 
Rita Likanderytė 
Rasa Miliauskaitė 
Rūta Rasutytė 

RADIJO INFORMACIJA 

Petras Petrutis — pirmininkas 
Balvs Brazdžionis 

J 

Raimundas M. Lapas 
Anatolijus Siutas 

GARBĖS SVEČIU PRIĖMIMAS 

Vida Darienė 
Nijole Daugirdienė 
Bronius Juodelis 
Alė Kėželienė — pirmininkė 
Robertas Kėželis 
Rita Kisielienė 
Gražina Liautaud 
Virginija Majauskiene 
Laima P. Van der Stoep 
Auste Vygantienė 
Nijole Voketaitienė 
Aras Žlioba 
Laima Žliobiene 
Lina Žliobiene 

ŠVENTĖS LEIDINYS 

Petras Aleksa — dailininkas 
Danutė Bindokienė — redaktorė 
Jonas Kuprys — techninis redaktorius 
Jonas Tamulaitis — fotografas 

BILIETU PLATINIMAS 

Algirdas Putrius 
Feliksas Lukauskas 
Jonas ir Natalija Vazneliai 

„Gifts International" 

NAKVYNĖS IR REZERVACIJOS 

Ramoną Steponavičiūtė 

NAKVYNĖS SVEČIAMS IŠ LIETUVOS 

Jonė Bobinienė — pirmininkė 
V. ir N. Aukštuoliai 
A. Barodicaitė 
K. ir S. Beiga 
J. F. Bcbinai 
J. ir A. Budriai 
A. Buntinaitė 
R. Burneikis 
P. Čelkis 
J. Dickmon 
R. Dirmantienė 
N. Dumbrytė 
D. Dutton 
M. Gabalienė 
G. Gaurilius 
B. Gelažius 
V. ir R. Graužiniai 
E. Jakubauskas 
B. Jasaitienė 
S. Jelionienė 
A. Ješmantienė 
S. Kerely te 

E. Knopien* 
A. Krutulis 
A. K. Kriaučiūnai 
V. ir V. Ku.vikevičiai 
D. Kurausk-.'nė 
G. ir J. Končiai 
J. ir P. Labanauskai 
A. Macevičius 
G. R. Mačiuliai 
Br. Mačiukevičius 
A. I. Makauskai 
S. Makvaldienė 
A. Mažeikienė „Parama" 
G. ir J. Ma/eikos 
B. Mickevičius 
R. Mieliulknė 
J. Mockaiti-
L. ir P. M<x kūnai „Nida" 
M. ir V. Momkai 
P. Olis 
E. Oželiene 
D. Pareigienė 
Mrs. Pivariūnas 
A. Putrius 
J. Pleirys 
A. ir L. Ramanauskai 
L. Rasutiene 
dr. P. ir A Rasučiai 
R. Rimkus 
dr. A. ir A Ruibiai 
E. Rūkštelyte-Sundstrom 
V. Sadauskas 
J. Savrimas 
Šalėnai 
B. V. Siliūnai 
p. ir N. Skirpstūnai 

SPECIALŪS RENGINIAI 

Aldona ir Ramojus Vaičiai 

Pokylio ruošimo komisijos 
suaugusiems 

Dalia Dundzilienė 
Marija Remienė — pirmininkė 
Genė Rimkienė 

Jaunimui 

Jonas Aieksonis 
Jonas Cinkus 
Daiva Dambrauskaitė 
Kristina Dambrauskaitė 
Irena Jasulaitytė 
Vidas Kazlauskas 
Ramute Kemežaitė — pirmininkė 
Audra Kubiliūtė 
Rasa Miliauskaitė 
Marius \aris 
Milda Rudaitytė 
Taiyda Rudaitytė 
Dalia Šumskytė 
Vida Vizgirdaitė 
Sofija Žutautaitė 

SUVENYRAI 

J. Daunorienė 
S. Endri|onienė — pirmininkė 
A. Likanderienė 
I. Meilienė 
A. Pociene 
B. Podienė 
I. Putrienė 
F. Sentienė 
K. Šilimaitytė 
O. Utz 
M. Utz 
Z. Žileučienė 

TRANSPORTACIJA 
Antan.is Macevičius 
Jonas Pleirys 
Vladas stropus 
A. ir R Smolinskai 
VI. Stropus 
A. Stmpjenė 
Francis Tarvyd 
V. R. Vaitkai 
G. D Vakariai 
R. Valdukaitis 

F. ir H. Varaneckai 
dr. Variakojis 
V. A. Vasaičiai 
D. J. Vidžiūnai 
J. ir p . Vienužiai 
M. ir p. VVillas 
J. ir V. Žadeikiai 
VI. Žukauskas 
V. B. Žukauskai 

SVEČIU KVIETIMO KOMITETAS 

Rūta Juškienė — pirmininkė 
Janina Masny 
Alė Steponavičienė 

LĖŠŲ TELKIMO KOMITETAS 

Stasys Baras 
Algirdas Brazis 
Vytautas Dijokas 
Birutė Jasaitienė — pirmininkė 
Vaclovas Momkus 
Alė Steponavičienė 
Antanas Valavičius 

IŠKILMINGOS MIŠIOS 

kun. Jonas Kuzinskas — klebonas 
Antanas Linas — dirigentas 
Kazys Skaisgirys — vargonininkas 
Loreta Venclauskienė — akompaniatorė 

