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Lietuvos Konstitucijos 
paruošimas 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vi ln ius . Vasario 14 d. (Elta). 
— Sausio viduryje darbą pradėjo 
laikinoji komisija konstitucijai 
parengti . Apie jos veiklą žurna
listus plačiau informavo šios 
komisijos pi rmininkas deputa
tas Kęstutis Lapinskas. Iki kovo 
15 dienos turi bū t i parengtas 
pirmasis konstitucijos projekto 
var ian tas ir pateiktas svarsty
mui par lamente . Gavusi reko
mendacijas ir orientyrus, komi
sija projektą tobulins ir skelbs 
visuomenei. Po keturių mėnesių 
— nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 
d., atsižvelgus į visuomenės 
svarstymo rezultatus, pataisy
t a s kons t i tuc i jos projektas 
spalio 15 d. vėl bus pateiktas 
par lamentui . Je i projektas bus 
pri imtas dviejų trečdalių balsų 
dauguma, konstituciją turės 
patvi r t in t i referendumas, tada 
ji įgaus lietuvių tautos valios iš
raišką. 

V y r i a u s y b ė s p a s i ū l y m a s 
Esant sudėtingai ekonomine* 

ir socialinei padėčiai, vis aki
vaizdesnė tampa vyriausybės ir 
visuomenės glaudesnio bendra
vimo būtinybė ir grįžtamojo ry
šio už t ikr in imas — vyriausybė 
tu r i žinoti, kaip veikia priimti 
nu ta r imai . — sakoma vyriausy
bės informacijos biuro išplatin
tame pareiškime. Todėl siūloma 

susirūpinimą dėl Lietuvos ir 
Rusijos prekybinių santykių ne
stabilumo. Jeigu Rusija ir toliau 
nesilaikys sutarčių su Lietuva, 
pasakė jis, Tarptautinis valiutos 
Fondas bandys ją įtikinti, kad 
tokia politika Pasaulio bendri
jai nėra naudinga. 

L ie tuvos ke l i as į 
n e p r i k l a u s o m y b ę Rus i jos 

sost inėje 
Maskvoje, Lietuvos Respubli

kos ambasados Rusijos Federa
cijoje rūmuose, at idaryta Lietu
vos telegramų agentūros ELTA 
fotoparoda, skirta Lietuvos vals
tybės atkūrimo dienai. Nuo
traukos pasakoja apie mūsų ke
lią j nepriklausomybę, tarptau
tinį pripažinimą. Tai — ir pir
masis mitingas prie A. Mickevi
čiaus paminklo Vilniuje 1987 m. 
rugpjūčio 23-čiąją, ir pirmieji 
Sąjūdžio mitingai, Arkikatedros 
atšventinimas, Baltijos kelias, 
Kovo 11-osios Aktas ir mūsų 
Respublikos vadovų susitikimai 
su žymiausiais pasaulio politi
kais. Fotonuotraukose užfik
suoti ir Tarybinės armijos, 
OMONO siautėjimai, jų atneš
tos nelaimės. Panašias ELTOS 
nuotraukų kolekcijas jau matė 
parodose Lietuvos, Švedijos, 
Olandijos gyventojai. 

Po pietų Maskvoje, Lietuvos 

Vy tau t a s L a n d s b e r g i s , 
Lietuvos Sąjūdžio vadas, be kompromisu vedąs 
Lietuvą į pilnutinę nepriklausomybę, kalba Jung
tinių Tautų sesijoje jau kaip Lietuvos Respublikos 
prezidentas. 

iš visuomeninių ir politinių or
ganizacijų bei judėjimų dele
guotų atstovu, įkurti visuo
meninę tarybą prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės. Tary
ba analizuotų vyriausybės pri
imtus n u t a r i m u s bei jų pro
jektus, siūlytų ju pakeitimus, 
ieškotų suderintu, kompromisi
nių sprendimų. 

V a l i u t o s f o n d o p a r a m a 
Ministras pirmininkas Gedi

minas Vagnorius priėmė Tarp
tautinio valiutos fondo Europos 
departamento misijos vadovą 
Adalbert Knobl ir grupę šio ban
ko specialistu A. Knobl patei
kė premjerui misijos ekspertų 
išvadas apie Lietuvos ekonomi
kos padėti ir pasakė, kad jo atas
kaita Fondo vadovybei bus pa
teikta kovo mėnesio pabaigoje. 
Galima tikėti , kad Lietuv. t 
Tarptautinį valiutos Fondą bus 
priimta anksčiau negu manyta 
— jau gegužės mėnesį. Kartu 
misi jos v a d o v a s pa r e i škė 

Gorbačiovas įsakė partijos 
pinigus investuoti 

Komunistų partija pogrindyje? 

Pirmoji Lietuvos valstybės taryba, kuri 1918 m. vasario 16 dieną pasirašė 
Lietuvos nepriklausomybės aktą. Firmoje eilėje iš kairės pusės matyti: J. Vilei
šis, J. Šaulys, J. Staugaitis, S. Narutavičius, J. Basanavičius, A. Smetona, K. Šau
lys, S. Kairys, P. Smilgevičius. Stovi K£Bizauskas, J. Vailokaitis, D. Malinauskas, 
V. Mironas, M. Biržiška, A. Petrulis, S% Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šer-
nas ir P. Dovydaitis. 

Šios tarybos paskelbta nepriklausomybė Vilniuje buvo nutraukta sovietų ir vė
liau nacių ir vėl sovietų okupacijų, bet po 50 metų vėl Lietuvos Sąjūdžio atsteigta 
1990 metų kovo 11-osios aktu ir 1991 metų sausio 13-ąją dieną aplaistyta lietuvių 
dukrų ir sūnų krauju. 

Rusija turės savo kariuomenę 
J e l c i n o k r i t i k a s v a d o v a u s ž e m ė s ū k i o r e f o r m o m s 

U k r a i n a savo keliu 

ambasadoje, įvyko Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai skir
tas priėmimas, į kurį buvo pa
kviesta per 250 Maskvos diplo
matinio korpuso, Rusijos vado
vybės, inteligentijos atstovų. 

J e i nes i NSV narys— 
Iš Solnečnogorsko (Rusija), 

Vilniaus vaistų sandėlis gavo 
telegramą, kurioje informuoja
ma, kad Lietuvai nutraukiamas 
produkcijos tiekimas, nes Res
publika neįstojo į Nepriklau
somų Valstybių Sandraugą. 
Kaip pasakė vaistų sandėlio 
direktorius Gedas Raulinaitis, 
panašaus turinio te legramų 
dabar gauname gana daug, ta
čiau ši yra pirmoji, kur taip at
virai nurodomos paraiškos anu
liavimo priežastys. Kiti mūsų 
tiekėjai, nutraukdami sutartis, 
politinius sumetimus maskuoja 
įvairiais nesuprantamais pasi
aiškinimais, arba bando iš nau
jo derėtis, diktuodami savo są
lygas: duokite mainais savo 

M a s k v a . Vasario 13 d. Reu-
terio žinios skelbia, jog vyriau
sieji kar iuomenės patarė ja i Ru
sijos prezidentui Borisui Jelci
nui tyliai pripažįsta, jog posovie
t inė nepr iklausomų vals tybių 
sandrauga neveikia t a i p ka ip 
buvo p lanuota ir todėl Rusija 
turės savo nuosavą kar iuomenę. 

Gen. Dmitr i Volkogonov savo 
pasikalbėjime su spauda, pareiš
kė, jog Rusija t u r i pr i s i imt i va
dovavimą visoms g inkluoto
sioms pajėgoms savo Federacijo
je, Vokietijoje i r Baltijos valsty
bėse. Tokį pranešimą, padary
siąs prez. Jelcinas po pas i tar imų 
Minske su Sandraugos valsty
bių nar ia i s šį penktad ien į . Iki 
šiol buvo, kad S a n d r a u g a tu r i 
laikyti k a r t u ka r ines pajėgas ir 
bendroje vadovybėje. K i t a s Jel
cino patarėjas gen. K o n s t a n t i n 
Kobets paruošė planą, ka ip 
reikėtų padalinti t ankus , aviaci
ją ir k i tą kariškąjį t u r t ą t a r p 
respublikų — nepr ik lausomų 
Sandraugos valstybių. 

ša l ies p r e k i ų . Š t a i v i e n a s 
Maskvos ins t i tu tas , n u o seno 
aprūpindavęs Lietuvą įvariomis 
vakcinomis daba r t i e k t i j a s 
besut inka t ik už... kompreso
r ius . Ki t i už va is tus , svarb ias 
chemines medžiagas, t echn iką 
m a i n a i s r e i k a l a u j a d u l k i ų 
siurblių, televizorių, kojinių... 

B u s a t n a u j i n t a L i e t u v o s 
e l e k t r i n ė 

Sutar t į dėl subsidijų Elek t rė 
nų Lietuvos e lek t r inės rekons
t rukc i jos d a r b a m s p a s i r a š ė 
Energet ikos min i s t r a s Leonas 
Ašmantas ir JAV ambasadorius 
Lietuvoje Darryl Johnson . Mo
dernizavus elektrinę, pailgės jos 
eksploatacijos la ikas , pagerės 
automatinės kontrolės s is tema, 
cheminis vandens va lymas , j i 
žymiai mažiau terš aplinką. De
šimt elektr inės specialistų vyks 
mokytis į panaš ias e l ek t r ines 
JAV. T y r i m a m s s k i r t a 270 
t ū k s t a n č i ų do le r ių . S u s i t a 
r imas, kad J A V pagelbės re
konstruoti Elektrėnų e lekt r inę , 
buvo p a s i r a š y t a s v a s a r i o 7 
dieną, kai Lietuvoje viešėjo 
Amerikos viceprezidentas Dan 
Quayle . Lie tuvos e l e k t r i n ė , 
kurios galia y r a 1,800 megava-
tų, gali gamint i t rečdalį visos 
Respublikoje gaunamos elektros 
energijos. Tačiau dėl dujų ir 
mazuto t r ū k u m o dabar elektri
nė dirba minimal ia 260 mega-
vatų galia. 

Tačiau Ukrainos Respublika, 
ne l aukdama nutarimų, eina 
savo keliu. Praėjusią savaitę 
Ukrainos prez. Leonid Kravčiuk 
pasakė, jog idėja turėti jungtinę 
kar iuomenę jo kraštui yra ne
pri imtina. Iki šio penktadienio 
buvo su tar ta , kad visos karinės 
pajėgos yra prez. Jelcino žinio
je. Ukra ina ir Gudija sutiko ati
duoti savo branduolinius gink
lus su ta r tu laiku, tik Kazachs
t anas t o viešai nepareiškė, bet 
Amerikos pareigūnai sako, jog 
Kazachstanas sutinka, kad Ru
sija būtų vienintelė branduolinė 
valstybė po kelių metų. 

Atskirame pranešime rašoma, 
jog prez. Jelcinas, kalbėdamas 
Rusijos par lamentarams, pa
reiškė, kad skubiai yra reikalin
ga koreguoti šešių savaičių eko
nominį planą, greičiau pakeisti 
kolektyvinius ūk ius ir apsau
goti neturt inguosius nuo naujų 
kainų kilimo. Baigdamas savo 
kalbą, Jelcinas pasakė, kad jis 
skiria savo didžiausią kritiką 
viceprezidentą Aleksandr. V. 
Rutskoi vadovauti žemės ūkio 
perorganizavimui ir iš parla
mentarų susilaukė gardaus juo
ko. J i s turėsiąs t am reikalui 
skirti visą savo laiką. Rutskoi 
visą laiką kritikuoja Jelcino 
ekonominius planus. 

Landsbergis baigė 
vizitą Vokietijoje 

Bona . Vasario 14 d. — Vokie
čių žinių agentūra pranešė, jog 
Lietuvos Respublikos prez. Vy-
Tau tas Landsbergis baigė savo 
keturių dienų vizitą pasitari
mais su Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl ir Ekonomikos mi
nis t ru Juergen Moellemann ir 
k i t a i s vyr iausybės nariais . 
Landsbergis p a s a k ė prašęs 
padėti sudaryti stabilizacijos 
100-200 milijonų dolerių fondą 
Lietuvos pinigams, kuris turėtų 
pradėti veikti šių metų antrojoje 
pusėje, kai Lietuva bus priimta 
į Tarptautinį monetarinį fondą. 
J is taip pat prašė Vokietijos 
techninės pagalbos atnaujinti 
Lietuvos t raukiniams. Vokieti
jos Ekonomikos ministras Moel
lemann pareiškė, jog investavi
mų sutartis galėtų būt i pasira
šyta vasario 28 dieną. 

M a s k v a . Vasar io 10. — 
Reuterio žinios praneša, jog 
mėnuo prieš rugpjūčio per
versmą, prez. M. Gorbačiovas 
pasirašė dokumentą, įsakantį 
Komunistų partijos pinigus in
vestuoti į mažas įmones, bend
ras akcijų kompanijas, privačius 
bankus ir kitas kapitalistines 
įmones, ka ip kad buvo pranešta 
Rusijos parlamento apklausinė
jime. 

Dokumentą atskleidė Rusijos 
P r o k u r a t ū r o s a s i s t e n t a s 
Eugenijus Lisovas — tuo buvo 
norėta sulaikyti tuos pinigus 
nuo pervedimo į laisvo verslo 
ekonomiją. Tačiau jis sako, jog 
galėjo bū t i ir kitų priežasčių, 
kodėl Gorbačiovas patvirtino 
tuos pakeitimus. Investigatoriai 
norėtų žinoti, ar tie investavi
mai buvo padaryti tam atvejui, 
jei Sovietų Komunistų partija 
pereitų į pogrindžio veiklą, 
kalbėjo minėtasis prokuroras. 
Gorbačiovas, kuris tuo metu dar 
buvo pa r t i jos g e n e r a l i n i u 
sekretoriumi, iki šiol dar to 
teigimo nekomentavo. 

Komunis tų t u r t a s 
Iki šiol atlikti patikrinimai 

rodo, jog Komunistų partija 
turėjo septynis bilijonus rublių 
Sovietų banko sąskaitoje, o 
taip pat i r kitą turtą, įskaitant 
dar ir nuosavybes. Dabartiniu 
kursu t a i būtų 64 milijonai 
dolerių. Šalia rublių sąskaitų, 
Lisovo kontrol ier iai paėmė 
užsienio val iutos ir grynų 
pinigų 26 milijonus dolerių. 

Tačiau prokurorai negalėjo 
surasti t e n ir užsienyje likusio 
Komunistų partijos turto, kurio 
esama, nors nepatvirtintais duo
menimis, dar tiek daug, kaip 50 
bilijonų dolerių, 60 tonų aukso 
luitų, 150 tonų sidabro ir 8 
tonas platino. Manoma, jog šis 
t u r t a s a t s i r ado Šveicarijos 

tijos s e k r e t o r i ų užs ienio 
reikalams Borisą Ponomarevą. 

Užsienio par t i jų r ė m i m a s 
Rusijos Parlamento komisija, 

kuri veda šį apklausinėjimą, 
pasakė darysianti žygių, jog par
tija, kuri Rusijoje jau yra Jel
cino uždrausta, būtų paskelbta 
nekonst i tucine organizacija. 
Kai tai bus paskelbta, ta i tada 
bus galima nacionalizuoti visą 
partijos turtą. Lisovas taip pat 
pranešė kaip partija perves
davo pinigus užsienio Komunis
tų partijoms. Sovietai iš viso 
išleido 200 milijonų dolerių 
šimtui komunistų partijų 80-yje 
kraštų. Didžiausia partija, kuri 
gaudavo pinigų, buvo prancūzų 
komunistų partija, o antroji 
buvo Amerikos komunistų par
tija, kurios vadas yra Gus Hali 
su 20,000 narių. Iki 1989 metų 
jis gavo 2 milijonus dolerių 
kasmet kol tai Gorbačiovas 
nutraukė, kadangi Hali pradėjo 
krit ikuoti Gorbačiovo politiką. 

Žod inė s is tema 
Pinigai būdavo paskiriami Po-

l i t b iu ro n a r i ų ir te le fonu 
pervedami iš Centro komiteto 
Tarptautinio departamento į 
Sovietų Užsienio ekonominį 
banką, kurio sąskaita buvo 
pavadinta ,.Deposit No. 1''. 
paskelbė „Izvestia" laikraštis. 
Tada pinigai iš šitos sąskaitos 
pervedami į k i tus kraštus ir 
perduodami komunistų parti
joms ten esančių KGB agentų. 

Buvęs KGB agentas Michai
las Liubimovas paliudijo, jog 
šios pareigos buvo pasidariusios 
rutina, bet ne taip dažnai, kaip 
pirkimas likerio ir kvepalų 
vyriausiems partijos vadams ir 
jų žmonoms už užsienio valiutą. 
O KGB žargone, jis sako. parti
jos Centro komitetas buvo vadi
namas ..stotimi". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— V a s a r i o 16-sios proga 
priėmimą rengė Vokietijoje Lie
tuvos ambasadorius Vaidotas 
Antanai t is užsienio diploma
tams, kuriame dalyvavo ir Lie 
tuvos prez. Landsbergis, bebai
giąs savo trijų dienų vizitą 
Bonoje. Jis taip pa t turėjo ilgą 
pasitarimą su kancleriu Helmut 
Kohl. 

— J A V v i c e p r e z i d e n t a s 
Dan Quayie savo kelionėje 
vizitavo Suomiją, Estiją, Latvi 
ją, Lietuvą. Prancūziją, Vokie
tiją ir Šveicariją bei Angliją. 
kurioje prieš jam susitinkant su 
britų vyriausybe, buvo surasta 
bomba medinėje dėžėje, kuri 
turėjo sprogti j a m pravažiuo 
jant. 