Valdyba 

Nerija Gaižutienė — pirmininkė 
Povilas Kantas 
Vitas Kazlauskas 
Kazys Skaisgirys 

ČIKAGOS LIETUVIU OPERA 

Choro valdybą sudaro: 

Vytautas Aukštuolis 
Jonas Mockaitis 
Vytautas Radžius — pirmininkas 
Eglė Rūkštelyte-Sundstrom 
Albinas Smolinskas 
Regina Smolinskienė 
Rudy Valdokaitis 

Dirigentas ir muzikos vadovas 

Alvydas Vasaitis 

Chormeisteriai 

Audronė Gaižiūnienė ir 
Manigirdas Motekaitis 

POEZIJOS DIENOS 

Jaunimo Centro Moterų Klubas 

J. Daunorienė 
S. Endrijonienė — pirmininkė 
J. Ivašauskienė 
N. Kaveckienė 
S. Kikilienė 
A. Lietuvninkienė 
A. Likanderienė 
M. Macevičienė 
A. Mažeikienė 
S. Plenienė 
A. Pocienė 
M. Ročkuvienė 
M. Saliklienė 
V. Valavičienė 
Z. Žilevičienė 

PREMIJŲ ŠVENTĖ 

Petras Aleksa 
Stanley Balzekas 
Emilijus Holenderis 
Birutė Jasaitiene 
Dalia Kučėnienė 
Matilda Marcinkienė 
Nijolė Martinaityte 
Irena Polikaitienė 
Magdalena Stankūnienė 

DIRIGENTU VAKARONĖ 

J. Daunorienė 
A. Dirgėla 
D. Kurauskiene 
A. Lietuvninkienė 
O. Norvilienė 
S. Plenienė 
A. Pocienė 
A. Valavičius 
V. Valavičienė 

DAINŲ ŠVENTĖ 

Vykdomasis komitetas 

Vaclovas Momkus — pirmininkas 
Raimundas Korzonas, 
Faustas Strolia ir 
Vladas Stropus — vicepirmininkai 
Danguole Ilginytė — sekretorė 

Repertuaro komisija 

Rita Kliorienė ir 
Dalia Viskontienė — pirmininkės 
Algirdas Bielskus 
Jonas Govėdas 
Darius Polikaitis 
Faustas Strolia 
Loreta Venclauskienė 

Gaidų ir Dainų šventės 
programos paruošėjas 

Kazys Skaisgirys 

Orkestras ir garsas 

Darius Polikaitis 

Salės dekoravimas 

Vytas Čuplinskas 

Šokių vadovė 

Nijole Pupienė 

Apšvietimas ir garsas 

Dainius Beržanskis 

Eisena, vidaus tvarka 

Pranas Grigaliūnas 
Kazys Majauskas 
Vacys Mitkus 
Petras Peleckas 
Viktoras Utara 
Jurgis Vidžiūnas — pirmininkas 
Algis Zailskas 
Vladas Žukauskas 

1991 METŲ 
JAV IR KANADOS 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBOS 

i 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 
MŪSŲ SUKAKTUVININKAI 
- A. KRAUČELIŪNIENĖ 

A. Kraučeliūnienė ir dvi kitos 
gailestingos seserys, pajutusios 
baimę, persilėkė į infekcinę li
goninę, tuo laiku tik įsisteigusią 
ir administruojamą kun. Simo
no Morkūno, dabartinio prelato, 
gyvenančio Amerikoje. Infekci- * 
nės ligoninės direktorius tuo 
laiku buvo dr. Balys Matulionis, 
kuris vokiečių laikais išgelbėjo 
500 gail. seserų nuo išvežimo į 
Rytų frontą. Ligoninės vicedi
rektorius buvo dr. Mečys Nor
kus, vėliau į ligoninės persona
lą įsijungė ir dr. Stefanija Gruo
dytė, neseniai mirusi Kaune. 

Tai vis Angelės jaunystės pri

siminimai, kur ia is ji gyvena, 
nors ir daug metų prabėgo nuo 
pasitraukimo iš tėvynės ir daug 
metų išgyventa plačiame pasau
lyje, būta skausmo ir džiaugsmo 
dienų, bet tie aštuoniasdešimt 
metelių prabėgo kaip akimirka, 
kaip ne grįžtantis sapnas... Jubi
liatė labai dėkinga visiems ją 
taip nuoširdžiai pagerbusiems ir 
visus prisimena savo maldose. 

Sal . Šmaiž ienė 

Nauja ligoninė 
Palanga. Sausio 3. (Elta) -

Palangos kurorte atidaryta 10 
lovų reabilitacijos ligoninė. Ji 
įsteigta buvusios „Palangos" 
sanatorijos, priklausiusios so
vietiniam KGB pastatui. Joje 

įrengti pulmonologijos, neuro
logijos, traumos ir chirurginės 
operacijos patyrusių l igonių 
reabilitacijos skyr ia i . Š i a i s 
metais čia dar numatoma įkurt i 
poskyrį, kuriame bus gydomi 
sergantieji profesinėmis ligo
mis. 

DRAUGAS, ketvi r tadienis , 1992 m. sausio mėn. 16 d. 

Kelio pabaigoje tavęs laukia 
pasitenkinimas; tačiau kas yra 
pradžia patenkintas , tas netoli 
tenueis. 

Fr. Rueckert 

CLASSIFIED GUIDE 
BEAL tSTATE REAL ESTATE 

Sukaktuvininkė Angelė Kriauče-
liūnienė gėrisi iš Chicagos atsiųs-
tomis rožėmis. 

Lapkričio 7 d. Angelei Kriau-
čeliūnienei sukako 80 metų 
amžiaus. Net sunku patikėti — 
visada linksma, energinga, ele
gantiškai atrodanti, mėgstanti 
žmones, dainą ir šokį. Ko dau
giau benorėti, kad tik Dievulis 
laimintų ir sveiką laikytų. 

Si graži sukaktis buvo atšvęs
t a rugpjūčio mėnesį, kada šei
mos nariai laisvesni nuo savo 
įsipareigojimų. Atostotgaujan-
čios — duktė Dana Šlenienė su 
dukromis Audre ir Lina iš Chi
cagos ir čia gyvenanti Danos ' 
dvynukė sesuo Rima su savo vy
ru Valdu Juču (odontologijos la
boratorijos savininkas) buvo tos 
sukaktuvių šventės organizato
r iai . 

Sukaktuvininkei Angelei tai 
buvo apstulbinanti staigmena, 
kada ji po sekmadienio šv. 
Mišių įžengė į vienuolyno St. 
Michael's mokyklos salę, kurio
je jos laukė arti šimtinė dukrų 
sukviestų svečių. Blykčiojo foto 
aparatai, plojimai, ovacijos — 
sukaktuvininkė net susvyravo, 
bet laikėsi pasigėrėtinai. Pobū
vyje dalyvavo mūsų kapelionas 
kun. Andrew Dufault, svečias iš 
Floridos kun. Vincas Andriuš-
k a , Šv. Marijos bažnyčios 
klebonas kun. Leo Riedmueller, 
Angelės anūkas Edis Janonis ir 
anūkė Rožytė Klimczak su šei
momis iš Forth Worth, Texas, 
daugumas Hot Springs lietuvių, 
amerikiečių viešnių ir būrelis 
vienuolyno seselių. 

Po gardžių pietų ir tosto pakė
limo dukra Dana (ispanų kalbos 
mokytoja Chicagoje) vaizdžiai 
su humoro priemaiša nupasa
kojo momentų iš mamos gyve
nimo, kaip ji prieš dvidešimtme
tį kūrėsi Hot Springs vietovėje. 
Dar paskaitė poezijos ir prave
dė bendrą dainavimą, išdalinusi 
tekstus. Solenizantė gavo daug 
sveikinimų, dovanų, gėlių, net 
jos daktaras iš Chicagos Robert 
Atkenson, M.D., atsiuntė puokš
tę rožių su geriausiais linkėji
mais. Prieš ketvertą metų šis 
d a k t a r a s , l ie tuvių ki lmės, 
Angelę operavo ir išgelbėjo nuo 
invalidumo. 

A. Kraučeliūnienės gimtinė — 
Vaišviliškiai, Ukmergės apskri
tis. Kaune baigusi Raudonojo 
Kryžiaus gailestingų seserų mo
kyklą, dirbti nepradėjo, nes pa
sipiršo elegantiškas teisėjas (vė
liau tardytojas) Bronius Krau-
čeliūnas ir sumaišė ateities pla
nus. Vedybinis gyvenimas, nau
ji įsipareigojimai, dvynukių gi-
i,-imas ir apie tarnybą nebuvo 
reikalo ir laiko galvoti. Tik 
rusams okupavus Lietuvą An
gelė pradėjo dirbti Kauno mies
to ligoninėje, chirurginiame 
skyriuje, tuo laiku vadovaujant 
garsiam prof. dr. Valdui Kuz
mai. Vokiečių okupacijos metu, 
dr. Kuzmai mirus, prasidėjo li
goninės personalo spaudimas. 

% f o ^ % PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

"S^ 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kt±* Av»., 

H. 60629 
(312) 778-2233 

INCOME TAX — INSURANCE 
• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų [vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U ag«ntal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Girtus 21 
- - i t i » mis BĮ 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

įtLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Stanaitis, Realtor 
Iraną DHiiatrublsnė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*. 

5953 8. Kadzta Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR SAL£. Ortand Paf I i , brick ranch hoin#, 
3 BO. 1 V> BA. family room with fireptace. hard 
wood ftoors in family room and bedrooms, 2 car 
a" garage, centrai air. fenced in yard. located 
in Catalina subdiviston, in vvaJKing dtstance to 
Kruso Schoofc adj. to paric. Original owners retir-
ing. price $161,000 Ptton* 708-614-9719. 

95th St. Commercial Property 

Prime Oak Lawn location. Many possibilities, many updates. Plen-
ty of parking in rear of bldg. across from new municipal parking 
lot. 3,000 sq. ft. There is a renter in rear office who is willing to 
stay. Rent can help pay your mortgage. Call for further info. 
$149,000. Owner very motivated. 

CHALET REALTORS 
1-708-499-0361 

MISCELLANEOUS IGntuifc 
A V I L I M A S 

M O V I NG j 
Tol. 376-1882 m 376-5996 

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

FRANK ZAPOUS 
3208Vt Wait 95th Strat 
T*. — (708) 424-8654 

(312 ) 581-8654 

KMIEC1K REALTORS 
*rjk 7922 S. Pulaski Rd. 
£ \ . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

Motaris I i Uatuvos siuva naujus ir 
taiso senus moteriškus bei vyriškus 
drabužius. Kreiptis: 312-434-4146 
arba 312-284-1612. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Chtcigos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-* 
rungai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

BARTKUS CONS.RUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Tsl. 706-480-2593 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGAUTI SAVO SODYBAS, ŪKIO 
ŽEMES, KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS, NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR. 