— Rusijos Aerofloto lėktuvu 
vadovybė praneša, jog gegužės 
mėnesį pradės susisiekimą 
Maskva-San Francisco per An 
chorago miestą. 

Lietuvių tautos istorinė diena buvo 1991 metų rugsėjo 17-oji. kai Lietuvos Respuhhk? buvo priimta 
} Jungtines Tautas ir iškelta pirmą kartą Lietuvos trispalvė, dešinėje. New Yorke. prie Jungtinių 
tautų Generalinės asamblėjos rūmų, tarp kitų pasaulio velstybių vėliavų. 

— Londone viceprezidentas 
Dan Quayle, prieš s k r i s d a m a s 
į Washingtoną būti kartu su 
prezidentu jam oficialiai paskel
biant savo kandidatūrą vėl į 
JAV prezidentus, pasakė žurna
listams, jog būtų labai blogai, jei 
nebūtų pasauliniu mastu susi
ta r ta dėl prekybos sutarties. 

— Sant iago mieste Čilės vy
riausybė paskelbė, jog buvusio 
vokiečiu komunisto vado E. 
Honeckerio sveikata yra kritiš
ka ir prašo Rusijos leidimo iš 
Čilės ambasados Maskvoje per
kelti jį į ligoninę. Čilės Užsienio 
reikalų viceministras Edmundo 

bankuose arba jungtiniuose 
užsienio investavimuose. Bet 
Lisovas pasakė nežinąs, kad 
partijos aukštieji pareigūnai 
t u r ė t ų užsienio v a l i u t o s 
sąskaitas. Tačiau prokuratūra 
turinti daug medžiagos apkal
tinti kriminaliniais nusikalti
mais vyriausius partijos žmones 
ir pradėti apklausinėti svarbius 
asmenis, pavyzdžiui buvusį par-

Vargas pasakė, jog rusų vyriau
sybė tur i pirma pažadėti, kad 
Honeckerio iš tos ligoninės ne
išduos ki tai vyriusybei. Vokieti
ja nori jį susigrąžinti ir iškelti 
teismo bylą. 

K A L E N D O R I U S 

Vasar io 15 d.: Faustinas, Gir 
dene. Girdenis. Jovita. Jurginą. 

V a s a r i o 16 d.: Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s šventė . Da
nielius. Laisvė. Vasaris, Julija. 

V a s a r i o 17 d.: Prezidentų 
diena. Donatas. Donata, Vaišvi
las, Viltė. 

Vasar io 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta. Lengvenis, Gendrė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:48, leidžiasi 5:22. 
Temperatūra šeštadienį 28 L, 

sekmadieni 36 1., pirmadienį 42 
1., antradienį 37 1. 
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PROF. ST. ŠALKAUSKIO 
MINĖJIMAS ALYTUJE 

, ,Šalkauskis — > ra tasa i didy
sis atei t ininkuos protas, savo 
sistemos ir logikos galia, savo 
minties gilumu ir sistemingu
mu davęs katal ikiškam jauni
mui amžinos reikšmės idėjų, ku
rių a te i t ininkams gali pavydėti 
bet kuris kitas sąjūdis" (prof. A. 
Maceina) 

Vienas iš ciklo .,Tautos pama
t a i " Lietuvos Atei t ininkų fede
racijos numatytų renginių, skir
tų prof Stasio Ša lkausk io 
50-sioms mirimo metinėms pa
žymėti, gruodžio 1 d. vyko Aly
tuje. Jis vadinosi , .Tauta ir 
bendruomenė". Minėjimą orga
nizavo Vilkaviškio vyskupijos 
atei t ininkų valdyba. 

Pe r šv. Mišias, kurias konce-
lebravo kun. Vytautas Eidukai-
tis. buvo gausu žmonių, giedojo 
respublikoje garsus J. Pavilio
nio vadovaujamas „Putino" cho
ras. 

Pamokslo metu profesoriaus 
gyvenimą analizavo, jo laikus 
su mūsų gyvenimu lygino kun. 
Vytautas . „Lietuvos ateitį mes 
tur ime pastatyti ant trijų kolo
nų: lietuvybės, krikščionybės ir 
demokratybės, — rašė Šalkaus
kis. — tačiau mes neretai esame 
dar toli nuo Šalkauskio puoselė
tos ne tik krikščionybės, demo
kratybės, bet ir lietuvybės", — 
įpareigojančiai kalbėjo kunigas. 
Skamba J. Naujalio motetai 
„ U n a Hora" („Šią valandą"), 
„In monte Oliveti" („Alyvų kal
ne"). A. Kačanausko „Malda už 
Tėvynę". Visa tai . ka ip ir atei
t ininkų atnešama auka — duo
na ant baltos drobės su vaisių 
pintinėle —jungė Alytaus įvai
rių kartų tikinčiuosius apie be
siaukojantį Kristų į vieningą, 
besiryžtančią atsinaujinti visuo
menę. Po šv. Mišių Šalkauskį 
pagerbė vaikų ..Putinėlio" cho
ras . 

Pagrindinis minėjimas vyko 
Šaulių namuose. Salės centre 
apšvie-tas ateitininkų simbolis 
— lelija. St. Šalkauskio portre
t a s . A Juozapavičiaus kuopos 
ateitininku vėliava. Šiame fone 
jaunimo paruoštas montažas 
apie žmogaus trapumą, laiko 
t inkamą panaudojimą, „kad jo 
pakaktų pareigoms, mielam 
darbui ir nemielam.., kad nežu
dyčiau savojo laiko, kad nešvais
tyčiau jo, nepardavinėčiau, ne
pūdyčiau jo..." Buvo tarsi var
tai į plačios St. Šalkauskio as
menybes atskleidimą. Profeso
r iaus biografiją nušvietė inž. 
Raimondas Jurgait is . 

..Mirtis atėmė Lietuvai didelį 
vyrą, kokie retai tepasirodo pa
saulyje. Xors jis mokslininkas, 
filosofai bet buvo gyvenimo 
žmogų-. Jam rūpėjo visa, kas 
liečia Lietuvos ateitį. Kiek
vienas žodis atsvertas argumen
ta is , kaip kūjais mušė, bet 
niekad nejutai pykčio, visada su 
šypsniu lūpose, mandagus, nors 
nenuolaidus. Šalkauskio vieta 
našlauja". — citavo prel. J. 
Krupavičiaus minėjimą vedan 
tysis, šių eilučių autorius. Bet 
tai buvo praeityje. O šiandien' ' 
Po šio retorinio klausimo i 
tribūna kviečiamas jaunas Kau 
no V.D.U. profesorius, Fulbreito 
stipendininkas A. Žygas, Il
l ino i s u n i v e r s i t e t e ba igęs 
biochemiją ir antropologija 

idėjos būtų didesnės už žmogų, 
kad būtųjų tęstinumas, kad iš
laikytume atvirumą laiko dva
siai. Šalkauskis ne kūrė, o 
ryškino kristocentrinį pagrindą. 
Tikslas — pažiūrėti į krikščio
nišką bendruomenę, jos uždavi
nius naujoje Lietuvoje..." — tar
si pabrėždamas paskaitos turinį 
pradžioje kalbėjo profesorius. 
„Žmogus nėra sala... Jis formuo
jasi tam tikroje socialinėje ap
linkoje — bendruomenėje. Tai — 
labai sudėtingas procesas. Mes 
atėjome iš visuomenės, kurioje 
dar neseniai buvo varžomas 
laisvas žmogaus apsisprendi
mas, kurioje vyko didelė socia
linio identiteto maišatis ir sun
ku buvo surasti tikrąjį žmogaus 
veidą. 

„Mes esame tokioje situacijo
je Lietuvoje, kada turime pa
klausti save: iš kur atėjome, kur 
einame? Ar mes tikime, kad 
esame bendruomenės nariais? 
Šiandien ka r t a i s pastebima 
jaunimo tragedija, kada žmo
gus, pamiršęs savo tautos šak
nis, kuria ,naują' Lietuvą. Juk 
tauta kuriama per tūkstančius 
metų..." 

Toliau profesorius kvietė pa
simokyti iš Nepriklausomos 
Lietuvos (prieš 1940 m.) bend
ruomenės, subūrusios po tauti
ne idėja didelę dalį tautos, išug
džiusios partizaninį, rezistenci
nį judėjimą. Net ir tolimuose 
tremties kraštuose lietuvybė 
išliko ten, k u r buvo gyva para
pija. Tie žmonės, kurie neigė ka
talikybės svarbą lietuvybei, 
gilių šaknų į išeivijos lietuviš
ką gyvenimą neįleido. „Kaip 
bus dabarties Lietuvoje, kada 
Lietuvos vyskupų konferencija 
skelbia šiuos metus .Parapijos 
metais' ? Ar mes. kurie kartu su 
savo dvasiškiais sudarome šei
mą, bursimės į parapijos bend
ruomenę, ar ja tikos -ne. ar ji 
turės šaknis? Ką ki rsime iš 
naujo?" — klausė pr fesorius. 
„Kada prie parapijų turėsime 
kultūros centrą, vadinsimės 
tikinčiųjų bendruomene?" 

Jaunas žmogus turi nuolatos 
klausti savęs, ar aš esu tikintis? 
Galbūt lankymas bažnyčios yra 
tik vaidyba, nešanti man tik 
asmeninį pelną? Šiandieną Lie
tuvoje yra labai skausmingas 
procesas, kada žmogus nežino, 
ar jis katalikas, lietuvis, ar ne. 
Kartais stebimas „persidažy-
mas", kada žmogus, padaręs 
karjerą „smaugdamas" tikin
čiuosius, tuo prisidėjęs prie 
šiandieninės Lietuvos tragedi
jos, be jokio atsiprašymo eina į 
katalikiškas organizacijas ir net 
nori joms vadovauti. Kataliky
bėje yra atlaidumas, bet pir
miausia turi būti pagijimas. Ar 
mes pasitikėsim tokiais bend
ruomenės nar ia i s? Dalin
damiesi tos bendruomenės var 
du. mes turime didelę atsako
mybę. Gyvybiškai svarbu nepa
žeisti tos bendruomenės gero 
vardo, nes ne vieninteliai jį 
nešiojame. Profesorius pastebė
jo fundamentalias tikinčiųjų 
klaidas, kada jauni žmonės per 
didelį dėmesį kreipia į formą, o 
ne į esmę (perdėtas moderniz
mas), kada žmogus išpažįsta re
ligiją tik kaip kultūrą, kada 
tikėjime pabrėžiama tik viena 

Ateit ininkų federacijos dvasios v a d a s kun. dr. V. Cukuras lanko prof. Stasio Šalkauskio kapą 
Šiauliuose. 

visos bendruomenės, tai nėra 
tikras tikėjimas, jis tampa t ik 
pelningu dalyku karjeros sieki
me. 

Šiandien yra iššūkis mūsų 
bendruomenei. Je i aš noriu 
priklausyti bendruomenei, tu
riu atsisakyti puikybės, net jei
gu esu labai protingas, tur iu 
mirti sau, jei t a s ta rnauja 
bendruomenei. Būtina išlaikyti 
Bažnyčios vienybę, nors tai ne
paprastai sunku. Katalikai ir 
šiandien jaučia kaltę dėl susi
skaldymo, nes nesugebėjo 
visada švytėti Kristaus meile. 
„Ar nejaučiame, kokie esame 
sustiprėję, kad galime nešti 
Kristų už bažnyčios ribų, į 
mokyklas , l igon ines , savo 
šeimas, visur, kur mes esame 
pašaukti ateitininkų šūkiu — 
'Visa atnaujinti Kristuje' ", — 
baigdamas klausė prof. Žyas. 

Skamba A. Vivaldžio 
„Gloria", atl iekama Alytaus 
muzikos mokyklos moksleivių 
choro (vad. J. Adamonytė). 

Kai ateina didžios sausros, 
gelbsti gilūs šuliniai. Pats atei
tininkų atsiradimas buvo ne 
kas kita, kaip naujo šulinio tau
toje atkasimas. Kai tau ta sune
galuoja kuria dvasine negerove, 
toji Apvaizda padeda surasti 
žmogų, t inkamiausią kaip t ik 
pro šią negerovę pravesti. Taigi 
Šalkauskis ne pirmas ir ne pas
kutinis toks „Dievo duotas" 
žmogus. Kai jį suvedi į bendrą 
galeriją su kitais, jaut i t am 
tikro optimizmo bei pasitikėji
mo ateitimi, nes su žmogumi ne
miršta sąjūdis. 

Šalia prof. A. Žygo sėdi antras 
paskaitininkas — ponas Plum-
pa — žmogus, rezistencijos me
tais ėjęs kalėjimo universitetus, 
kentėjęs už tiesą. Tėvynės lais
vę, kartu su kitais šviesiausiais 
tautos žmonėmis. 

Lektorius nagrinėjo lietuvių 
tautos santykius iš savo patir
ties, derino su Šalkauskio min
timis, tautiški*-™ principu, 
mąstė, koH avių t au ta 
nesugebėjo įvykdyti Dievo jai 
skirto uždavinio. „Grįžęs iš 
lagerio, aš stebėjau apytuštes 
bažnyčias, vėliau mano tautie
čiai pradėjo švęs t ; okupantų 
šventes. Kod.'•' taip pasikeitė 
mano tauta?" Šalkauskis buvo 
vienas iš pirmųjų, kurio raš

tuose ieškojo atsakymo į šį 
klausimą Plumpa. 

Lietuva nesugebėjo įvykdyti 
savo pašaukimo, vykdydama 
eskpansiją į kitur ji išeikvojo 
per d a u g jėgų. lodėl mums ten
ka didelė atsakomybė. Šiandien 
vyksta ekspansija į ekonominę 
sferą dvasinių vertybių sąskai
ta. Atsirado grėsmė tapti šios 
srities narkomanais, kai mūsų 
dvasinis pašaukimas vėl nebus 
įvykdytas. 

Šiandien vėl iškilęs uždavinys 
— suimti Rytų ir Vakarų kultū
rų elementus, dėl to labai sielo
josi ir Šalkauskis. Lietuviai 
linkę pasiduoti likimui, prisitai
kyti prie sąlygų. Pat i rdamas 
periodinius smūgius, lietuvis 
prie j ų prisitaiko, tačiau, kaip 
parodė ir mūsų atgimimo laiko
tarpis, labai įniršta, kai kantry
bė pr ieina galą. 

Šiandien ateitininkai turėtų 
atkreipt i dėmesį į iš Vakarų 
plūstančią prastą kultūrą, kad 
nebūtų prarasta dalis dvasinių 
vertybių dėl-*mtrinių dalykų. 
Tikras patriotizmas — rūpint is 
savo tautos pašaukimo įgyven
dinimu, puoselėti jos gerąsias 
savybes, šalinti blogąsias. Svar
bu, kad ateitininkai neužsikrės
tų „malonumų kaupimo" filoso
fija, o eitų paskui Kristų, apmir
tų, kad galėtų pasiekti dvasinių 
laimėjimų, nes „tik kritęs į 
žemę ir apmiręs grūdas gali 
duoti vaisiu". „Ateitininkai turi 
savo darbais sekti Kristų ne t ik 
ant Taboro kalno, bet ir einant 
į Jeruzale" — pabaigoje kalbėjo 
Plumpa. 

Minėjimą savo puikia pro
grama užbaigė muzikos mokyk
los (direktorė Jas iukėnienė) 
moksleivių kolektyvai, kuriems 
organizatoriai labai dėkingi 
(liaudies instrumentų orkestras 
— vad. a. Žembrauskienė ir G. 
Naujikas), akordeonistų orkest
ras (vad. Nepraustytė), styginių 
instrumentų ansamblis (vad. R. 
Frenzelienė; moky+ojų trio). Dė
kojame Šaulių nai: J š> minin-
kams. paskaitininkams, „Puti
no", ..Putinėlio", muzikos mo
kyklos chorams ir visiems, savo 
širdies šiluma prisidėjusiems 
prie šio renginio. 

Gyd. Almantas Gelež ius 
Vilkaviškio vysk. a tei t ininkų 

valdybos pirmininkas. 
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SENDRAUGIŲ SKYRIAUS 
VALDYBOS POSĖDIS 

..Apie patį Šalkauskį, tautinės dalis, o atmetama kita (nesuge-
mokyklos esmę nekalbėsime, bėjimas mylėti), kada pabrėžia-
tai jau parašyta, mes nesame ma pasiaukojimas, akcija ir 
šalkauskininkai . Svarbu, kad malda. Jei tikėjimas neapima 

Chicagos sendraugių ateiti
ninkų skyriaus valdyba buvo 
susirinkusi posėdžiui sausio 
mėnesio gale. Posėdis vyko Jo
no ir Valerijos Žadeikių namuo
se Oak Lawn. Posėdyje dalyva
vo Jadvyga Damušienė, dr. Al
dona Juozevičienė, Arūnas Liu-
levičius, Kazimieras Pabedins
kas. Irena Polikaitienė, Maryte 
Saliklienė, Valerija Žadeikienė. 
Buvo aptarti aktualūs skyriaus 
veiklos klausimai. Pasidžiaug
ta labai gražiai pasisekusiomis 
Chicagos ateitininkų kūčiomis, 
kurias Jaunimo centre šįmet 

ruošė Chicagos studentų atei
tininkų draugovė. Valdyba taip 
pat nori atkreipti skyriaus na
rių dėmesį į Ateitininkų namuo
se vykstančias sekmadienių po
pietes ir gavėnios metu vyksian
tį susikaupimo savaitgalį. Buvo 
smagiai pasidalinta veiklos ak
tualijomis ir pasvarstyta būdai 
veiklai pagyvinti. Posėdžio da
lyviai linkėjo „Iš Ateitininkų 
Gyvenimo" skyriaus redakto
riui Jonui Žadeikiui sveikatos ir 
greito sugrįžimo namo iš ligoni
nės. 

SUSITIKIM BALIUJE 
„Pončkų bal ius", tradicinis 

jaunimo vakaras, vasario 15d., 
šeštadienį, ruošiamas Ateiti
ninkų namuose Lemonte. Pra
džia 7 v.v. Bus įdomus R. Pos-
kočimienės sukurtas ir režisuo
tas vaidinimas „Velnio nuoty
k i a i " , a t l i ekamas Kun. A. 
Lipniūno moksl. a te i t in inkų 
kuopos narių. Po to vaišės i r 
šokiai. Visi kviečiami. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. L incoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos paga1 susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI . 
Orland Park, IL 

Tai . 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Patos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tel. (708) 5120084 
Westmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

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

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. 815-723-0353 

2 '7 E 127st St 
Lemon; IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
pagai susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9358 S. Roberte Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131 
vaianacs pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famfty Medical CNnic 
217 E. 127 St - Lamont. IL S0439 
P'<MaL;SO Palos Ccmmunity Hospitai .' 

Siver Cross Hospi'ai 
Valandos pacai susita"mą 

Hat (7M) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo spstlaUalal 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. 708888-8976 

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

2836 W. 71st St. 
312-438-5666 

4146 W. 83rd St 
312-736-7706 

Chicago. IL 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuotakia 

4007 W. 50 St . 
Tai. (312) 735-5556 

507 S. Gllbart, LaGrange, IL. 
Tai . (708) 352-4487 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cermak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

T e l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susi tar imą 

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 Straot, Chicago 
Tat. (1-312) 434-58)49 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

3900 W 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šestd. 9 v r-12 v p p 

6132 S. Kedzie Ava. . 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. Pulaakl Road. 
Tol. (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 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

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 PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
T e l . (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava. , Elgln. III. 6O120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8056 S. Robarta Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Ta i . kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v e . , Cicero 
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Tautos laisvė 

BRANGESNĖ UŽ 
GYVYBĘ 

BALTIŠKAS SOLIDARUMAS Rimties valandėlei 

Vasario šešioliktoji yra lietu
vių tautos šventė. Ne tie dvi
dešimt dveji laisvės ir nepri
klausomybės metai, bet drąsa, 
ryžtas ir nesigailėjimas gyvybių 
at iduoti už tautos laisvę 
šiandien turi būti atsimenama, 
nors jau pasikeitė kelios kartos 
žmonių. Pusšimtis nelaisvės ir 
kovos metų, kada prarasti 
šimtai tūkstančių, o gal ir 
milijonas gyvybių, taip pat 
nenustelbia tos šventės, kada 
tauta sau pačiai ir kitiems pasi
rodė, kaip tauta subrendusi 
laisvam ir savistoviam gyve
nimui. 1918 metai niekada 
neišnyks iš istorijos, niekada 
nesubliukš ir lietuvių širdyse. 

Ši tautos šventė, didžiausia ir 
labiausiai minėtina, šiandien 
turi dar didesnę reikšmę, giles
nes mintis savyje ir pasaulyje 
išsisklaidžiusiuose lietuviuose. 
Tai nėra tik praeities pa
minėjimas ir ano metų didvyrių, 
savanorių, valstybės kūrėjų ir 
jos vadovų pagerbimas. 

Būtina pažiūrėti, aiškesnėmis 
akimis pamatyti ano meto 
kūrėjų ir savanorių drąsą be 
šautuvų ar su menkais ginklais 
stoti j kovą prieš apsiginkla
vusį ir kariniuose reikaluose 
išlavintą priešą. Kaip pereitų 
metų „dainuojanti" revoliucija, 
taip ano meto pasiryžimas 
nugalėjo priešą, parodė jam 
laisvės troškimą ir net už laisvę 
nesigailėjimą savo brangiausio 
turto — gyvybės. 

Dabartinė tautos šventė — 
Vasario 16-toji yra jau sumai
šyta su Kovo 11 ir Sausio 13 
dienomis. Ir tomis dienomis 
pasirodė lietuvių tautos ryžtas, 
drąsa, laisvės noras ir nebijo
jimas priešo, valdžiusio beveik 
pusšimti metų. 

Jei sugriuvo Rytų baisybė 
Sovietų Sąjunga, laikoma 
galybe, tai prie jos griuvimo 
prisidėjo ir sena Vasario 16-toji, 
ir Kovo 11-toji ir sausio 13-toji. 
Jas gynė tuo pačiu pasiauko
jimu, troškimu ir pasiryžimu ta 
pati lietuvių tauta ir laimėjo tik 
lietuvių tauta. 

* * * 

Daugelis išsilaisvinusioje tau
toje, juoba išeivijoje neatsimena 
laisvės metų. Daugelis neat
simena pirmosios Vasario 
16-tosios dienos, apie kurią net 
ne visa tauta sužinojo. Yra 
žmonių, kurie ir tą dieną at
simena ne kaip istorinį įvykį, 
bet kaip tautos padarytą ir 
paskelbtą aktą. Bet tokių yra 
labai mažai. Nedaug ir jau 
mažai reikšmės turinčių tėra 
atsimenančių laisvės ir 
nepriklausomybės gyvenimą. 
Daugiau visiems primenamos 
kovos, kančios, persekiojimų, 
trėmimų ir žudynių dienos. Ir 
tai ne tik lietuvių tautos žemėje, 
bet ir išeivijoje, kuri ir gyveno 
kovos ir laisvinimo dvasia. 

Dabar yra užsibaigęs vienas 
kovos prieš okupantą pavidalas, 
bet prasidėjęs kitas. Išeivija jo 
dar nesuvokia, išsilaisvinusi 
tauta gyvena abejonių, baimės 
ir rūpesčių akivaizdoje. 
Anksčiau priešas buvo tautos 
okupantas, savieji svetimos 
ideologijos nešėjai ir skelbėjai, 
už duonos kąsnį ir garbę par
davę savo tautą ir šeimas. 

Tie patys išdavikai dabar 
veikia slaptai, norėdami atgau
ti savo privilegijas ir pozicijas, 
norėdami misti svetimomis jė
gomis ir gyventi geresnį 

gyvenimą svetimu prakaitu ar 
net krauju. Tos kovos negalima 
lyginti su buvusia, bet tik reikia 
pripažinti, kad ji yra išsilais
vinusiai t au t a i pavojinga. 
Priešas yra viduje, ir nežinomi 
jo kėslai. 

Didžiosios tautos šventės 
minėjimai turi būti skirtingi 
nuo iki šiol buvusių, nes aplinka 
ir sąlygos yra pasikeitusios. Kai 
anksčiau buvo reikal inga 
pagalba pačiai nualintai tautai, 
išauklėtai ir išmokytai eiti klai
dingais keliais, taip dabar 
reikia jai pagalbos ne žodžiais, 
patarimais ir tik pelno troški
mais. Dabar reikia tikros 
pagalbos mater ia l inės ir 
moralinės, kurias jie galėtų 
suprast i ir naudingai 
panaudoti. Žodžių ir tuščių 
patarimų, gyvenusių skirtingoje 
aplinkoje, tauta nesupranta, bet 
supranta tą pagalbą, kuri 
ateina medžiaga, auklėjimu, 
vaikų šelpimu. Tik apie tokią 
pagalbą šiandien ir tegalima 
kalbėti. 

* * * 

Vasario 16-tosios reikšmė net 
už šimto metų nė kiek nesu
mažės. Tai diena, kuri priminė 
tautai po daugiau kaip šimto 
metų, kad ji yra tauta, po dau
giau kaip kelių šimtų metų, kad 
ji yra savitas kraštas, turįs sa
vo kalbą ir savo papročius. Ar 
lietuvių tauta atsiskyrė nuo ru
sų ar nuo lenkų, nėra svarbu. 
Bet labai svarbu, kad tauta 
pažino save pačią, žinojo savo 
uždavinius. Ji norėjo nuo pat 
pradžios auklėti savo jaunąją 
kartą, kad ji ateityje nesigailėtų 
net gyvybės už savo tautą. Ji 
žinojo, kad „tas laisvės never
tas, kas negina jos". 

Šiemet ir ateityje minėjimai 
turi būti sutelkti į Vasario 
16-tąją dieną, bet net nė trupu
čio neturi būti užmirštos ir kitos 
laisvės ir pasiaukojimo dienos. 
Kovo 11-toji, kai Lietuva išdrįso 
pasiskelbti laisva ir nepriklau
soma, sausio 13-toji, kai dalis 
beginklių jaunuolių ir vyres
niųjų nuogais kūnais prieš 
tankus ir kulkosvaidžius gynė 
laisvęliepos 31-ji, kai visa tauta 
pažino Medininkuose okupanto 
klastą ir žiaurumą. 

Tos dienos yra mūsų tautai 
tragiškos, bet jos kartu ir 
laimėjimo dienos. Jos parodė, 
kad laisvė yra brangesnė už 
gyvybę, kad tautos gyvenimas 
yra auka mirtyje, sužeidimuose 
ir invalidumuose. Nieko nepa
būgo ne tik žuvusieji ar sužeis
tieji, nepabūgo ir visa tauta, 
išskyrus išdavikus. 

Tauta didžiuojasi savo laisve, 
nepriklausomybe, kuriamu 
valstybiniu gyvenimu. Išeivija 
ir svetimuose kraštuose gimu
sieji džiaugiasi, kad jų broliai, 
sesės ir giminės jau gali laisviau 
atsikvėpti. 

Taip pat tauta savoje žemėje, 
išeivija svetimuose kraštuose ir 
šiandien turi matyti didžiuosius 
pavojus ir buvusį priešą. Ji turi 
matyti svetimuosius ar savuo
sius, jei tik jie parduoda savo 
brolius ir savo žemę. Tautos 
švente turime džiaugtis ir ją 
gerbti, bet turime taip pat teikti 
reikalingą pagalbą, kad atsver-
tumėm okupanto atneštus ir 
savo priešo liejamus nuodus, — 
tauta neturi prarasti laisvės 
noro ir nepriklausomo gyveni
mo ryžto. 

Pr. Gr. 

Iki II pasaulinio karo tarp 
lietuvių, latvių ir estų neišsivys
tė nuoširdesnis bendradarbia
vimas. Turbūt buvo dvi priežas
tys: viena, kad mūsų šiaurės 
kaimynai save laikė kultūriškai 
pranašesniais, ir antra, kad 
vengė parodyti solidarumą su 
Lietuva, turėjusia konfliktus su 
Lenkija ir Vokietija. Latvija su 
Estija tokių konfliktų neturėjo, 
tad laikėsi principo „ne mano 
kiaulės, ne mano pupos". Bet 
užsienyje atsidūrę trijų tautų 
Baltijos pajūrių gyventojai su
artėjo. Ypač suartėjo Los 
Angeles lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenės. Suartėjo, vykdy
damos rezistencinius uždavi
nius dėl savo kraštų laisvės. 
Mūsų šiaurės kaimynai supra
to, kad lietuviai nėra kul
tūriškai atsilikę. Priešingai, 
kai kuriose srityse juos stipriai 
lenkė, ypač savo iniciatyva ir iš
radingumu politinėje veikloje. 
Šiandien didelė dalis Los 
Angeles lietuvių, latvių ir estų 
jaučiasi tarsi vienos daugia
kalbės bendruomenės nariai. 
Tas suartėjimo procesas turi 
savo istoriją. 

1961 Leonardo Valiuko inicia
tyva buvo suorganizuotas Re
zoliucijoms remti komitetas, 
į kurį įėjo lietuvių, latvių ir es
tų veikėjai. Valiukas magistro 
laipsniu buvo baigęs žinomąjį 
Pietinės Californijos universi
tetą politinių mokslų srityje. 
Praktinės politikos veikloje jo 
idėjos buvo revoliucinės, nes jis 
kovą dėl laisvės pasiūlė remti 
dviem iki tol senųjų veikėjų 
nepraktikuojamais principais: 
viena, nestovėti šalia Amerikos 
politinių procesų, bet patiems 
juose dalyvauti, ir antra, sąjun
gininkų kovoje dėl laisvės pir
moje vietoje ieškoti JAV 
Kongrese, bet ne vyriausybėje. 
Ką Valiukas skelbė, tą ir prak
tikavo. Pirmiausia jis pats tapo 
Respublikonų partijos veikėju ir 
iškilo į Los Angeles County (7 
mil. gyventojų) partijos vicepir
mininkus. Tada kaip tik įvyko 
jo suartėjimas su Ronald Rea-
ganu, kuris kandidatavo į Cali
fornijos gubernatorius ir vėliau 
buvo išrinktas. Vėliau jis 
suorganizavo Rezoliucijoms 
remti komitetą, kurio angliškas 
pavadinimas — Americans for 
Congressional Action to Free the 
Baltic States — kaip tik nurodo 
į Kongresan nukreiptą veiklos 
kryptį. Mūsų mastais ma
tuojant, Valiuko vadovaujamo 
komiteto laimėjimas buvo is
torinės reikšmės, kai 1965 pra
vedė HCR 416 rezoliuciją 
(penkerių metų kovos 
rezultatas), kurios sustabdyti 

nebepajėgė Washingtonan at
skubėjęs tuometinis Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų mi-
nisteris Andrei Gromyko. 

Leonardas turėjo gerus duo
menis iškilti ne tik lietuviškoje, 
bet ir amerikietiškoje politiko
je, tik j am kliudė silpnoka 
sveikata ir su tuo surišti kai ku
rie būdo nelygumai. Tačiau jis 
buvo labai kruopštus žmogus, ir 
jo paliktuose archyvuose yra 
daug vertingos istorinės medžia
gos, parodančios to laikotarpio 
problemas, sėkmes ir nesėkmes 
bei svetimųjų ir saviškių sta
tomas kliūtis. (Ta medžiaga 
turėtų patekti į Lietuvos archy
vus). 

Rezoliucijoms remti komiteto 
veikla baigėsi apie 1970. Už 
dešimtmečio, 1981, gimė Ameri
kos Baltų Laisvės lyga, ABLL, 
kuri toliau ugdė Californijos 
l ie tuvių , estų ir latvių 
solidarumo dvasią. ABLL stei
gėjams buvo lengviau, nes or
ganizacija rėmėsi į Rezoliu
cijoms remti komiteto tradicijas, 
nors struktūra gerokai skyrėsi. 

Apie ABLL dešimtmečio 
veiklą trumpai buvo rašyta 
„Draugo" 1992.1.24 numeryje. 
Kalbant apie baltiškąjį soli
darumą, ta i jį ugdė. stiprino ne 
t ik kas dveji metai į vadovybę 
nauji lietuvių, latvių ir estų 
veikėjai, bet ir kasmet iš
tvermingai organizuojami du 
renginiai: žmogaus teisių kon
ferencija ir „Laisvės žymens" 
įteikimo banketas. Apie žmo
gaus teisių konferencijas jau 
buvo r a š y t a , o „Laisvės 
žymens" įteikimo iškilmėse 
buvo išryškinami asmenys, ko
lektyvai, įvykiai ar organiza
cijos, daug pasitarnavę kovoje 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
laisvės. Šių metų žmogaus 
teisių konferencija, kuriai bus 
duotas kitas vardas, įvyks kovo 
mėnesį. Tada perrenkama ir 
Lygos vadovybė. „Laisvės 
žymens" įteikimo iškilmės 
įvyko sausio 18 d. 

Šiais metais laisvės žymeniu 
buvo pagerbti 1991 Lietuvoje 
okupantų nužudyti 22 lietuviai 
kovotojai ir 8 latviai. Pagrindi
nę kalbą pasakė kandidatas į 
JAV senatorius Bruce Hers-
chensohn. Šis kalbėtojas buvo 
pakviestas ne dėl to, kad kandi
datuoja į Amerikos senatą, bet 
kad turbūt per visą dešimtmetį 
kaip politinis ABC televizijos 
komentatorius visada drąsiai 
gynė Pabaltijo valstybių teises 
į nepriklausomybę ir anksčiau, 
dirbdamas prezidento Nixon 
štabe, išryškėjo kaip griežtosios 
linijos antikomunistas. Kon

taktai su Herschensohn buvo 
palaikomi daugelį metų ir jis 
visada palankiai atsiliepdavo į 
pabaltiškuosius reikalus. Jo 
nuoširdi neilga kalba baltiško
sios auditorijos buvo entuzias
tiškai sutikta. Sveikinimo žodį 
tarė taip pat Los Angeles mies
to tarybos narys, buvęs pir 
mininkas, daugelio miesto 
rezoliucijų autor ius John 
Ferraro. 

Labai įspūdingos buvo žu
vusiųjų prisiminimui paruoštų 
žymenų įteikimo ceremonijos. 
Žuvusiųjų lietuvių pavardes 
perskaitė Dalytė Trotmanaitė, 
baigusi politinius mokslus ir 
šiuo metu dirbanti Lietuvių 
akcijos centre, ABLL leidžiamo 
„Baltic Bulletin" redaktorė, lat
vių pavardes — Latvijos garbės 
konsulas Aivars Jerumanis. 
Žymenis įteikė Estijos garbės 
konsulas Jaak Treiman. Lietu
viams skirtą žymenį ABLL 
pirmininkė Angelė Nelsienė tos 
dienos rytą buvo paėmusi ir iš
vežusi į Lietuvą, latviams skir
tąjį priėmė konsulas A. Jeru
manis. Angelės jautrų žodį 
raštu perskaitė Trotmanaitė, 
Jerumanis žodį tarė pats. 