PRAŠAU KREIPTIS I 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 

LOS ANGELES 
( 2 1 3 ) 6 6 2 - 3 9 6 3 

A.tA. 
JUOZAS KAPAČINSKAS 
GyveDO Chicagoje, Marąuette Park apylinkėje. 
Mirė 1992 m. sausio 13 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Virbalio par., Mažučių kaime. Ameriko

je išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, sūnus 

Juozas, marti Danutė, anūkai Audrytė, Vytas ir Rimas, sesuo 
Anelė, brolis Augustinas, podukra Vilhelmina, posūniai Ed
mundas ir Rinaldas ir jų šeimos bei tolimesni giminaičiai 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį ir ketvirtadienį, sausio 15 
d. ir 16 d., nuo 2 iki 9 vai. vakaro Petkus-Marąuette Funeral 
Home koplyčioje, 2533 W. 71st St., Chicago, IL. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 17 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, sesuo, brolis ir šeima. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
KATRINA REPŠIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po ilgos sunkios ligos mirė Oak Forest ligoninėje, mirė 

1992 m. sausio 14 d., sulaukusi 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Sedos mieste. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje sesuo Paulina 

Butkuvienė su šeima ir kiti giminės. 
Laidotuvėmis rūpinas Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos 

Fondas. 
Velionė buvo žmona a.a. Kosto. 
Velionė buvo amžinoji BALF'o narė ir darbuotoja. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, sausio 16 d. nuo 3 iki 8 

v.v.-S. C. Lack & Sons (Becvar) koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 
Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 17 d. Iš koplyčios 10 

val.ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdusi sesuo Lietuvoje ir globėjai — BALFas. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sūnūs. Tel. 312434-1700. 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, seseriai SOFIJAI 
RIPSKIENEI su šeima, broliams JUOZUI ir 
ALBINUI su šeimomis ir kitiems art imiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Kazimieras ir Vladas Skripkai 

A.tA. 
KAZIUI PALČIAUSKUI 

mirus, jo žmonai VALEI, sūnums RIMUI ir VYTUI 
su šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir ka r tu 
liūdime 

Bronė Kviklienė 
Ramunė ir Vincas Lukai 
Danguolė Kviklytė 
Rūta ir Edmundas Kulikauskai 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

m i r u s , nuoši rdžią užuojau tą r e i šk i ame žmonai VA
L E R I J A I , s ū n u m s su š e i m o m i s , seser ims ir k i t i ems 
g i m i n ė m s k a r t u su j a i s l iūdėdami : 

Elena ir Stasys Bakučiai 
Valerija ir Mečys Bankauskai 
Vanda ir Antanas Gruzdžiai 
Ramutė ir Jonas Kriviai 
Ona ir Jonas Pupininkai 
Elena ir Jonas Purtuliai 
Valė ir Kostas Vaičaičiai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 
Leokadija ir Juozas Zvyniai 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus , jo žmonai K O N S T A N C I J A I , seseriai SOFIJAI 
R I P S K I E N E I i r jos vy ru i V Y T A U T U I bei jų še imai , 
brol iui J U O Z U I ir jo žmona i A L D O N A I ir jų še imai , 
Lietuvoje broliui ALBINUI ir jo šeimai re iškiame gilią 
užuojautą. 

Vytautas ir Elena Jasinevičiai 
Juozas ir Teresė Kasperavičiai 
Bronė Rusteikienė 
Kazimieras ir Katrytė Valiai 
Bernardas ir Birutė Vindašiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i forn ia A venų e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4005-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741^1 

4348 S. Cal i fornia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus, žmonai KONSTANCIJAI 
RIPSKIENEI, broliams JUOZUI 
šeimoms reiškiame užuojautą ir 

Vytautas ir Julija 
ir Guodos šeima 

seseriai SOFIJAI 
ir ALBINUI ir jų 

kartu liūdime. 

Stuogiai 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . K E D Z I E 
Maxquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

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

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60r>2^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gali te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

f 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 16 d. 

x Juozas Polikait is , tik 
praeitą savaitę grįžęs iš 
Lietuvos, šį sekmadienį, sausio 
19 d.. 2:30 vai. p.p. Ateitininkų 
namuose Lemonte kalbės apie 
ateitininkų veiklą Lietuvoje ir 
pas mus. Tai svarbus praneši
mas ateitininkams sendrau
giams ir ateitininkams studen
tams. 

x Kun. dr. Kęstutis Trima
kas sausio 26 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto Šv. Antano bažnyčioje 
Cicero, atnašaus šv. Mišias už 
gyvus ir mirusius Balfo Cicero 
skyriaus narius ir aukotojus. 
Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje bus skyriaus metinis susi
rinkimas. Visi maloniai kviečia
mi dalyvauti šv. Mišiose ir susi
rinkime. Bus ir pabendravimas. 