Buv. ABLL pirmininkas estas 
Avo Piirisild, atstovavęs da
bartinei pirmininkei Angelei 
Nelsienei , diplomus už 
nuopelnus ABLL veikloje įteikė 
konsului Jaak Treiman ir pir
majam pirmininkės pavaduo
tojui Henrikui Stevens. 

Ypatingai reikia paminėti 
Henriko Stevens nuopelnus. Tai 
kuklus , bet labai pajėgus 
Amerikoje gimęs visuomeni
ninkas, kuris pirmininkei An
gelei Nelsienei įklimpus į kitą 
visokeriopą veiklą, didele 
dalimi prisiėmė ABLL vado
vavimo naštą. Prie ABLL 
veiklos ir šių iškilmių suor
ganizavimo iš lietuvių pusės 
daug prisidėjo A. Raulinaitis, J. 
Matulaitis, D. Trotmanaitė, R. 
Kerr. 

Evangelikų kunigas latvis 
Maitins Irbe sukalbėjo gražią 
invokaciją, meninę programą 
atliko pianistai — latvė Liva 
Andreva ir Amerikos muzikos 
pasaulyje pagarsėjęs estas Rein 
Rannap. Muzikui Viktorui 
Raliui pritariant pianinu, buvo 
sugiedoti Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos himnai. 

Konsulas Jaak Treiman tur
būt teisingai savo kalboje paste
bėjo, kad tokio pobūdžio žymenų 
įteikimas jau paskutinis. Kovo
tojų dienos pasibaigė. Prasideda 
nepriklausomų valstybių atkū
rimas. 

J . Kj. 

JŪSŲ YRA DIEVO 
KARALYSTĖ 

Pranašas Jeremijas kadaise 
savo klausytojams sake, pri
mindamas Dievo Kūrėją, jų 
Viešpatį. „Palaimintas žmogus, 
kurs pasitiki Viešpačiu ir kurio 
pasitikėjimas Viešpats. J is bus 
kaip medis, kurs pasodintas prie 
vandens, kurs išleidžia savo 
šaknis į drėgmę ir nebijo, kai 
ateina karštis" (Jer. 17,7-8). Dar 
aiškiau įvairius palaiminimus 
pr iminė Viešpats Jėzus, 
skelbdamas Evangeliją, moky
damas apie jį susirinkusius 
apaštalus ir minias žmonių, 
kurie norėjo išgirsti naują 
mokslą ir išganymo žodį. 

Evangelistas Lukas primena 
tik keletą palaiminimų, pradė
damas nuo beturčių ir gąsdinda
mas turt inguosius. Jėzus, 
„pakėlęs akis j savo mokinius, 
sakė: palaiminti beturčiai, nes 
jūsų yra Dievo karalystė. 
Palaiminti, kurie dabar alks-
ta te , nes būsite pasotinti. 
Palaiminti, kurie dabar ver
kiate, nes juoksitės. Palaimin
ti būsite, kai žmonės neapkęs 
jūsų, atstums jus, darkys ir 
atmes jūsų vardą kaip piktą dėl 
žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą 
dieną ir linksminkitės, nes štai 
jūsų užmokestis didelis dangu
je, nes taip pat jų tėvai darė 
pranašams" (Lk. 6,20-23). 

Tuos palaiminimus skelbė 
Jėzus Kristus savo apaštalams, 
sekėjams ir tikintiems, kad jis 
yra ne tik žmogaus, bet ir Dievo 
Sūnus. Jis yra tas, kurio laukė 
išrinktosios tautos gerieji 
žmonės, nes jie tikėjo, kad jų 
Kūrėjas Dievas jų neužmiršo n% 
ką buvo pažadėjęs, ištesėjo 
Jėzuje Kristuje. 

Bet tas pats švelnusis Jėzus 
labai griežtai pasakė tiems, 
kurie nenorėjo klausyti jo žodžių 
ir pamokymų, primindamas, 
kad „vargas jums, kurie esate 
sotūs... kurie dabar juokiatės, 
kuriuos žmonės laimina" (Plg. 
Lk.6.24-26). Vargas jiems, nes 
jie nepaveldės Dievo karalystės, 
kuri buvo jiems pažadėta, nes jie 
pasitiki tik savimi, tik žeme, tik 
savo kūno silpnybėmis ir tokiais 
pat žmonėmis. Tačiau toliau 
Jėzus primena savo sekėjams: 
„kurie klausote, aš sakau: 
Mylėkite savo neprietelius, gera 
darykite tiems, kurie jūsų 
nekenčia. Laiminkite tuos. 
kurie jus keikia, ir melskitės už 
šmeižiančius jus" (Lk.6.27-28). 
Tai priešingybės, kurias Jėzus 
skelbė, atitaisydamas iškreiptą 
Raštą ir pritaikytą silpnybėms. 
Už tas priešingybes, už teikia

mus palaiminimus ir meilės net 
priešui skelbimą jis mirė ant 
kryžiaus ir prisikėlė dieviška 
galybe. Jis norėjo žmonėms 
parodyti savo žmogiškumą, 
negąsdinti jų savo našta. Jis 
pasakė, kad jo našta yra lengva. 
Bet taip pat norėjo parodyti savo 
dieviškumą, prisikeldamas iš 
mirusių, nugalėdamas mirtį, 
kurios žmonės labiausiai bijojo, 
ir pažadėdamas dangų su žmo
gaus Kūrėju. 

Ir apaštalas šv. Paulius savo 
mokiniams aiškiai kalba apie 
Kristaus prisikėlimą, kad jie 
žinotų kuo seka. į ką tiki ir ko 
gali laukti, vykdydami Kristaus 
valią ir gyvendami jo mokslu. 
„Taigi, jei skelbiama apie 
Kristų, kalba šv. Paulius, kad 
jis keisis iš numirusiųjų, tai 
kaip gi kai kurie jūsų tarpe sako 
nesą mirusiųjų prisikėlimo? 
-Jeigu nėra mirusiųjų prisikė
limo, tai nė Kristus neprisikėlė. 
O jei Kristus neprisikėlė, tai 
mūsų skelbimas yra tuščias, 
tuščias ir jūsų tikėjimas" (1 Kr. 
15, 12-14). Apaštalas, dar 
paaiškinęs savo netikintiems 
mokiniams, prideda: „Bet iš 
tikrųjų Kristus yra prisikėlęs iš 
numirusiųjų kaip užmigusių 
pirmonė" (1 Kr. 15,20). 

Jėzus Kristus -avo dievišku
mui įrodyti žmonėms ir būsi
moms kartoms, kurios jį tikės, 
numirė ant kryžiaus kaip pap
rastas žmogus, bet prisikėlė iš mi
rusiųjų kaip Dievas. Tai patvir
tina ir visi apaštalai, tai patvir-

[tina šv. Paulius, skelbdamas 
•Evangeliją pagonims, kad 

Kristus tikrai prisikėlė ir jis jį 
skelbia kaip gyvą ir veikiantį 
žmonių tarpe. 

Tai ir yra tas palaimintas 
žmogus, lyg medis įleidęs šaknis 
į drėgną žemę. kaip kalba pra
našas Jeremiją-, kad jis nieko 
nebijotų, nes gyvena iš numi
rusiųjų prisikėlusiame Kristuje 
ir su Kristumi. Jis vykdo jo 
Evangeliją ir gyvena evangelinę 
dvasia. Tik tiems krikščionims 
teikiami palaiminimai ir paža
dama dangaus karalystė — gy
venimas su savo Kūrėju Dievu. 

- P . A. 

Adomui rojus buvo namai. 
Daugeliui jo vaikaičių namai 
yra rojus. 

A. W. Hare 

Kilnios ir didžios sielos savybė 
yra būti naudingam. 

Seneca 
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karstosi ant kaklo kitiems! 
Nežinia kuo baigtųsi pokalbis, jei į butą neįbėgtų 

nuo krepšinio žaidimo įšilęs Arūnas. Stepas nejučiomis 
turi nutilti, nenorėdamas prie sūnaus rodyti savo 
temperamento ir jausmų. Netrukus nieko nesakęs 
išeina. Gatvė toji pati. Ir šaligatvis pravestas tiesiai. 
Salia susodinti medžiai. Kažkurį vakarą jis suskaitė, 
kad nuo jų buto ligi artimiausios užeigos yra devy
niolika medžių. Tik du skersgatviai ir devyniolika 
medžių. 

Gruodis jau baltina medžius šerkšnu ir kloja purų 
baltą kilimą. Vis storesnis kilimo audimas, vis sau
sesnis oras ir aitresnis šerkšnuotasis speigas. Šiais 
metais gili žiema atsilankė. Susisiekimas gatvėse le-

Neapkęsti žmonių yra lyg su
deginti savo namus, kad su
naikintum žiurkę. 

H. E. Fosdick 

Dabar saulės spindulėlis apšviečia tamsią kalinio 
celę. Uždaryta pavydi mintis pajuto gyvybę. Nuo to 
pasidaro sieloje šilčiau. Lyg ramus upės tekėjimas pa
griebia įtarimus lėton srovėn. Taip gera, džiugu ir 
lengva pasidaro! 

- Žinoma... Atleisk man, Birute... Bet kiekvienam 
vyrui nemalonu klausytis panegirikų apie kitą, kai 
žmona pabrėžia savo draugystę su kitu.. Aš nepavydžiu, 
nes praeities negalima pavydėti! Bet dabartis kokia? tėja, dažnai visai sustoja, nes senasis šaltis nemėgsta 
Aš juk neturiu žmonos! Kažkokia svetima moteris, skubos. Specialios mašinos nespėja valyti gatvių, tonų 
kurios bute gyvenu — ir viskas!.. tonos druskos išpilama į sniegą, kad atitirpintų ir valy-

Stepas valdosi, bet priekaištai savaime liejasi, tojams būtų lengviau sniegą semti ir išvežti. Sunk veži 
Birutė mato tai jo raudonomis dėmėmis išpiltame miajg purvinas sniegas iškeliauja į užmiesčius. Autobu 
veide, girdi tai jo virpančiame balse. Dalis teisybės jo as^ v o s j u d a tarp išvažinėtų rudo sniego gilių provėžų, 
pusėje, taip... Bet išsakius viską nuogai, ar bebus Keleiviams tenka ilgai laukti sustojimo vietose, o kūpi 
įmanoma bendrai gyventi? niems autobusams privažiavus vos gali įsigrūsti į per

a i s susijaudinęs... Su juo dabar negalima ginčy- pildytas mašinas. Taksi automobilių neįmanoma 
tis, negaliu jam prieštarauti ir priekaištauti. Geriau prisišaukti, nes jie dabar grsibstyte graibstomi. Pri 
tylėsiu ir kentėsiu. Gal mano tylėjimas jį geriau veiks?" v a t ū s automobilių savininkai dabar savo mašinomis 

Birutė jaučia, kad Stepas iš dalies teisingai spėja, n e n o r į naudotis. Žmonės ginasi nuo šalčio kaip įma 
' nes ji tikrai jo nemyli, jam negali būti meili, jo nelepina, nyciamį, apsirengdami šiltais drabužiais, apsivynio-

negloboja. Šiuo metu lygina lygintuvu jo marškinius, įi&mi megztais vilnoniais kaklaskariais, ausis pri-
Dievas šiaurės tautoms davė ^t nejunta, kad glostytų jo krūtinę ir kaklą... dengia ausinėmis. Pirštinės, ausinės, apsiaustai, šilti 

blondines moteris, kad paguostų _ Birute, tu tyli! Paprastai tylėjimas reiškia su- ap<jarai, skaros dabar geriausiai einančios prekės 
dėl saulės nebuvimo. tikimą. Nejau aš tikrai turiu pagrindą pavydėti? Et! Atkunta ir avalynės prekybos, nes kaliošų, botų ir šilto 

Rogueplan Visos moterys tokios! I akis geros ir šventos, o už akių a D a v 0 pareikalavimas didėja. 

„Tikra Rusija čia dabar... Arba kaip Vilniuje ar 
Kaune... Menkas susisiekimas, nevalyti šaligatviai su 
pramintais takeliais... Apšerkšniję medžiai ir pusnynai 
puriu baltu sniegu. Žmonės savo apsiskuduravimu 
labiau į burliokus ar kolchozininkus panašūs... Bet 
man lyg smagiau! Lyg būčiau atsiradęs vėl savojoj 
žemėje... Vis dėlto maudžia, traukia ten... Rodos, jau 
nieko tenai nepalikau — nei turto, nei giminių, nei geru 
draugų. Bet taip įprasta ten buvo, taip sava ir artima, 
pažįstama viskas, nors ir sovietų okupacijoje..." 

Stepas taip ir pareina nuo vienos sustojimo vietos 
ligi kitos, vis laukdamas pasirodant autobuso. Pabė-
gėja, pastebėjęs tolumoje pažįstamas švieseles. Bet... 
bergždžiai, nes negali įsisprausti į perpildytą autobusą. 
Kitą kartą autobusas nė nesustoja, palikdamas kei
kiančią laukiančiųjų grupę. O sekantis vėl labai ilgai 
nesirodo. Vis atbulas eidamas, atsigrįžta, kad nepra
žiopsotų. Per gerą valandą parklampoja į savo 
apylinkę. 

„Dabar jau nebeapsimoka! Keli blokai pareiti. 
Tegul jau šį kartą taip apsieis". 

Junta, kad kūnasaušiięs po šiltais drabužiais, net 
veidas garuoja. Štai fr savoji gatvė. Čia prie šaligat
vių palikta labai nedaug automobilių. Nuo žvarbaus 
oro kiekvienas stengiasi paslėpti savąjį į garažą ar į 
kiemą. Pavojinga taipogi laikyti mažiną gatvėje, nes 
pasitaiko, jog pravažiuojančios mašinos slysdamos per 
ledą sužaloja stovinčias. 

Kažkaip Stepo akis užkliūva tamsiai mėlyną, 
apdaužytais šonais automobilį. Pastatytas kiek įstrižai 
prieš namą, kuriame gyvena Vilainiai. Tamsus vyro 
siluetas prie vairo. Žmogus sėdi mašinoje ir rūko ci
garetę, tartum kažko lūkuriuodamas. 

(Bus daugiau) 

\ 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 15 d. 

HORIZONTAI 
SKAIČIAI VIENOKI, 
TIKROVĖ KITOKIA 

Br. Juodelio pakvies tas , su
t ikau įeiti į IX išeivijos lietuvių 
Tautinės šokių šventės informa
cijos komisiją, nes didžiai gerbiu 
šios šventės organizacinio komi-
Ifeto pirmininką dr. Petrą Kisie
lių. Malonūs pr i s imin imai te
bėra susikaupę ir apie šios 
šventės informacijos komisijos 
p i rmin inką Bronių Juode!}, 
kuris buvo 1976 m. Chicagoje 
įvykusios V Tau t i n ių šokių 
šventės organizacinio komiteto 
p i rmininkas . 

Tačiau sausio mėn. baigiantis 
atėjo ir k i tas dr. P. Kisiel iaus 
bei Lėšų t e lk imo komisijos 
pi rmininko dr. A. Razmos pasi
rašytas laiškas, k u r i a m e abu 
dosniai lietuviškiems reikalams 
a u k o j a n t y s gydytojai prašo 
a u k o s IX T a u t i n i ų šokių 
šventėm išlaidoms padengti . Bet 
aš manyčiau, kad ne tuo adresu 
lėšų telkimo komisijos talki
n i n k a i tą l a i šką p a s i u n t ė , 
šventai t i k ė d a m a s , jog abu 
gydytojai rašymą spaudai ar 
informaciją per radiją laiko taip-
pat darbu ir tuo pačiu ra
šančiųjų auka šventei . 

Savo laiške abu pirmininkai 
rašo: ..Visi džiaugiamės laimė
ta tautos laisve ir s tengiamės 
pagal tu r imas gal imybes jai 
padėti nugalėti įvair ias sunke
nybes. Mūsų šventa pareiga 
išlaikyti gyvą — lietuviškai 
susipratusią išeiviją ypatingai 
kreipiant dėmesį į j aun imą ir 
išeivijos kultūrinius renginius... 

Kreipiant dėmesį į išeivijos 
jausmą. Taut inių šokių švenčių 
šokėjų skaičiai t ik ra i impo
nuojantys. Jei Chicagoje įvyku
sioje II Taut inių šokių šventėje 
dalyvavo arti 1.000 šokėjų, tai 
V Tautinių šokių šventėje Chic
agoje 1976 m. rugsėjo 4 d. šis 
skaičius pakilo iki 2.000 šokėjų 
ir 11.000 žiūrovų. VI šventėje 
1980 m. liepos 8 d. dalyvavo 76 
šokėjų grupės. 1984 m. liepos 1 
d. VII šventėje Clevelande taip 
pat buvo ar t i 2.000 šokėjų. 
Hamiltone. Kanadoje įvyksian
čios VIII šventės vadovai jau iš 
anksto skelbė, kad dalyvauti 
užsiregis travo 1876 šokėjai. 
Prieš š.m. lieDos o d. Chicagoje 
įvyksiančią IX išeivijos lietuvių 
Tautinių šokių šventę skelbia
ma, kad . jau mokosi t au t in ius 
šokius šokti daugiau negu 50 
vienetu su 2.000 šokėjų..." 

Tai viena ir labai entuzias
t iška medalio pusė. rodanti 
nepaprasta išeivijos gajumą. 
Tačiau, iš ki tos pusės žvelg
dami, pamąs tyk ime ir apie 
tikrovę kitose srityse: l i tuanis
tines mokyklas ir lietuvių spau
dos padėti išeivijoje. Paly
dinkime skaičius: pvz. 1976 m., 
kai V Taut in iu šokių šventė 
sutelkė 2.000 šokėjų, kiek tais 
metais mokinių l ankė lituanis
tines mokyklas, ir kiek jų lanko 
dabar kai šventėse šokėjų skai
čius laikosi maždaug toks pat ar 
net kiek didėja? Pažvelkim ir i 
lietuviškos spaudos prenumera
torių skaičių: kiek jų buvo pvz. 
1976 m. ir kiek liko dabar? Šiais 
dviem atvejai^ bus matomas 
ryškus išeivijos l ietuvių nuo
vargis ir nuosmukis. Gerai, kad 
Taut iniu šokių šventės pajėgia 
suburti stebėtina skaičių šokėjų 
ir ju šokius stebėti tūks tančius 
išsiilgusiu žiūrovų Tos šventės 
yra impulsas išeivijos lietuvių 
tautinei gyvybei, nes, pasak dr. 
P Kisieliaus ir dr A. Razmos 
laiško. ..Lietuvai atgavus laisvę, 
lietuvybė išeivijoje da r labiau 
privalo sust iprėt i . . ." 

Linkėtina, kad ji stiprėtų ne 
tik Tautinių šokių švenčių pro
gomis, bet ir kituose frontuose: 
kad didėtų mokinių skaičius 
l i tuan i s t inėse mokyklose ir 
lietuviškai spaudai priaugtų 
dai:eiau nauiu prenumeratorių 

iš jaunųjų kartų. 
Beruošiant šią skiltį a tke

liavo ir Br . Juodelio siunčiama 
informacinė medžiaga. Būtent, 
IX Taut inių šokių šventės or
ganizacinio komiteto trijų posė 
džių protokolai. Paskubomis 
j u o s pe ržve lgus , žv i lgsn ia i 
užkliuvo prie protokolo įrašyto 
pasiūlymo (o gal nutarimo — 
H.), kad už skelbimus, atseit, už 
šventės reklamą, numatoma 
išleisti apytikrai t ik 2,600 dol. 
Kai tuo tarpu, kaip rašoma pro
tokole, ,,Aštuntoji šventė rek
lamai išleido 9,000 dol., o sep
tintoji 3,000 dol...." 

Man a t rodo, gėda b ū t ų 
mažinti skelbimams spaudoje ir 
per radiją skiriamą sumą, tuo 
pačiu mūsų laikraščius ir radijo 
valandėles užverčiant nemo
kamais nuobodžiais reklami
niais straipsniais bei praneši
mais apie būsimą šokių šventę. 
Čia, t u rbū t abu gydytojai — 
dosnūs spaudos rėmėjai, vienas 
vadovaująs šventės organizaci
niam komitetui, o kitas — Lėšų 
telkimo komisijai, į reikalą 
giliau nepažvelgė ir leido pro-
tokolan įrašyti tokį nieko gero 
nežadantį prognozinį nutarimą, 
ypač t u o metu, kai išeivijos 
spauda labai sunkiai verčiasi, 
už vienintelį išeivijos lietuvių 
dienraštį „Draugą" jo leidėjams 
— marijonų vienuolijai primo
kant per metus net 150,000 dol. 

VOKIETIJOS PARAMA 
KAZYS BARONAS 

M ū s ų korespondentas Europoje 

Pietų Californijos Lietuvai Remti komiteto pirm. Zigmas Viskanta praneša 
apie komiteto atliktus darbus. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
PARAMA SMURTO AUKŲ 

ŠEIMOMS LIETUVOJE 

MAŽA GERŲ ŽINIŲ 

Sausio mėn. pradžioje Hori
zon tuose , a t s ižve lgdamas į 
sunkią lietuvių spaudos, jos 
tarpe dienraščio „Draugo" fi
nansinę padėtį ypač dėl skaity
tojų p a s t o v a u s mažėj imo, 
paskelbiau tokią antraštę „Bent 
2000 naujų prenumeratorių!" 
Š iandien , kai Washingtoną 
p a s i e k ė jau maždaug visi 
„Draugo" sausio mėnesio nume
riai, atidžiai žvalgiausi po dien
rašč io pasku t in į pus l ap į , 
r inkdamas žinias, kaip į t a i at
siliepiama. Kol kas atgarsių 
nedaug, bet vienas kitas yra. 
Štai ,,A. J. Kaz lauskas iš 
Orland Park, 111., švenčių proga 
, D r a u g ą " u ž p r e n u m e r a v o 
dukrai, universiteto studentei — 
Astai. Chicago, Illinois". Kita 
žinia: „Jadvyga Skudzinskas iš 
Dorchester, Mass., pratęsė savo 
prenumeratą 1992 metams ir 
dar užprenumeravo sūnui A. 
Skudutis , Matero, Florida..." 

Prie gerų naujienų reikia 
pridėti ir tai, kad „Sigitas 
Miknaitis, Clarendon Hills, 111., 
veiklus skautų ir kitų organiza
cijų darbuotojas, atsiuntė čekį 
už t r i s .Draugo" prenumera 
tas . . ." Nors žinioje tiesioginiai 
ir nepasakome, tačiau tikiu, kad 
mano senas pažįstamas Sigitas 
pratęsė „Draugo" prenumera
tas savo vaikams. Džiugi ir ši 
ž in ia : „Advokatas Vyten i s 
Lietuvninkas, nuoširdus „Drau 
go" rėmėjas, apmokėdamas 
sąskai tas už skelbimus, pridėjo 
spaudos pa ramai 100 dol. 
auką..." Tai tikrai vertas dėme
sio išeivijoje gimusio jaunesnio
sios kartos advokato gestas. 
Daugiau tokių pavyzdžių. 

„Draugo" 1992.1.16 nr . pa
s k e l b t a informacija, kad 
lietuvių jaunuolių, baigiančių 
šiais metais gimnazijas abi
t u r i e n t ų ba l ius r u o š i a m a s 
gegužės 9 d. Jaunuolių tėvai 
kviečiami į bendrą pasitarimą 
sausio 17 d. Balzeko Lietuvių 
k u l t ū r o s muziejuje. Pasak 
informacijos, „ laukiami visi 
tėvai , kurie didžiuojasi savo 
užaugintu jaunimu..." Kaip bū 
tų gera. kad tie „didžiuojantys" 
tėvai bent metams savo vai 
kams užsakytų „Draugą" ar 
kurį kitą lietuvišką laikraštį ar 
žurnalą. Gal pagalvos kas ir 
apie tai. 

Lietuviai Californijoje, su
jaudinti 1991 m. liepos mėn. 30 
d. sovietų įvykdyto smurto Me
dininkuose, dar tą pačią dieną 
ėmėsi žygių žuvusiųjų šeimoms 
pagelbėti. LB organizatorių E. 
Kulikausko ir Z. Viskantos 
pr ieš me tus suorganizuotas 
veiklos centras, iš Los Angeles 
ir apy l inkė je gyvenanč ių 
lietuvių surinko daugiau negu 
1,400 dol. nužudytų Lietuvos 
pareigūnų šeimoms ir sunkiai 
sužalotam Tomui Šernui parem
ti. Neužmiršta ir pučo metu 
Lietuvos Parlamento sargyboje 
žuvusio Ar tū ro Saka lausko 
šeima. Spalio mėn. Los Angeles 
Lietuvai Remti komiteto pirm. 
Zigmas Viskanta ir jo žmona 
Birutė, lankydamiesi Vilniuje, 
šią auką įteikė Lietuvos AT 
pirm. Vytautui Landsbergiui. 

Daugelis organizacijų ir pavie
niai asmenys, Tėvynei didžiau
sio pavojaus ir nelaimių metu, 
ėmės i l a b d a r o s da rbų , j ų 
iš re iškimui rasdami įvairių 
būdų. Los Angeles mieste, bene 
pirmieji atsiliepę į Tėvynėje iš
tikusias nelaimes, buvo a.a. Bill 
ir Violetos Dudor, a.a. Angelės 
Reklaitienės-Jūrevičienės ir a.a. 
Jurgio Jurevičiaus mirties me
t in ių minėjimuose dalyvavę 
artimieji ir svečiai, sur inkę 
aukas Medininkų kankinių šei
moms paremti . Pirmoji mūsų 
Bendruomenėje surinkta auka 
buvo pasiųsta į Chicagą, į Reli
ginės Šalpos centrą. 

Beveik tuo pat metu Lietuvos 
Dukterų draugijos Los Angeles 
skyrius t a ip pat nutarė paremti 
tragiškai žuvusiųjų šeimas. LD 
draugijos valdybos narė Marija 
K a i r i e n ė , rugpjūčio 10 d. 
vykdama į Lietuvą, gabeno ir 
1,200 dol. — LD draugjos auką. 
Ta pačia proga M. Kair ienė 
aplankė kiekvieną nukentėjusią 
šeimą, pareikšdama užuojautas 
ir paguodos žodžius 

Tarp j a u minėtų ir kitų šiam 
reikalui atsiliepusiu organiza
cijų, buvo ir Ramiojo vandeny
no rajono skautai iš a.a. Onos 
Motekienės palikimo paskyrę 
900 dol. nelaimės paliestoms 
šeimoms. Neatsiliko ir L.K. 
Birutės draugijos Los Angeles 
s k y r i u s , a smen i ška i nuga-
bendamos ir įteikdamos 1000 
dol. auką. 

Ne vien organizacijos, bet ir 
pavieniai asmenys siuntė aukas 
ir asmeniškai lankė Lietuvos 
Nepriklausomybę gynusių ir žu
vusiųjų šeimas. Tarp tokių ypač 
minėtini Kazys ir Salomėja 

Šakiai , kurie, spalio 20 d. 
švęsdami savo vedybin io 
gyvenimo 50 metų sukaktį , jų 
sve ik in t i s u s i r i n k u s i e m s 
svečiams pasiūlė vietoj jiems 
jubi l ie jaus proga sk i r i amų 
dovanų — aukoti Lietuvai . 
Surinkta ir suaukota 2,850 dole
rių, kurie sukaktuvininkų pa
g e i d a v i m u , buvo p a s k i r t i 
Lietuvos našlaičiams — Vil
niaus II-iems Vaikų namams 
Mildos gatvėje. Dovana ski
r iama vaikučiams — jiems vi
taminų, medikamentų ir skiepų 
parūpinimui. Šiam reikalui 250 
dol. aukojo Julius ir Ingrida 
Jodelės, 220 dol. — Kazys ir 
Salomėja Šakiai. 200 dol. — 
Jurgis ir Marcelė Uksai, po 100 
dol . — Ignas ir E lena 
Bandžiuliai, Juozas Kaributas, 
Aniceta Litvinienė. John ir Deb-
by Šakys. Po 50 dol. — Vacys ir 
Ona Bern ia i , dr. Z igmas 
Brinkis . Rimtautas Dabšys, 
Vincas ir Ema' Dovydaičiai, 
Laimutis Dovydaitis, Juozas ir 
Bronė Dzenkaičiai, Vytautas ir 
S t a sė F ledž inska i , Regina 
Gasparonienė. dr. Rolandas ir 
dr. Danutė Giedraičiai, Vladas 
Gylys, Virgis ir Daina Kaspu
čiai, Antanas ir Marija Kiškiai, 
Juozas ir Elena Kojeliai, Irena 
L u t h e r , Vaclovas i r Ona 
Mikuckiai. Algis ir Vaidilutė 
Mikuckiai, Albinas ir Anas
tazija Mitkevičiai, Česlovas ir 
Ona Norkai. Stasė Pautienienė. 
Jonas ir Julija Petroniai , An
t anas ir Dalilė Polikaičiai, 
Kazys ir Eugenija Prišmantai , 
Gintaras Prišmantas, Juozas ir 
Mari ja Pupiai , Bron ius ir 
J an ina Racevičiai, Algis i r 
Angelė Raulinaičiai, Bronius ir 
Angelė Seliukai, Bronius ir 
Mikalina Stančikai, Vytautas ir 
Marija Šeštokai, Vytautas ir 
Angelė Vaičekauskai, Vidman
tas ir Aldona Variakojai, Anta
nas ir Anelė Vosyliai, Vytautas 
ir Vanda Ze len ia i ir Šv. 
Kazimiero parapijos choras. 30 
dol. — Valentinas ir Birutė Var
nai. Po 25 dol. — Leokadija Sta-
dalnikienė, Vytenis ir Vita 
Vilkai. 

Visos organizacijos ir pavie
niai asmenys — aukojusieji ir 
aukoti raginusieji % savo reiš
kiama artimo meile/pagelbėjo 
liūdesio ir nelaimės ištiktie
siems sunkioje valandoje. Džiu
gu, kad Californijos lietuviai 
j a u t r i a i reaguoja į t a u t o s 
džiaugsmus ir nelaimes. 

Regina K a s p a r o n i e n ė 

Šiandieninę Vokietiją galima 
drąsiai vadinti „Kalėdų sene
l i u " , d a l i n a n č i u b r a n g i a s 
dovanas Europos bei trečiojo 
pasaulio valstybėms. Aiškus 
pavydas anglų ir prancūzų pusė
je, užmetant vokiečiams norą 
savo stipria valiuta ir labai gera 
ekonomime padėtim įsirikiuoti 
į p a s a u l i o g a l i ū n ų e i l es . 
Minimas taip pat kolonializmas, 
mėginant remiamas valstybes 
padaryti savo sateli tu. 

Tačiau Pabaltijo valstybės 
savo ateit į remia tik Vokietijos 
ir Skandinavijos valstybių para
ma. Iš Vokietijos pabaltiečiai 
laukia jų įvedimo į Europos 
Bendriją, o kiekviena pablogė
jusi ekonominė padėtis uždega 
vilties kibirkštėlę , laukiant 
vokiškos paramos. 

Kuo ik i š io l p a s i r e i š k ė 
Vokietijos parama? Didžiausias 
dėmesys buvo a t k r e i p t a s į 
patarimus, ryšių užmezgimams 
su tarptaut inėm organizacijom. 
Manding, nevisuomet pasie 
kiami vokiečių geri norai bei 
tikslai. Norėta pvz. Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai pervesti buv 
Rytų Vokietijos armijos ginklus 
Tačiau t am pasipriešino dalis 
Europos Bendrijos narių. 

Tik Lietuva ir Estija tur i savo 
pasiuntinius Vokietijoje, tuo 
tarpu pastaroji — Vilniuje, Ry 
goję ir Taline. Latvija ir Estija 
tuoj pat priėmė Vokietijos pa
siūlymą plėsti i r organizuoti jų 
užsienio ministerijas, Lietuva 
la ikėsi rezervuota i . Be to. 
Vokietija kiekvienai Pabaltijo 
vasltybei užtikrino 3 mil. mar
kių paramą, ypatingai aprūpi
nant policiją uniformom, gink
lais, pakeliant jos pajėgumą, ap 
mokymą. 

Perdavimas buv. Rytų Vokie
tijos kariuomenės ginklų yra 
ne te i sė tas ir t a rp tau t in ia i s 
įstatymais. Tačiau Estijai buvo 
padovanoti du lėktuvai, o Lie 
tuvai perduota 250 kariškų 
sunkvežimių. Taip pat Vokieti
jos bankas Rygoje at idarė savo 
skyrių. Numatoma atidaryti 
Goethe inst i tutas Pabaltijo sos
tinėse, o jau šį pavasarį į Ryga 

ir Taliną bus pasiųsti vokiečių 
kalbos mokytojai. 

Vasario 3 d. spauda plačiai 
rašė (televizija radijas priminė 
trumpai* pasirašytą susitarimą 
tarp Lietuvos ir Rusijos, dar šį 
mėnesį išvesti iš Vilniaus rusų 
kariuomenės įgulą. Lietuva vis
kuo aprūpina kariuomenę, kar
tu prižadėdama kar iams bei 
šeimoms įrengti butus ir karei
vines Gudijoje ar Rusijoje. 

„Nesu alkoholikas, tačiau ir 
neasketas" — pasakė savo vieš
nagės m e t u Vokietijoje B. 
Jelcinas. Tam akstiną davė 
laikomos H. Kohlio ir B. Jelcino 
rankose vyno t a u r ė s . P a s 
kanclerį t aurė buvo pilna, pas 
B. Jelciną tuščia, kadangi j is 
dar prieš laiką vyną išgėrė. 
Vokietis iš savo taurės pripylė 
rusui, nes juk reikėjo „aplais
tyt i" pasirašytą sutartį . Čia ir 
atsirado žurnal is tų įvairios 
„spekuliacijos", siekiant net 
žinių pačiame Kremliuje. Ar jos 
teisingos — sunku pasakyti . 

t ač i au Maskvos užkulisiuose 
plačiai kalbama, kad B. Jelcinas 
kiekvieną dieną išgeria butelį 
vodkos. Keletą ka r tų j is buvo 
p a t e k ę s į nemalonią padėtį. 
I r t a ip 1989 m. savo viešnagėje 
J A V pasikalbėjime su televizi
jos atstovu j is labai neaiškiai 
i š tardavo žodžius, o viename 
pr iėmime net užmigo prie stalo. 

Vaka rų valstybių diplomatų 
praneš imu (jie tur i daug šnipų 
Maskvoje) du palydovai išnešė 
an t savo rankų Jelciną iš „Intu-
r i s to" viešbučio, k u r alkoho
liniai gėrimai gaunami tik su 
Vakarų valiuta. Pr imetamajam 
neiš t ikimybė žmonai. 

Spauda persikėlė į Rusijos 
istoriją primindama, kad Ivanas 
Žiaurusis . būdamas mokiniu, 
gavo girtuoklio vardą. Neblai
v i ame stovyje jis prievartau
d a v o mote r i s ir n e b l a i v u s 
būdamas nužudė savo sūnų. Ne 
kiek tol iau nuo jo atsi l iko 
P e t r a s Didysis. Taip pat ir 
S ta l inas savo žudynes nuramin
davo degtine. Nevengdavo jos 
Chruščiovas, o L. Brežnevas 
visuomet turėdavo lenkiškos 
degt inės butelius. Gerdamas ir 
imd amas širdies va is tus j i s 
pakenkė savo sveikatai . 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 

VELYKINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 
JEI JUOS PRISTATYS1TE IKI KOVO 16 D. 