x T. Juozas Kęstutis But
kus, OFM, „Dievo Žodis", pa
mokslai sekmadieniams ir šven
tėms, C ciklui, išėjo iš spaudos. 
Pamokslėliai trumpi, bet apima 
visą medžiagą, skirtą tai dienai. 
Knyga turi 214 psl., kietais vir
šeliais. 

x 1992 m. Kalendorius, To- -
ronto Prisikėlimo parapijos, 
finansų komiteto nario Stasio 
Prakapo suredaguotas ir spau
dai paruoštas knygos pavidalo. 
Kalendorių siuntinėja Prisi
kėlimo parapijos klebonas kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM, ir teprašo aukos. Kalen
doriuje yra kalendorinė dalis — 
keli lapai ir ištraukos iš įvairių 
laikraščių, juokai, patarles ir kt. 
Kalendorius yra 184 psl. su vir
šeliais. 

x „Žinios", Lietuvių kata
likų religinės šalpos biuletenis, 
Nr. 3, jau išėjo iš spaudos su 
žiniomis apie religinės šalpos 
pastangas padėti vaistų siun
tomis Lietuvai, ypač Lietuvos 
Caritui, per kurį eina ta 
pagalba. Žinios jau kartojasi, 
bet vienoj vietoj sudaro vaizdą, 
kaip religinės šalpos įstaiga dir
ba. Tiktai būtų gerai, kad gau
tus iš Lietuvos laiškus, prieš 
perspausdinant, ištaisytų, kad 
visi suprastų, ką sako ir ko nori. 

x Kruvinasis sekmadienis 
bus paminėtas lietuvių centre 
po 11 vai. Mišių sausio 19 dieną. 
Reikia neleisti pasaul iu i 
užmiršti, kad Lietuva buvo 
pirmtakė siekianti nepriklau
somybės ir lietuvių kraujas 
krito ant Gorbačiovo rankų. 

x Lietuvių jaunuolių, bai
giančių šiais metais gimnazijas 
abiturientų balius ruošiamas 
gegužės 9 d. Kviečiami jaunuo
lių tėvai į bendrą pasitarimą 
sausio 17 d., penktadienį, 7 v.v. 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Laukiami visi tėvai, 
kurie didžiuojasi savo užau
gintu jaunimu, kad ir visi galė
tų drauge pasidžiaugti. 

x Panevėžio Švč. Trejybės 
parapijos bažnyčiai būtini var
gonai. Ten klebonas yra kun. R. 
Pukenis ir jis prašo atsiliepti 
pirmiausia panevėžiečius. 
Aukas siųsti ne tiesiog į Pane
vėžį, bet kun. Viktorui Rim-
šeiiui, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicago, 111. 60629. Už 
kiekvieną auką Panevėžio Švč. 
Trejybės klebonas ir parapiečiai 
bus dėkingi. 

x Prof. J o k ū b a s Stukas , 
„Lietuvos prisiminimų" radjo 
laidos vedėjas, susižavėjo 
„Jonio" ansamblio dainomis ir 
muzika. Jis yra tikras, kad 
tokią pat nuomonę susidarys ir 
Chicagos lietuviai. Margučio 
pakviestas „Jonio" ansamblis 
Jaunimo centre koncertuos va
sario 2 d. 3 vai. p.p. 

x A.L.R.C. Women Allian-
ce — Katalikių Moterų sąjun
gos pirmininkė Betty Žibąs, 
Chicago, 111., atsiuntė „Drau
gui" 25 dol. auką, išreikšdama 
padėką už jų veiklos garsinimą 
„Drauge" ir palinkėjo laimingų 
Naujų Metų. Nuoširdus ačiū. 

x Vincė Derenčius iš Sunny 
Hills, Fla., buvo atvykusi į 
Chicagą, lankė savo draugus ir 
pažįstamus, būdama „Draugo" 
skaitytoja, aplankė „Draugo" 
administraciją ir įteikė 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka: Petras Jadviršis, Juozas 
Pečiulis, Vytautas Čepas ir Jad
vyga Sasnauskas, gyv. Chicago, 
111.. Visus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, „Draugo" rė
mėjais. Dėkojame už aukas. 

x Vasario 2 d. Tėvų Jėzui
tų koplyčioje 11:15 v.r. bus 
laikomos šv. Mišios už Lietuvos 
Dukterų draugijos įsteigėjo 
kun. dr. F. Gurecko, mirusių 
narių ir geradarių sielas. Po 
Mišių 12:00 v. renkamės Jau
nimo centro mažojoje salėje, kur 
įvyks visuotinis narių susi
rinkimas. Bus pateikta metų 
veiklos apžvalga, atskaitiniai 
pranešimai, po jų — valdybos 
rinkimai. Visos narės kviečia
mos gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x „Kalba VUnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
StM Chicago, IL, 80632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

x ROMAS PŪKŠTYS, 
Transpak firmos savininkas, 
vyksta į Lietuvą sausio gale. 
Perveda pinigus DOLERIAIS, 
tvarko palikimus. Atsiskaityti 
iki sausio 22 d. Transpak 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312^136-7772. 