BALTIA EXPRESS VIENINTELĖ KOMPANIJA. LAIKU PRISTAČIUSI 
JŪSŲ KALĖDINES DOVANAS, TĄ PATj UŽTIKRINA IR JŪSŲ 
VELYKINIAMS SIUNTINIAMS 

TIK 90 centų/sv. virš 80 sv. 
TIK $1.00 sv. LENGVESNIEMS SIUNTINIAMS. 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI GAVĖJUI Į RANKAS. 
SIŲSKITE VISKĄ. NAUJA IR NAUDOTA 
MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00 

MES TURIME JAU SUPAKUOTUS GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO 
MAISTO PRODUKTŲ SIUNTAS 

MAISTAS KŪDIKIAMS: 
MŪSŲ SUPAKUOTI AMERIKIETIŠKO MAISTO PAKETAI. KŪDIKIAMS 
LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE. 
ORO CARGO SIUNTINIAI PER 10—20* DIENŲ 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79th ST. 

CHICAGO, IL 60652 
TEL. 1 800-SPARNAI 1-312-284-6449 

1-800-772-7624 
• DARBO DIENŲ 

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS I NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio ? 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 IKI liepos 7 
l epos 12 iki Hepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsiėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
SDalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

501. 

502. 

503. 

504. 

505. 

BIRŽELIO 7 - 22 
Vilnius 4 naktys. Kauna 

BIRŽELIO 1 4 - 2 8 
Vilnius 3 naktys. Ryga : 

LIEPOS 2 - 1 9 

EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
->ipėda 2. Šiauliai 1. Vilnius 2. Vien.- 3 (Austrų oro linija) 

EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Tntinas 3. St Petersburoas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5. Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naKtys. Kaunas 3, Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro linija) 

RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. itauhai 1. Klaipėda 3. Vilnius 1. Frankfurtas t (Luftansa oro linija) 

Kiekvienas t v i r t a s pasi
ryžimas laimėti iš esmės yra 
laimėjimo pradžia. 

St. Šalkauskis 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkarašti pagal jūsų pageidavimus AMERICAN TRAVEL 
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTE 

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

Visos laidos is WCEV stotie* 
1450 AM bango. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WUIow Springs. IL. 604M). 

TeL: (708) 839-2511. Tel-FAX 0H70 

— 
> INTERNATIONAL 

v _ 
TRAVEL CONSULTANTS ^3«l i frcL$"^ 

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

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uaruva 
Talsfonas 350-115 Ir 778-392 

9525 South 79th Avanue 
Hlckory HIII, Illinois 60457 
Talafonss (700) 430-7272 

< 



Red. Rasa Miliauskaitė, tel. (312) 376-9286 Rašinius siųsti „Draugo" adresu. 

KONGRESINĖ VIEŠNAGĖ ARGENTINOJE 
VII Pasaulio Lietuvių jauni

mo kongreso programa Pietų 
Amerikoje U991.XII.18-1992.-
1.8) buvo išsamiai aprašyta A. 
Saulaičio straipsnyje „Drauge" 
1992.1.30. Šiame aprašyme per
duosiu keliautojos įspūdžius ir 
bandysiu bendrai apibrėžti 
Kongreso turistinę dalį. 

Kongreso grupę sudarė 
kongreso atstovai, jo dalyviai, 
turistai ir vietiniai lietuviai. 
Turistų grupelė buvo pati 
mažiausia, susidedanti bene iš 
trisdešimt asmenų: iš Australi
jos, Kanados, Vokietijos ir JAV. 
Ši mūsų grupė padidėdavo kai 
prie jos prisijungdavo kongreso 
dalyviai. Keliavome įvairiomis 
transporto priemonėmis: skri
dome lėktuvais ir malūnspar
niais, važiavom autobusais ir 
plaukėme laivais. Kai kuriems 
teko ir pajodinėti. 

Buenos Aires 

Kelionė prasidėjo Argentinos 
sostinėje Buenos Aires. Šio 
miesto atmosfera ir archi
tektūra, įskaitant ir žmonių 
pažiūras labai primena Vakarų 
didmiesčius. Buenos Aires yra 
ant ras didžiausias miestas 
Pietų Amerikoje gyventojų 
skaičiumi ir vienas didžiausių 
miestų visame pasaulyje. Tai 
buvo ypač pastebima, matant 
daugybę automobilių gatvėje. 
Automobilių dujos graužė 
akis ir akį rėžė aprūkę pa
statai. Nepaisant šio moder
naus gyvenimo „rezultato'*, 
Buenos Aires centras yra 
sudarytas iš gražių kvartalų, 
gyvybingų gatvių ir daugelio 
dėmesio vertų pastatų. 

Į turistinį maršrutą įsiskaitė 
ir ekskursija po Buenos Aires, 
kurioje buvome supažindinti su 
miesto pagrindiniais istoriniais 
paminklais, bažnyčiomis ir 
kitomis įdomybėmis. Plaza de 
Mayo. pagrindinis miesto kvar
talas, skaitosi pati jo širdis: 
apsupta ministerijų rūmų, senos 
miesto rotušės Cabildo ir San 
Martin katedros. Čia garsioji 
Evita Peron, stovėdama Casa 
Rosados (Prezidento rūmų) 
balkone, kalbėdavo aikštėje 
susirinkusiems miestiečiams. 
Čia argentinietės motinos, dė
vinčios baltas skaras, kas 
ketvirtadienį ramiai žygiuodavo 
ratu, skelbdamos savo dukrų, 
sūnų ir vyrų dingimą, kai 1970 
metų dešimtmetyje, militarinės 
vyriausybės įsakymu, buvo 
slaptai areštuoti, kankinti ir 
nužudyti per 60,000 Argentinos 
piliečių. Jie būdavo apkaltinami 
už bet kokį pasipriešinimą 
valdžios autoritetui. Šis tragiš
kas įvykis yra atžymėtas grin
dinyje Mayo plazos centre. 
Aikštės grindinyje yra ratu 
nutapytos baltos skarelės. Tai 
tų didvyriškų motinų protestas 
privedęs prie valdžios 
perversmo. 

Nuo Plaza de Mayo einant 
vakarų kryptimi, atsirandi 
Avenida 9 de Julio Tai vienas 
plačiausių bulvarų visame pa
saulyje, platesnis net už 
Champs Elysee. Tai pati 
pagrindinė miesto susisiekimo 
gatvė, padalinta į tris dalis. 
centrinė — 9 de Julio, rytinė — 

A. SPURGYTE 

Calle C ar los Pellegrini ir vaka
rinė — Calle Cerrito. Čia yra 
įvairios parduotuvės, resto
ranai ir kavinės. O ir žmonių 
netrūksta. Buenos Aires yra 
gyvas ir judrus miestas su 
dideliu pasirinkimu pasilinks
minimų. Corrientes gatvėje yra 
kinai ir naktiniai barai, o Laval-
le gatvėje — miesto teatrai, 
restoranai bei naktiniai klubai. 
Ko tik norėtum, čia tikriausiai 
rastum. Calle Florida randi be
galinę eilę parduotuvių. Beveik 
kas antroje krautuvėje parda
vinėjami odiniai švarkai, ap
siaustai, rankinukai, lagaminai 
ir panašiai. Nėra abejonės, kad 
nemažas skaičius kongreso 
dalyvių nusipirko odinį drabužį, 
nes Argentina yra pasižymėjusi 
odos gaminiais. Kainos buvo 
žymiai aukštesnės, negu tikė
jomės. Argentinoje yra taip 
iškilusi infliacija, kad valiutos 
kursas keičiasi kasdien. Kitas 
nelauktas faktas — tai „tra-
velers checks" iškeitimo pro
blema. Net ten esantis Bostono 
Bankas nepriėmė tarptautinių 
čekių. Aplakstėme nemažai 
bankų ir pinigų keitimo įstaigų, 
beieškodami, kur pinigus pa
keisti. Argentinos banknotai 
susideda iš 10,000 „austrai" 
vienetų. Kongreso metu, 10,000 
australų buvo maždaug vieno 
JAV dolerio vertės. Matant 
prekių kainas, mintyje reikėjo 
keturis nulius nubraukti, norint 
žinoti dolerinę vertę. 1992 sau
sio 1 d. Argentina žadėjo 
„austrai" pinigus pakeisti į 
„pesos", tuo sumažinant nulių 
skaičių ant banknotų. 

Itališkas kvartalas 
Kitos įdomios ekskursijos po 

Buenos Aires apylinkes buvo La 
Boca ir Palermo, Ricoleto kapi
nės, Tigre upės kanalai ir 
„Estancia gaucl-.o" kaimas. La 
Boca, arba mažoji Italija, tai ra
jonas penkiolika minučių auto
busu nuo centro, kuriame apsi
gyveno italų imigrantai 19-to 
šimtmečio pabaigoje. Turintys 
mažai pinigų ir norėdami spal
vinai gyventi, italai pasistatė 
namus iš pigaus aluminijaus 
apkalo su keto balkonais ir juos 
nudažė ryškiom spalvom, kaip 
kad Italijoje. 1940 m. dešimt
metyje La Boca pasižymėjo 
knaipėm, kuriose buvo šokama 
populiarus tango šokis. Jas ypač 
lankė menininkai ir daugelis jų 
apsigyveno šiame bohemiškame 
kvartale. Šiandien La Boca yra 

sent imental iai patrauklus . 
Kaip ir visos mados sugrįžta, 
tango šokis yra pradėjęs vėl įgy
ti populiarumą, o La Boca jaučia 
atgimimą. Nors namai čia neiš
taigingi, bet siauros gatvės su 
vešliais medžiais, kampinėm 
užeigom ir dirbtuvėm šiam 
kvartalui duoda neužmirštamą 
charakterį ir dvasią. 

Priešingai La Boca kvartalui, 
Palermo rajonas yra garsus savo 
turtingais ir mandriais butais, 
zoologijos ir botanikos sodais ir 
hipodromu. Ricoleto kapines 
netoli Palermo yra verta ap
lankyti. Jos primena Pere La-
chaise kapines Paryžiuje. Mau
zoliejai, pastatyti palei siauras 
gatveles, sudaro tarytum mies
telio vaizdą. Čia randama dau
gelis architektūrinių stilių: 
klasikos, baroko, art nouveau 
bei modernios architektūros. 
Kiekvienas mauzoliejus stovi gvajaus ribas. Nusileidžiant Ig 
tarytum namelis, o ne pa- uazu aerouoste iš visų pusių 
minklas, tad primena mirusiųjų žalia kiek akis užmato. Čia 
miestą, ir jo atmosfera ne tiek 500,000 akrų miško priklauso 
bauginanti, kiek raminanti, nacionaliniam parkui, taigi 
Ricoleta palaidoti daug žymių tūkstančiai rūšių augmenijos ir 

medžio. Nemažai jų buvo jau 
apleistos arba parduodamos. 
Pusiaukelyje priplaukėme res
toraną papietauti. Maistas, 
kuris mums buvo iš anksto 
užsakytas, nebuvo išskirtinis. 
Dažnai gavome jautienos ar viš
tienos, paprastai keptų, be jokių 
ypatingų prieskonių ar priedų. 
Įpratome gerti argentinišką 
vyną, kurio skonis buvo geras. 
Bendrai, mažai skundų teko iš
girsti dėl argentiniečių maisto 
ar gėrimų. 

Vieną sekmadienio rytą važia
vome žolėmis apaugusiomis 
lygumomis „pampas" į argenti-
nietišką „estancia" (ūkį — ran
čą). Ten visus kongreso dalyvius 
supažindino su tipiškais „gau-
cho" („kaubojų") patiekalais, 
būtent; ant anglių iškepta mėsa, 
„empanadas" — kepsniai su 
kamšalu ir „mate" — arbata. 
Mate yra geriama iš išskobto 
moliūgo per šiaudą, kurio gale 
yra sietelis, nepraleidžiantis 
arbatlapių. Mate turi stiprų ir 
aitrų skonį. Estancijoje teko 
gražiais arkliais pajodinėti po 
laukus, pamatyti gaucho folklo
rinių šokių programą ir net 
dalyvauti kiaulių lenktynėse. 

Ats tovams dalyvaujant 
studijų dienose, kongreso daly
viai ir turistai išsiskirstė į pasi
rinktas keliones po Argentiną. 
Vieni keliavo į pietinę Pata-
gonijos sritį ir jos ledynus bei 
dykvietes, o kiti skrido šiaurėn 
į Iguazų krioklius ir Bariloche 
miestelį Čilės pasienyje, Andų 
kalnų rytinėje pusėje. 

Iguazu kriokliai 
Iguazu kriokliai kerta Ar

gentinos, Brazilijos ir Para-

tner VVilliams, bepietaujančią 
viešbučio restorane. 

Nepaisant karšto, drėgno ir 
lietingo oro bei nemigo, ekskur
santai entuziastiškai tyrinėjo 
visus takelius, visas galimybes, 
kaip galint daugiau pamatyti. 
Vieni plaukė laiveliu į netolimą 
salelę, kiti skrido malūn
sparniais virš gamtos peizažo. 
Nenoriai palikome Iguazu 
krioklius. Jautėmės laimingi, 
pamatę tokį gamtos grožį ir 
didybę. 

Bariloche 
Iš Iguazu skridome į pietva

karių miestelį Bariloche. Tai 
garsus slidinėjimo kurortas. 
Slidinėti nebuvo įmanoma, nes 
gruodis Pietų Amerikoje — va
saros laikas. Bet visi išsigan
dome, kai žymiai vėsesnis oras 
mus užklupo vos išlipus iš 
lėktuvo. Daug kas skubiai bėgo 
pirkti megztinius. Deja, ne 
vienas grįžome į Buenos Aires 
peršalę. 

Bariloche miestelis, apsuptas 
ežerėlių ir sniegu padengtomis 
kalnų viršūnėmis, priminė Švei
cariją. Nenuostabu, kad ir jo 
architektūra priminė rąstų 
statybos namus Alpėse. Čia, be 
abejo, pajunti šiaurinės Europos 
imigrantų įtaką Argentinoje. 

Ekskursijos vadovė supažindi
no mus su Bariloche apylinkės 
gamtos nuostabumu, žmonių 
papročiais ir šeimyniškumu. Jos 
maloni ir linksma nuotaika 
veikė ir mus, ir kelionė tapo 
neužmirštama. Mums stebint 
pro autobuso langus, gidė 
pasakojo apie apylinkės istoriją, 
jos įvairią augmeniją ir apie pir
muosius šios srities gyventojus, 
Nahuel Huapi indėnus. Jų var
du pavadintas ežeras, kuriuo 
plaukėme nuo uosto „Puerto 
Panuelo" į pusiasalį Quetri-
huye, kuriame yra „arrayanes" 
medžių miškas. Toks miškas 
yra tik vienas pasaulyje, jo 
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kovotojų, Argentinos laisvės 
veikėjų ir piliečių. 

Kanalais ir lygumomis 
Vienos popietės ekskursiją 

praleidome plaukiodami po 
Tigres miestel io kanalus. 
Plaukėm mažu laiveliu vingiuo
jančiais kana lo takel iais . 
Namai palei kanalus iškelti ant 
stulpų, saugantis nuo potvynių. 
Matėme ir paprastų ir mand-

VII PLJ Kongreso ekskursantės prie Iguazu krioklių Brazilijoje. Iš k.: Gailė 
Radvenytė iš Los Angeles, Rūta Kvedaraitė iš Arizonos ir Alytė Gražytė, 
Jūratė Jankauskaitė ir Nida Bichnevičiūtė iš Chicagos. 

Nuotr. Nidos Bichnevičiūtė* 

gyvūnijos yra apsaugoti nuo su
naikinimo. Miškas yra sub
tropinis, tačiau augmenija yra 
labai tanki. Einant miško 
takeliais nuolat girdi įvairius 
garsus — pajauti, kad miškas 
tikrai yra gyvas. 

Iš pirmo žvilgsnio, Iguazu 
krioklių vaizdas tiesiog pri
t renkia. Šio vaizdo efektą 
galima palyginti tik su Šiaurės 
Amerikos Grand Canyon. Tarp 
pasakiško miško. Iguazu upė 
praplatėja ir staigiai triukšmin
gai krenta nuo 200 pėdų aukščio 
stačios uolos ir susijungia su eile 
mažesnių krioklių. Daugiau 
kaip 250 tokių krioklių yra išsi
dėstę pusantros mylios ilgyje 
Fantastinis, įspūdingas vaizdai! 

Ekskursantai buvo apgyven
dinti vienai parai ištaigingame 
„International" viešbutyje. Pro 
langus buvo galima matyti 
krioklius. Be šio viešbučio, 
tiktai vienas kitas viešbutis, jau 
Brazilijos pusėje, randasi kriok
lių artumoj. Visi buvo sužavėti 
gamtos grožiu. Keli grupės daly
viai, netikėtai pamatė buvusią 

plaukikę ir kino žvaigždę Es-

savo 
bent 

pa-

medžiai turintys cinamono 
spalvos kamienus. Saulės spin
duliai atsimuša nuo kamienų ir 
perduoda švelnią spalvą. Ši 
medžių savybė davė Walt 
Disney mintį, sukurti 
fantazinę filmą „Bambi" 
taip mums aiškino gidė. 

Kai saulė prašvito, 
miršome, kad yra šaltoka. Ra
miai plaukėme, stebėdami kal
nų viršūnes. O išlipus teko 
užsikelti slidinėtojų keltais į 
aukštesnę apžiūros aikštelę ir 
apsidairyti. Iš visų pusių matėsi 
tik mėlyni ežerai ir miškais 
apdengti kalnai. Stebėjomės 
gamtos švara ir mažu skaičiumi 
mašinų bei turistų. Daugelis, 
grožėdamiesi, žadėjome grįžti 
čia ateityje, o gal net ir sklypą 
nusipirkti. 

Prieš paliekant Bariloche, 
teko pasigardžiuoti vietiniu 
šokoladu bei paragauti jų mėsos 
ir žuvies patiekalų. Daugumo
je restoranuose mums gražiai ir 
maloniai patarnavo, o maistas 
ir jo pasirinkimas buvo įvairus: 
šviežias upėtakis, elniena, jau
tiena ir daugybė kitų. 

Vita Reinytė, apsilankiusi pas Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorių 
Arvyda Žygą 1991 m. rudenį. 

PASIMAČIUS SU 
ARVYDU ŽYGU 

Praeitą rudenį man teko 
aplankyti Lietuvą pirmą sykį. 
Kelionė pilna įspūdžių — gerų 
ir blogų. Vienas iš malonių 
prisiminimų buvo susitikimas 
su Arvydu Žygu. Kaune buvau 
apsistojusi pas gimines, ir jie 
nurodė, kur Arvydą rasti 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Užėjau į Arvydo ofisą ir tariau: 
„Arvydai, atėjau pažiūrėti ar tu 
dar gyvas". Jis tuo momentu 
buvo be akinių, ir manė, kad aš 
jo studentė. Kai geriau pasižiū
rėjo, pamatė, kad tai seniai 
matyta pažįstama iš Chicagos. 
Negalėjo tikėti. Galima sakyti 
buvo apstulbęs. Truputį pakal
bėjom ir susitarėm vakare 
susitikti ir pakalbėti apie Chi
cagos veiklą, žmones, žinias ir 
apie Arvydo veikimą Lietuvoje. 

Tą vakarą susiėję turėjome 
nepaprastai daug temų. Ar
vydas labai daug pažinčių 
paliko Chicagoje, ir labai sunku 
jam palaikyt i ryšius su 
daugeliu. Beveik visą savo laiką 
yra pašventęs universitetui ir 
ateitininkams. Stengiausi jį 
apšviesti įvairiom žiniom ir 
įvykiais. Padiskutavom 
jaunimo veiklos bei kitas pro
blemas Chicagoje ir Lietuvoje. 
Arvydui yra sunku raginti 
jaunimą stoti į veiklą. Da
bartinės Lietuvos jaunimas ven
gia stoti į organizacijas, kadangi 
būdavo priverčiami stoti į 
pionierius praeity. 

Arvydas labai džiaugėsi tuo, 
kad ekonomijos ministeris 
Vagnorius perleido buvusias 
pionierių stovyklas ateiti
ninkams. Jis ragino prisidėti 
mane bei kitus, norinčius jose 
vadovauti, padėti jas orga
nizuoti, jose padirbėti. Didelis 
darbas yra jam prieš akis. Su 
dabartine didėjančia maisto pro
blema bei kitais trūkumais, 
tikėkim, kad pavyks stovyklas 
sėkmingai pravesti. 

Arvydas prašė, kad aš organi
zuočiau vieną projektą, būtent 
„video juostų vajų". Arvydas 
yra labai nusivylęs nevykusiais 
filmais, kurie yra rodomi per 
televiziją vakarais — būtent, 
pornografija. Prašė, kad būtų 

Bet reikia atsisveikinti 
Laikas buvo atsisveikinti ir 

skristi atgal į Buenos Aires. 
Išlydėdama vadovė davė kiek
vienam indėnišką vardą ir 
paaiškino jo reikšmę, o mes 
atsisveikindami su ja sudai
navome lietuvišką dainelę. 
Sugrįžę į Buenos Aires at
šventėme Kūčias ir Kalėdas. Po 
švenčių, liko dar keletą dienų 
pamatyti Buenos Aires ar 
padaryti tai, kas nebuvo atlikta, 
prieš išplaukiant į Montevideo. 
Urugvajuje. 

Per greitai prabėgo dienos Ar
gentinoje. Išsivežėme daug įspū 
džių, užmezgėme naujas 
pažintis ir linksmai, linksmai 
praleidome pirmas dvi kongreso 
savaites Argentinoje. 

atsiųstas švarus rinkinys filmų, 
iš kurių Lietuvos jaunimas 
galėtų pasimokyti, pasidžiaugti. 
Kitaip sakant, akivaizdiniu 
būdu atnešti šviesos, malonumo 
į dabar esantį pilką pasaulį. Su 
aukom bus supirkti filmai ir 
padengtos persiuntimo išlaidos. 
Jau aukų yra, ir kuo daugiau 
bus, tuo bus geresnis siuntinys. 
Galvoju, pavyzdžiui, parūpinti 
gamtos filmų su pritaikyta 
muzika (VVindham Hill, pavyz
džiui, tokias turi) „It 's a 
Wonderful Life", turbūt , 
visiems matytas filmas su akto
rium Jimmy Stevvart, yra geras 
pavyzdys klasikinės filmos 
prasminga tema. Yra galvojama 
gerą komplektą filmų sudaryti 
ir netrukus išsiųsti. Lauksiu at
siliepimo. Čekius galima rašyti 
Association of Young Lithua-
nian Americans. Siųskite Vitai 
Reinytei, 4040 West 105 PI., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Vita Reinytė 

JAUNIMO RENGINIAI 

Vasario 13-23 d. - „Dailė 
'92" meno paroda Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Vasario 15 d. — Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo su
kakties šeimyniškas minėjimas 
Jaunimo centro kavinėje Chi
cagoje. Rengia jaunimo cen
tras. 

Vasario 15 d. — Dariaus 
Girėno lituanistinės mokyklos 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas 11 vai. ryto Jaunimo 
centro maž. salėje. 

Vasario 16 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 
74-sios sukakties minėjimas. 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje. Rengia ALTos Chicagos 
skyrius. 

Vasario 22 d. — „Spindulio" 
tautinio jaunimo ansamblio 
pokylis Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Vasario 23 d. — „Žiburėlio" 
ir „Vaikų namelių" Montessori 
mokyklų madų paroda. Lexing-
ton House. Hickory Hills. 

Vasario 23 d. - ..Virgo 
merginų choro iš Vilniaus, kon
certas Jaunimo centre. Rengia 
Jaunimo centras. 

Kovo 1 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre Chicagoje. 
Rengia skautai ir skautės. 

Kovo 3 d. — Užgavėnių 
blynai ir linksma programa 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Ruošia Pasaulio lietuvių cen
tras. 

Kovo 8 d. — „Dainavos" an
samblio koncertas Jaunimo cen
tre, Chicagoje. 

Kovo 13 d. — LB Lemonto 
apylinkės žuvų pietūs Lietuvių 
centre. 

Kovo 15 d. - Lietuvių Fon
do koncertas Jaunimo centre 
Chicagoje. 

Kovo 15 d. — Šeimų popietė 
Lietuvių centre, Lemonte. 
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JAUNIMO 
KONGRESAS APIE 

LIETUVĄ 
A. SAULAITIS, S.J. 

Keliuose kraštuose jaunimas 
rengia lietuviškos muzikos radi
jo programas, platina vaizda
juostes iš Lietuvos, surengia va
jus ir turi talkininkų Lietuvoje. 
Anglija ir Vokietija kartu ren
gia LTTHEX (Lietuviško išgyve
nimo) labai sėkmingus savaitga
lius jau dešimtį metų. JAV 
politiniai seminarai labai gerai 
vyksta ir naudingi. JAV LJS 
renka žinias apie bendroves, 
kurios paremtų Lietuvos reika
lus, rūpinasi Lietuvoje įdarbinti 
talkininkus iš savo šalies. Ka
nados LJS turėjo keturis pir
mininkus per tiek metų, suren
gė įvairias budynes, demonstra
cijas, koncertus, pamaldas ir kt. 
Lietuvos reikalais. Visur pri
imami meno ansambliai i r 
valdžios pareigūnai iš Lietuvos, 
prisidedama vertėjavimu. 

Visi pabrėžė žinių ir ryšių 
svarbą, nes naująją PLJS valdy
bą nutarimu įpareigodami bent 
du kartus per metus platinti 
išsamią informaciją apie jauni
mo veiklą šalyse. Būdama sava
noriška bendrija, LJS įvairiose 
šalyse jaučia narių bei norinčių 
vadovauti stoką. 

Pirmąsias dvi kongreso savai
tes aptariami klausimai buvo 
suvesti sausio 3-8 d. stovykloje, 
kai atvyko likusieji svečiai iš 
Lietuvos. Prez. Landsbergio pa
tarėjas Aurelijus Katkevičius 
kalbėjo apie dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį ir atsakinėjo į 
klausimus, kųjių netrūko. Apie 
tautines mažumas etnografinėje 
Lietuvoje pasisakė A. Katkevi
čius, Gudijoje mokytojaujanti 
Renata Greimaitė, Suvalkų tri
kampio atstovė Rūta Burdėnai-
tė ir adv. W. Hough. 

Lietuvos visuomeninę padėtį 
aptarė V. Gluoksnis, Monika 
Girčytė, o apie psichiniai ne
sveikų vaikų bei asmenų pro
blemas — Dana Migaliova, Mo
nika Girčytė ir australietė Dana 
Baltutytė, jau metus su luošais 
vaikais dirbanti. Vaikų namų ir 
nesveikų vaikų padėtį apibū
dino taip, kaip ir kiti išeiviją 
lankę asmenys iš SOS vaikų 
draugijos, Švietimo ir kultūros 
ar Sveikatos ministerijos, o 
kongresantai šiuo klausimu itin 
domėjosi. D. Baltutytė buvo 
kaip tiltas, profesiniai dirbanti 
Lietuvoje ir gerai susipažinusi 
su kultūriniais, visuomeniniais 
ir auklėjimo reikalais. 

Apie etninės kultūros išsau
gojimą kalbėjo Vytautas Mus
teikis, jaunųjų l i t e r a t ū r a 
domėjosi būrelis su A. Katke
vičium, plačiau aptarta ekolo
gija su Linu Vaitkum. Vytautas 
Gluoksnis supažindino su atei
tininkų veikla, o Monika Girčy
tė — skautų ir skaučių. Svečiai 
turėjo leidinių, straipsnių ir 
vaizdajuosčių savo paruoštomis 
temomis. 

Lietuvos atstovai dalyvavo ir 
atstovų posėdžių svarstybose 
apie PLJS ryšininką ar būstinę 
Lietuvoje ir apie 1994 m. VIII 
PLJK renginius. Vietoj kon
gresinės stovyklos Lietuvoje 
dalyviai išsiskirstytų į domesių 
būrelius po visą šalį, ketvertą 
penketą dienų praleisdami su 
instruktorium ar vadovu prie 
savo pomėgio: liaudies meno 
kūrybos, ekologinio darbo, 
archeologinių kas inė j imų, 
dainų bei muzikos, kelionės bai
darėmis ar pan. Vietoj kelių 
užsiėmimų stovykloje išbūtų 
ilgesnį laiką ir įsigilintų. Aišku, 
būtų ir koks didesnis bendras 
renginys. Kaip šiame kongrese 
13 asmenų iš Lietuvos buvo 
mažuma, taip ir 400 ar 500 
kongresistų iŠ pasaulio būtų 

mažytė mažuma Lietuvoje, 
todėl ir vieniems ir kitiems 
rūpėjo, kad kongreso ir PLJS 
tikslai tame sąskrydyje būtų 
pasiekti. 

Vienu metu, palapinėje sėdint 
apie 120-čiai jaunuolių, buvo 
atsiklausta, kiek planuoja per 
a t e inanč ius dvejus metus 
mėnesį ar ilgiau būti Lietuvoje 
ir dirbti, studijuoti ar kitaip 
prisidėti. Pusė pakėlė rankas. 
Kai kurie tiesiai iš kongreso 
keliavo į Europą ir Lietuvą. 

Atstovų posėdyje buvo 
paklausta, kiek yra lankę Va
sario 16 gimnaziją. Rankas 
pakėlė 40% (VI JK gimnazijoje 
buvusių nuošimtis buvo 25%). 
Prie Vokietijos LJS atstovų per 
tą laiką prisidėjo ir Šiaurės 
Amerikos, o ypač Pietų Ameri
kos jaunimas. Pagrindinė JK 
veikusio jaunimo dalis iš P. 
Amerikos Vasario 16 gimna
zijoje praleido bent metus, o kiti 
dar ruošiasi vykti. Apsidžiaugė, 
kad Lietuvos ir Vokietijos švie
timo pareigūnai jau tarėsi dėl 
gimnazijos išlaikymo. Kaip 
prieš trejus metus Urugvajaus 
LB pirmininkas pasakė, „Va
sario 16 gimnazija yra mūsų 
kolonijos atnaujintoja". 

Įspūdžiai ir išvados 

Kongrese dalyvavusiam sve
čiui ne įmanoma šaltai ir 
dalykiškai šio renginio aprašy
ti. PLJK nutarimai tiksliau ma
tysis PLJS paskelbtuose raš
tuose, smulkesnės ir tikslesnės 

žinios pasirodys „Pasaulio 
lietuvyje" bei PLJS-JK atskai
tose PLB seime. Sekretoriatas 
nurašinėjo ir įrašė pokalbius, 
diskusijas, dalino tekstus bei 
santraukas. 

Kai kurie žmonės jau kalbėjo, 
kad gal šis — paskutinysis išei
vijos jaunimo kongresas. JK 
atstovai nubalsavo kitaip, net 
PLJS statute griežčiau įtvir
tindami ryžtą „rūpintis už 
Lietuvos respublikos ribų gyve
nančiu jaunimu, kuris save 
laiko lietuvišku", ir pakartotnai 
pabrėždami, kad tik tvirta išei
vija ir kraštų bendruomenės 
gali Lietuvai padėti, prie jos 
atsikūrimo prisidėti. 

Urugvajaus valstybės atsto
vas per priėmimą Montevideo 
ispaniškai pabrėžė, kad dabar, 
Lietuvai tapusiai nepriklau
somai kitų valstybių tarpe, dar 
labiau reikalingas kitose šalyse 
gyvenančiųjų lietuvių įnašas, 
padėsiantis Lietuvai ir lie
tuviams pajusti, ką reiškia būti 
lietuviu, lietuvišku, savitu 
kraštu ir visuomene. Bendrake
leivis nelietuvis prasitarė, kad 
nepriklausoma ir laisva Lietu
va dabar turi kibti į darbą, nes 
yra atsakinga už savo ateitį. 

Per visus septynis kongresus 

buvo atstovaujamas 19-os kraš
tų lietuvių jaunimas. Kongreso 
programos vyko aštuoniuose 
kraštuose, keturiuose žemy
nuose. Šis kongresas skaičiumi 
buvo mažiausias — su visais, 
kad ir ne ištisai dalyvavusiais, 
arti 250 asmenų, vietoj įpras
tinių 450. Buvo brangiausias 
dalyviams ir atstovams, ypač 
kad Bendruomenių, LJS ar JK 
komiteto lėšų buvo mažiausia 
skiriama, dėmesį nukreipus į 
Lietuvos bei Lenkijos svečius. 

Kartais sakoma, kad mažiau 
dalyvavo del visų kelionių i 
Lietuvą. Kongresantų tarp^ 
daug yra buvę Lietuvoje ir 
numato ten keliauti. Kartais 
klausiama, ar tik šį kartą buvo 
permažai žinių, reklamos, infor
macijos apie kongresą, nors ir 
buvo paruošti puikūs plakatai, 
ženkliukai, protarpiais 
pranešimai spaudai. 

Savo svarstybose jaunimo at
stovai gvildeno daug klausimų, 
kurie iškils PLB seime Chica-
goje birželio gale ir liepos pra
džioje. Ne tik dėl užrašų ar 
plakatų, bet iš nuovokos apie 
išeivijos bei Lietuvos reikalus 
jaunimas dažnai atsižvelgdavo 
į šio kongreso šūkį „Mūsų 
vienybė — tautos stiprybė". 

• e 

LTD. " T O R V I L " 
VVE ALSO SELL AGRICULTURAL EQUIPMENT 

Askfor the latest catalop,ue "TORVIL 92" virft informarion on: 
• F o o d • S W E £ T ^ • Ciq.xuEiies • L iouoi* • K ITCUEN & 

S A T M U C O M S u p p l i 7 i • C I G T U N C , • Sl toc* • Bccld.^c, 
1-UredviARC & Appli^NCĖS • B icyc ies • I o \ S <5> SIAT CK£R% 

• P O T S <?» PIATCS • IV*e<Ji«:if»<ft 
• A q n i c u L T U R a l E o u i p m C N T <?. DAPTS • Tises 

• C A R P Ę T & R o o i - coveRf^QS • K i i RAN.;IT 
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R E L I A B L E S E R V I C E T O Y O U R H O M E L A N D 
Y O U C A N DO E V E R Y T H I N G B Y P H O N E 

TIESIOGINIS SKAMBINIMAS 
Į LIETUVĄ SU ACC SUTAUPYS 
JUMS PINIGŲ! 

ACC LONG DISTANCE CORP., veikianti nuo 1981 metų, dabar 
aptarnauja visą Ameriką ir virš 180 pasaulio kraštų iš Illinois, 
Massachusetts, New Yorko, Connecticut (dalies) ir Kanados. 