(sk) 

x 56 SVARŲ MAISTO siun-
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak 2638 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis (dešinėje po priėmimo Seattle lietuvių tarpe. Iš kairės: 
Edmundas Gedvilą, jo tėvai Gabrielius ir Dana i- -dvilai, Ina Bertulytė-Bray, kurios namuose 
buvo priėmimas, ambasadorius St. Lozoraitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BATAI IR KOJINES 

TELŠIŲ MOKINIAMS 

Nors Chicagoje veikiantis 
Panevėžio Caritas talkos būrelis 
buvo numatęs savo susirinkimą 
šaukt i t ik vasario mėnesį, 
iškilęs naujas, skubus reikalas 
verčia susirinkimą šaukti anks
čiau — sekmadienį, sausio 26 d., 
nuo 12 iki 1 vai. p.p. Seklyčios 
antrame aukšte. 

Reikalas toks. Gauta žinia, 
kad Telšių Katalikų mokyklos 
mokiniams — žemdirbių vai
kams, iš tolimų apylinkių ilgus 
atstumus pėstiems kasdien i 
mokyklą einantiems, reikia 
batų — batukų. Jiems reikia 

x Lietuvos estrados žvaigž
dė, solistė Nijolė Ščiukaitė 
pirmą kartą Amerikoje pasi
rodys šį sekmadienį, sausio 19 
d. 3 vai. p.p. J aun imo centro 
didž. salėje rengiamame kon
certe. Nepraleiskime šios retos 
progos ir įsigykime bilietus iš 
anksto „Patria" parduotuvėje, 
Marąuette Parke. 2638 W. 71 
St. Tel. 312-778-2100. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kre: :i-
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

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

(sk) 

x Povilas Gaidys, Klaipėdos 
dramos teatro vyr. režisierius, 
prieš Kalėdas atvyko į Chicagą 
ir „Vaidilutės" teatre sureži
suos du veikalus. Taip pat jis 
dėstys dramos kursą Lituanis
tikos katedroje Illinois universi
tete Chicagoje. 

x Z. Martinait is iš Toronto, 
Kanada, įvairiais reikalais buvo 
atvykęs į Chicagą, lankėsi 
„Drauge", pratęsė prenumera
tą su 25 dol. auka. Z. Martinaitį 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką dėkojame. 

x Nelė Garbačiauskas iš 
Chicago, 111.. „Draugo" garbės 
prenumeratorė, rėmėja, buvo 
užsukusi į administraciją, pra
tęsė prenumeratą su 25 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Vladas Stropus, inžinie
rius. Chicago, 111., „Draugo" 
garbės prenumeratorius, lietu
viško žodžio rėmėjas, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka ir 
dar pridėjo 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x J e i Vokietijoje gyven
dami išdirbote nors 18 mėn. 
f arba jei jūsų miręs vyras/žmo
na tada dirbo 18 mėn.) galite 
gauti pensiją. Kreipkitės į; 
t a s t a Agency of USA P.O. 
Box 346, St. Clair Shores, MI 
48080-0346. Kalbame angliškai 
ir vokiškai. 

(sk) 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą. Los Ange 
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
t iems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis i American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
green Park , IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

taip pat šiltesnių uniforminių 
baltų kojinių: berniukams baltų 
kojinių iki kelių, n.ergaitėms — 
baltų „tihgts" a: vyresnėms 
„pantyhose". Taip pat vaikams 
trūksta apatiniu baltinių. 
Mums Amerikoje gyvenantiems 
tokie kasdieniški dalykai yra 
savaime aiškūs, bet Lietuvoje, 
ypač užmiesčiuose, kaimuose 
gyvenantiems, tai dalykai, apie 
kuriuos net svajoti negalima. O 
jaunimo auklėjimui taip svarbu, 
kad tvarkingai aprengtas, 
galėtų jaustis, kaip naujosios, 
besikeliančios Lietuvos ateitis. 

Telšių Katalikų mokyklą 
lanko daugiau kaip 400 moki
nių nuo 7 iki 18 m. amžiaus. 
Telšiuose veikia kelios mo
kyklos — iš viso jose apie 
6.000 jaunimo, bet šie 400 deda 
ypatingas pastangas, kad ne tik 
gautų tikybos pamokas (kaip 
daro 70% iš tų 6,000 mokinių), 
bet ir visuotini katalikišką 
auklėjimą, nežiūrint geo
grafinių atstumų ir ekonominių 
sunkumų. 

Caritas darbų rėmėjams Chi
cagoje rūpi padėti ne tik silp
niausiems Lietuvos gyvento
jams — našlaičiams ir sene
liams, bet ir Lietuvos ateities 
pumpurui — jos jaunimui, besi
ruošiančiam ;ęsti Lietuvos 
atkūrimo darbą Šia proga Cari
tas rėmėjai Chicagoje nori bent 
reikalingiausiems vaikams 
palengvinti mokslo sąlygas, pa
rūpinant tuos dalykus, kurie 
čionykščiams vaikams savaime 
aiškūs. 

Todėl skubiai norėdami su
daryti tiems vaikams minėtų 
dalykų siuntinį, šaukiam šį 
trumpą susirink.mą, kviesdami 
į jį atnešti Telšių Katalikų 
mokyklos vaikams dovanų: 
sportinių batų ijie lengviau pri
taikomi vaikams, negu odiniai) 
ir berniukams ir mergaitėms 
nuo 7 iki 14 metų, kojinių, kaip 
čia jau minėta ir to amžiaus 
vaikams apatinių baltinių. 
Negalintys j susirinkimą at
vykti, prašomi tarp sausio 20 ir 
25 d. į Seklyčią atnešti savo 

dovaną, užrašius ant poko, kad 
tai yra Telšių Katalikų mokyk
lai. Norintieji šį siuntinį pa
remti pinigine auka gali ją 
įteikti A. Mikūnienei Midland 
banke. 

Koresp. 

LIETUVIŲ CENTRAI -
MŪSŲ TVIRTOVĖS 

Mūsų visų rūpestis ir troški
mas Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimas po ilgai 
trukusios ir žiaurios okupacijos 
jau pilnai išsipildė. Lietuva ne 
tik tapo vėl laisva valstybe, bet 
greitai buvo pripažinta ir pri
imta į visų pasaulio valstybių 
šeimą su pilnomis teisėmis. Išei
vijos lietuvių rūpesčiai ir pa
rama Lietuvai toli gražu nepasi
baigė. Dar ilgai bus reikalinga 
visokeriopa pagalba Lietuvos 
persiorganizavimui demokra
tiškai santvarkai ir ekonomiš
kam būklės pagerinimui. 

Mūsų veikla lietuvybės 
išlaikymui ir Lietuvai Ameriko
je nepasibaigė ir greitai nesi
baigs. Kalbantis su draugais ir 
pažįstamais susidaro vaizdas, 
kad 1992 metais beveik visi 
Amerikos lietuviai skrenda į 
Lietuvą ilgesniam ar trumpes
niam laikui paviešėti ar dirbti. 
Vyksta ir tie, kurie jau daug 
kartų yra buvę, ir kiti, kurie 
laukė ilgus metus norėdami 
grįžti tik į laisvą Lietuvą. 
Dauguma vyksta aplankyti 
gimines ir pasisvečiuoti, bet ir 
didoka dalis turi Lietuvoje kon
krečių uždavinių ir darbų. Be
veik visi grįš atgal čia toliau 
gyventi ir dirbti. Mes esam čia 
per giliai įleidę šaknis, kaip tie 
seni medžiai, kurie, vėl perso
dinti, nebeprigis. 

Čia gyvena mūsų vaikai ir 
anūkai, kurie yra pripratę prie 
Amerikos kultūros, papročių ir 
uždarbio. Lietuvoje gyventi 
jiems būtų sunku, todėl 
negalime tikėtis, nei juos versti 
grįžti į Lietuvą. Jie čia liks 
gyventi, o su jais ir jų vaikai, 
mūsų anūkai, nuo kurių mes 

negalime atsiskirti ir toli 
pabėgti. 

Prieinam prie išvados, kad čia 
gyvenant mums reikia susi
būrimo vietų, kultūros centrų, 
galerijų, bažnyčių, krautuvių, 
vestuvėms salių ir posėdžiams 
kambarių. Tais patogumais 
mus aprūpina mūsų Jaunimo 
centras, Seklyčia ir Lietuvių 
centras, Balzeko muziejus ir 
Tautiniai namai. Visos didesnės 
lietuvių kolonijos turi savo cent
rus, tvirtoves, kuriose vyksta 
visa pagrindinė lietuvių veikla. 

Viena iš naujausių ir didžiau
sia lietuvių tvirtovė tai prieš 
trejus metus įkurta visų lietu
vių naudai Lietuvių centras 
Chicagos priemiestyje. Vadinu 
tvirtove, nes tai ir yra tvirtovė 
atsigynimui nuo nutautimo. 

Reikia tik džiaugtis su 
padaryta didele pažanga ne tik 
pastato pritaikymo lietuvių 
veiklai, bet ir tvarkingu skolų 
atmokėjimu. Prieš pora metų, 
kai pasirodė spaudoje prašymai 
prisidėti prie naujos, saugios ir 
labai reikalingos vietos lietuvių 
veiklai Amerikoje, atsirado 
trumparegių kritikų, kurie 
išjuokė šį užsimojimą, 
parašydami straipsnius kaip 
„Lemonto finalas'", kuris 
aiškino bergždžią biznierių užsi
mojimą. Ar čia „Tamstos jėga 
vienybėje"? Praėjus trumpam 
laikui, įrodė savo reikalingumą 
lietuvių visuomenei daug kartų, 
ypač per sunkiausius mums ir 
mūsų tėvynei laikus. Centras 
nėra bergždžias užsimojimas, 
bet duodantis daug apčiuopia
mos naudos lietuviams ir yra 
vertas visų paramos ir dėmesio. 
Kaip jau buvo aiškinta 
anksčiau, priima visus lietuvius 
būti nariais, sumokėjus 200 dol. 
nario mokestį. Narys turi vieną 
balsą administravime. Didesnės 
sumos proporcingai suteikia 
daugiau balsų, bet tik ligi 10% 
visų balsų, kad nebūtų diktuo
jama vieno asmens administ
ravimui. 

Turimos pajamos iš įvairių 
nuomų, savanoriško darbo be 
atlyginimų ir nuolatinių gy
ventojų centre, jau galėtų 
išlaikyti centrą, jeigu nebūtų 
skolų bankui. Centrui reikia tik 
kelių didelių žingsnių pasiekti 
nepriklausomybę nuo žlugdan
čių palūkanų bankui. Todėl mes 
kviečiame lietuvius, kurie dar 
nėra centro narių sąraše, prisi
rašyti į rėmėjų-narių eiles ir 
įsijungti į didelę ir mielą lietu
vių šeimą. 

Finansiškai pajėgūs gali 
paskolinti, be palūkanų didesnę 
sumą ir nurašyti 10% nuo 
pajamų mokesčių. Esant labai 
mažiems palūkanų išmokėji
mams taupymo kasose, šiuo 
laiku tai yra naudingas veiks
mas skolintojui ir labai padėtų 
centrui atsikratyti mokesčių už 
skolas. 

Kviečiame visus, kurie dar ne
buvo apsilankę centre, atvykti 
11 vai. į šv. Mišias. Po Mišių vi
si susirenka į didžiąją salę prie 
stalų su kava ir užkandžiais-pa-
bendrauti. Dažnai būna iš 
Lietuvos atvykusių valdžios 
narių pranešimai ar grįžusių iš 
tėvynės lietuvių pasidalinimai 

įspūdžiais. Centras kas savaitę 
auga, tobulėja, gražėja. Per
dažomi kambariai ir koridoriai, 
kurie po 20 metų nenaudojimo 
vėl atrodo kaip nauji. Lietuvos 
tautinė vėliava jau plevėsuoja 
ant atskiro stiebo, o ne žemiau 
Amerikos vėliavos, kas atrody
davo kažkaip žeminančiai. 

Jau seniai veikia didelė nuola
tinė meno galerija, tautodailės 
muziejus ir lietuvių liaudies 
menininkų muziejus, kuriame 
yra didelis ir vertingas iš Lietu
vos atvežtas geriausiai žinomų 
medžio skulptorių rinkinys. Jau 
kurį laiką veikia „Bočių menė", 
tai jauki ir įdomiai dekoruota 
Lietuvos kunigaikščių barelje
fais salė, kuri talpina 100 žmo
nių suvažiavimams ir šeimos 
šventėms. Lauke stovi neseniai 
pastatyta lietuviška pakelės 
koplyčia, vasarą prie ėjimo žydi 
gėlės ir auga rūtos — dėka 
daugelio savanorių, kurie nori, 
kad centras būtų mums kaip an
tri namai. 

Lietuviškų dovanų, tautinių 
rūbų ir puošmenų krautuvėlė 
„Dovana" persikėlė į didesnę 
patalpą ir sėkmingai patarnau
ja klientams. Dideli pastatai su 
daugybe kambarių atrodė bus 
sunkiai užpildomi su mūsų rei
kalavimais, bet jau dabar be
veik viskas yra užimta ir 
vartojama. 

Užmokėjus skolas, centras 
galės išsilaikyti iš savo pajamų 
ir užmokėti prižiūrėtojų algas, 
atlikti pastato remontus ir page
rinimus. Tada Lietuvių centras 
tikrai bus nepriklausoma visų 
tvirtovė ir veiklos centras. 

Romualdas Povilaitis 

NAŠLIŲ KLUBO VEIKLA 
Našlių, našliukių ir pavienių 

klubo susirinkimas buvo 
gruodžio 13 d. Atsilankė daug 
narių. Pirm. Bernice Žemgulis 
atidarė susirinkimą 1 vai. po 
pietų, sveikindama gražų būrį 
pranešė liūdną žinią, kad yra 
mirusi klubo narė Anna 
Klimas. Pirm. prašė visus atsi
stoti vienos minutės tyla 
pagerbti mirusią narę. Šeimai 
išreikšta gili užuojauta ir 
vainikas buvo nusiųstas klubo 
vardu. 

Prisirašė 4 nauji nariai — 
Helen Kernagis, Balys Turke-
vičius, Peter Valaitis, Helen 
Vilkelis. Visi priimti gausiu 
rankų plojimu. Nutarimų rast. 
Helen Dybas perskaitė 
protokolą iš praėjusio susi
rinkimo. Priimtas kaip skaity
tas be pataisų. Gautos 2 pa
dėkos kortelės, padėkojo už ligos 
dovanėles. Ligoniai buvo Alex 
Šimkus ir Simonas Naujokas. 
Abu jau yra pasveikę. 

Taip pat klubas nutarė pa
sveikinti su Kalėdų šventėmis 
spaudą, radijo leidėjus ir Da
riaus Girėno veteranus. Visiems 
paskirta po 25 dol. ir pirmininkė 
apsiėmė sutvarkyti. Taip pat 
pranešė, kad reikia išrinkti 
naują valdybą 1992 metams. 
Valdyba liko ta pati. Pirm. Ber
nice Žemgulis, vicepirm. Alex 
Šimkus, nutarimų rast. Helen 
Dybas, finansų rast. Rožė 
Didžgalvis. Kasos globėja Anna 
Wiechecki, iždininkas Vacys 
Rutkauskas, koresp. Rožė Didž
galvis. Šeimininkės Bernice 
Avelis, Jeva Apanavičienė, 
knygų revizijos komisijon iš
rinkti Viktoras Utara, Alfonsas 
Kizlaitis, Balys Turkevičius. 

Revizija bus sausio 31 dieną 
pas B. Žemgulis 1 vai. po pietų. 
Taipgi pirm. pranešė, kad 
metinis klubo susirinkimas bus 
vasario 14 dieną. Kvietė visus 
dalyvauti. Po susirinkimo visi 
nariai buvo pavaišinti skaniu 
šiltu maistu ir patenkinti skirs
tėsi namo, linkėdami vieni ki
tiems linksmų švenčių. 

Rožė Didžgalvis 

Los Angeles literatūros vakare susirinkęs žmonių būrys. Nuotr. J. Koj«lio 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
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