Palyginkite kiek ACC Jums gali sutaupyti naudojant 5 minučių 
pokalbio pa vyzd j : 

Iš Čikagos j Lietuvą 

Iš Čikagos j Nevv Yorką, NY 

Iš Čikagos į Los Angeles, CA 

Iš New Yorko į St.Petersburg, FL 

Iš Bostono į VVashingtoną, DC 

ACC 
$8.58 

.70 

.70 

.70 

.65 

AT&T* 
$11.23 

.75 

.76 

.76 

.73 

MIC 
$ * * 

.70 

.75 

.75 

.68 

SPRINT 
$8.73 

.75 

.75 

.75 

.73 
1-92 

Pokalbiai iš Čikagos j Lietuva yra pagrįsti skambinant tarp 7 vai. ryto ir 1 vai. p.p. 
* AT&T skambinimai j Lietuvą, įmanomi tik su telefonistės pagalba. 
** MCI neturi telefoninio patarnavimo j Lietuvą. 

ACC Long Distance Corp. pasirašė susitarimą su Lietuvos 
Respublikos Ryšių Ministerija, kuriuo ACC Long Distance Corp. 
skiria 3 % Jūsų telefoninių išlaidų Lietuvos Ryšių Ministerijos 
tolimesniam ryšių plėtojimui. 

PADĖKITE LIETUVAI, TAUPYDAMI SAU! 

Prašome skambinti: 
S ACC 1-800-388-3414 arba 1-800-456-6000. 

Brangiausias palikimas, kurį 
tėvai gali palikti savo vaikams. 
yra atminimai apie tyrą, taikų 
tėvų sugyvenimą moterystėje. 

O. Leixner 

Nusidėti meilei pagundos nie
kad neatstoja, nors jų charak
teris kinta kartu su bėgančiu 
laiku. 

F. Sheen 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd . 

Phone (312) 581-4111 

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

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

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 

Dengiami stogai, kalamas 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko; 
popienuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4612 S. Paulina. Chicago 

Tai. 312-927-9107 

SUTINKAME JŪSŲ GIMINES 
Miami aerouoste ir atvežame į 
jūsų namus pigiau, negu 
lėktuvu. Tokias pat paslaugas 
teikiame ir išvykstantiems atgal. 
Aptarnaujame tik Floridos 
ribose. 

Kreiptis: 813-379-9342 

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 veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kodzle Ava. 
Tai. 436-7878 

Gntuifc KMIEC1K REAIKiRS 
Vm 7922 S. Pulaski R<i. 
a £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. J; 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Parduodami Lido Beach Sara-
sota, FL du ,,duplex" namai po 2 
bt. su įrengimais; Vz bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

Tel. 508-754-1492 

Optujjf 
21 
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ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Bes. 708-423-0443 

ASTA T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% p>giau mokėsit 

už apdraudą nvo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e * t 9 5 t h Stret 
Te l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirou ir 
uimiesty Di'bu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-771-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Kreiptis | Hermis Deckys 
Tai. 5 *64624 . Nuo 8 ryto Ik! * * . v . 

Kalbėti lietuviškai 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

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

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

REAL ESTATE 

•Df 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

Gntuifc 21 
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REALMART, INC. 
bb02 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

Parduodamas mūrinis namas 
Crystal Lake, IL, Hillside Range" 
stiliaus: 3 mieg.. 4,000 kv. pėdų gyv. 
plotas. 4.3 akro sklypas su šimtame
čiais ąžuolais. Kreiptis: 

Tel. 815-459-5258 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

(vertinimas 
' Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
' Pensininkams 

nuolaida 
' Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. S7th Street. Chicago. IL 60629 

FOR SALE 
Lithuanian couple selling Lithu-
anian resort with furnishings in Lith. 
community of Irons, Ml on beautiful 
pvt. Beaver Lake.Excellent buy. 

Call: 616-266-5426 

FOR RENT 

Išnuomojamas 6 kamb. švarus bu
tas Cicero, IL- Arti Šv. Antano baž
nyčios ir maisto krautuvių. Puikus 
miesto važmos susisiekimas su vidur-
miesčiu. Skambinti 1-708-652-8546 
nuo 8 v.r. - 1 0 v.r. ir 6 v.v. -10 v.v. 

IEŠKO BUTO 

2 suaugę asmenys ieško buto. 
Gali padėti namų ruošoje. 

Tel. 312-776-7305 

HELP MVANTED 

r 

CHILOCARE HOUSEKEEP1NG JOBS 
If you speak FLUENT English & have 
references. my agency has jobs for you. 

Call ROMIIO Shore 
312-649-0822 

Botween 9 im t 6 pm 

SARAH'S AGENCY 
119 South Mlhvaukeo Ave. 

VVheeilng. IL 60000 

T*i 708-541-2030 
Parūpiname gerus darbus 
namų ruošoje, vaikų arba vyr 
amžiaus žmonių priežiūroje 
Galimybė gyventi kartu, arba at 
skirai. Anglų kalba reikalinga 
Daugiau informacijos gausite 
atvykę pas mus. Darbo vai.: 
nuo 8 ryto Iki 5 p.p. 

( ( 



ŽEMĖS REFORMĄ 
PRADĖJUS 

J U O Z A S NAVAKAS 

Lietuvos žemės ūkyje, kaip ir 
kitose sri tyse, vyksta persi
tva rkymas , kur i s liečia žemės 
ūkio gamybą ir gyventojų išmai-
t inimą. Lietuvos vyriausybė 
šalina komunist inį kolektyvinį 
žemės ūkio valdymą ir pradeda 
jo s u p r i v a t i n i m ą . Apie tai 
p lačiau ske lb i ama Lietuvos 
spaudoje. Valstybės laikraštis 
„L ie tuvos a i d a s " praėjusių 
metų lapkričio 8 d. rašė , kad 
nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo 
vyriausybės nutar imas dėl ūkių 
vadovų teisių ir pareigų priva
tizavimo pereinamuoju laiko
t a r p i u . T a m t i k s l u i buvo 
sudaryta žemės ūkio ministeri
jos komis i ja , vadovau jama 
ministerio R. Survilos. Kolūkių 
v a l d y m o o r g a n a i : ko lūk ių 
valdybos, direktorių valdybos, 
stebėtojų tarybos ir visuotiniai 
s u s i r i n k i m a i n e t e n k a savo 
įgaliojimų. Toje biurokratinėje 
ūkių valdymo formoje buvo 
daug pareigūnų lyg t ranų bičių 
avilyje. Ik i tol kiekviename 
kolūkyje būdavę nuo 10 iki 20 
įvairių pare igūnų aprūpintų 
a l g o m i s , v a l d i š k o m i s susi
siekimo pr iemonėmis ir ki
tokiomis privilegijomis. O kurgi 
dar aukštesni buvę ištikimi 
Stalino ta rna i . 

K e i č i a n t ū k i ų va ldymo 
tvarką, Žemės ūkio ministerijos 
komisija „pe rk ra t ė " kiekvieną 
rajonų valdybų pristatytą laiki
nosios administracijos vadovą, 
kurį tvir t ino a rba atmetė. Nau
jos administracijos uždavinys 
y ra užt ikrint i , k a d ūkių turtas 
bū tų t iksl ia i inventorizuotas, 
įkainotas , re ika lu i esant pada
lytas. Paaiškėjus , kiek žmonių 
norės ū k i n i n k a u t i privačiai, 
kiek sugrąžint i žemės savi
n inkams ir bus norinčių į ben
drijas, iš esmės j au bus kitos 
d a r b o fo rmos . Į s t a t y m a i s 
susidarys prielaidos privatizuoti 
visą žemės ūkio turtą, kar tu ir 
žemę. Je i ateityje išliksią žemės 
ūkio bendrijos, t ada jos pačios 
tu rės teisę įs tatymų numatyta 
t v a r k a s p r ę s t i la ikinosios 
administracijos likimą. Atrodo, 
kad šių permainų vyksmas 
ka ime nebesustabdomas. 

Paskelbus nutar imą ir pra
dėjus jį vykdyt i , „Gimtasis 
k raš t a s" rašė: „Visą mėnesį lyg 
bičių avilys buvo sujudę kaimo 
žmonės: perkratomas kiekvieno 
ūkio vadovas, keičiami netikę, 
žmonių nemėgiami , agrarinei 
reformai nepr i ta r iantys pirmi
n inkai" . Kaip ne visi kolūkių 
p i rmin inka i galėjo bū t i ko
munis ta i , ta ip ne visi j ie buvo 
geri vadovai. Bet , paskelbs* 
reformos įs tatymąjie nenmafo 
ir kai kur ie net kėlė tri_Lšmą 
su savo draugais prieš naują 
tvarką. Tai darė be reikalo, nes 
didžioji jų dalis pal ikta vado
vaut i laikinosioms administra
cijoms. Nepriešingi žemės ūkio 
reformai j au anksčiau supratę 
padėtį, r imta i pradėjo ruoštis 

p e r t v a r k a i . Pavyzdž iu y r a 
nurodomas Ši rv in tų rajono, 
Vi le ik iškių ko lūk io pirmi
ninkas, ku r i s perorganizavo 
gyvulių ūkyje, mechaninėse 
dirbtuvėse ir kituose daliniuose 
žmones, s u b u r d a m a s į ne
didel ius , pač ių t v a r k o m u s 
gamybinius vienetus, sąlyginai 
pavadintus kooperatyvais. Pri
va t i zavus žemę , p a s t a t u s , 
techniką, nesunkiai j ie galėsią 
susiburti į pr ivat inę nuosa
vybinę bendrovę. Šaulių rajo
no Ringavos kolūkio pirmi
ninkas, suprasdamas reformos 
re ikalą , d r ą s i a i s um až ino 
išpūstą biurokratinį aparatą, iš
vaikydamas darbo neturinčius 
v a l d i n i n k u s , n e l e i s d a m a s 
iššvaistyti turto. Pasvalio ra
jono Rimkūnų kolūkio pirm. ne
dve jodamas r e m i a žemės 
reformą, ir čia daug ūkininkų 
gerai pasiruošia privatizavimui. 

Priešingai nusiteikę reformai 
kolūkių p i rmin inka i elgiasi 
savavališkai, savanaudiškai , 
neteisėtai. Pvz. Kretingos ra
jono Imbradės kolūkio pirm. 
švaistė ir pardavinėjo kolūkio 
turtą, kad kuo daugiau jo pa
tektų į bičiulių kišenę ir neliktų 
ką privatizuoti, išdalyti savo 
prakaitu sukūrus iems žemdir
biams. Panašiai darė ir kiti 
pirmininkai, padarydami žalos 
ne tik kolūkiams, jo žmonėms, 
bet ir valstybei. Čia paminėti 
tik keli pavyzdžiai. Privatizavus 
ūkius, išdalijus žemę, apie 
pirmininkus beliks geri arba 
blogi prisiminimai. 

Žemės reformos įvykdymas 
artimai rišasi su žemėtvarka. 
Šiuo metu valstybiniame žemė
tvarkos projektavimo institute 
dirba 700 matininkų. Ką tie ma
tininkai veikė per 45 m. po 
vienkiemių sunaikinimo ir jų 
sujungimo į kolūkius, sunku 
supras t i . D a b a r pras idėjus 
žemės reformai, žemėtvarki
ninkai yra reikalingi visiems 
ūkiams, akcinėms bendrovėms 
ar kooperatyvams. J i e jau apie 
5000 ūkių a tmatavo ir paruošė 
dokumentus. Bet didieji darbai 
dar priešakyje. Manoma, kad 
sunkiua bus išaiškinti negrą
žintinos i r nepr iva t izuotos 
žemės, kurias reikės išryškinti 
planuose. Tai liečia didžiųjų 
miestų, priemiesčių, valsty
binius miškus, poilsio vietas, pa
sienio zonas, elektros ir ryšių 
linijas ir t.t. Šie klausimai turės 
būti greitai išspręsti vyriausy
bės su atitinkamomis ministeri
jomis, kad būtų žinoma, kurios 
žemės nebus pr ivat izuotos . 
Visas darbas palengvės, kai 
visuomenė žinos įstatymus ir 
sąžiningai juos vykdys. Tad ir 
matininkų laukia dideli darbai. 

Artinantis pavasariui,telkiasi 
dideli rūpesčiai Lietuvoje ne tik 
žemėtvarkos darbuotojams ir 
ūkių administracijoms, bet ir 
visiems gyventojams. Pradėjus 
žemės reformą, svarbu, kad 

DRAUGAS, šeštadienis , 1992 m. vasario mėn. 15 d. 

vainikus, uždegė žvakutes. 
I šk i lmėms pas iba igus , XX 

laidos bičiuliai su šeimomis, ka i 
kur ių žuvusiųjų n a š l ė s su 
sūnumis bei dukromis susirinko 
i š k i l m ė s vadovo Teo f i l i aus 
Šimonio namuose. P r i e vaišių 
stalo buvo p r i s imin ta gražios 

bei skausmingos praeit ies die
nos, pada inuota ir keletą ka-
rom mokyklos dainų. Paminklo 
išlaidų piniginį vajų pravedė VI. 
Bložė iš Floridos. Aprašymui 
panaudot i T . Šimonio i r J . 
Simolyno laiškai, gauti iš Lietu
vos. 

Dvidešimtos laidos karininkams šventinamas paminklas A. Šančiuose. 

ŽUVUSIEMS KARIAMS 
ATIDENGTAS PAMINKLAS 

J . V. S Ū D U V A S 

Kauno Aukštųjų Šančių kapi
nėse 1991 metais Kariuomenės 
šventės dieną buvo pašven
t i n t a s nau ja s p a m i n k l a s 
1940-91 laisvės kovų kariams. 
Paminklą savo aukomis pasta
tė PLP Karo mokyklos XX-
tosios laidos užsienyje gyvenan
t y s kadro karininkai, pagerb
dami savo laidos mokslo ir 
ginklo bičiulius, žuvusius parti
zanų kovose, Sibiro tremtyje ir 
bolševikų kalėjimuose. 

Pašventinimo iškilmės prasi
dėjo lapkričio 23 dienos rytą 
Kauno Vytauto Didžiojo bažny
čioje, dalyvaujant atsikūrusios 
nepriklausomos Lietuvos karių 
daliniui , šauliams ir Kauno or
ganizacijoms su savo vėliavomis, 
ta ip pat ir iš Sibiro sugrįžu
siems, Lietuvoje gyvenantiems, 
devyniems XX laidos kar i 
ninkams. Iškilmingas šv. Mišias 
už žuvusius atnašavo Vytauto 
bažnyčios rektorius kun. R. 
Mikutavičius, pasakydamas pa
triotinį pamokslą, giedojo pa
rapijos choras. 

Po pamaldų iškilmės dalyviai 
organizuotai nužygiavo į Kauno 
Karo muziejaus sodelį, ku r prie 
Nežinomojo kario kapo buvo 
padė+^s gyvų gėlių vainikas, 
da ly . au jan t vykstančiose Ka
r iuomenės šventės apeigose. 

Po apeigų Karo muziejuje pa
minklo šventinimo dalyviai 
užsaky ta i s autobusais buvo 
nuvežti į A. Šančių kapines prie 

pereinamuoju laikotarpiu būtų 
gerai išdirbti ir apsėti laukai , 
norint išvengti t rūkumo duoni
nių grūdų žmonėms ir gyvulinių 
pašarų, kurių iki šiol reikėdavo 
net importuoti, kad n iekam 
nereikėtų badauti. Pajėgūs be
darbiai neturėtų vengti žemės 
ūkio darbų, kuriuos bedirbant 
gali jie patikti ir susidaryti 
sąlygos įsikurti kaime ir įsi
jungti į žemės ūkio gamybą 
laisvo ūkininkavimo tvarka . 

pastatyto paminklo. Paminklas 
pilko granito, obelisko stiliaus 
Vyčio kryžius su šonuose iš
kal tomis karinėmis insigni
jomis ir prasmingu įrašu XX 
laidos atminimui. Jo projektą 
pagamino tos laidos architektas 
Feliksas Daukantas, gyvenantis 
Lietuvoje. 

Šventinimo apeigas atliko Vy
tauto bažnyčios rektorius kun. 
Mikutavičius, pasakęs gražų žo
dį ir paminklą pabučiavęs. XX 
laidos kadro vardu kalbėjo jo 
atstovai: T. Šimonis ir St. 
Za ikauskas , Kauno b i ru t i -
ninkių sąjungos vardu Abroma
vičienė perska i tė pa r a šy t ą 
dedikaciją. J aun imo vardu 
kalbėjo pulk. Žylio sūnus ir 
kapt. Narvydo duktė. Vytauto 
bažnyčios choras giedojo reli
g ines giesmes ir k a r i š k a s 
dainas. Organizacijos padėjo 

P A D Ė K A 
A. t A. 

SOFIJA GRAUŽINIENĖ 
Pet rauskai tė 

Mirė 1992 m. sausio 27 d. Chicagoje. Sausio 31 d. buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Dėkoju Lietuvos dukterims už sukalbėtą rožinį ir atsi
sveikinimo žodį. 

Dėkoju Korp! „NEO-LITHUANIA" ui garbės palydą ir 
atsisveikinimo žodį. 

Dėkoju kun. Č. Augliui už sukalbėtą rožinį ir kan. V. 
Zakarauskui ui maldas koplyčioje ir atnašautas šv. Mišias 
Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčioje ir palydėjimą į kapi
nes. 

Padėka solistei J. Stankaitytei už giedojimą šv. Mišių 
metu bažnyčioje. 

Dėkoju ui aukas šv. Mišioms, Tautos Fondui ar mano 
nuožiūrai. 

Dėkoju giminėms ir artimiesiems velionę aplankiusiems 
koplyčioje ir palydėjusiems į kapines. 

Dėkoju karsto palydai ir laidotuvių direkt. D. Petkui už 
rūpestingą patarnavimą. 

Dėkoju už gėles, užuojautas „Drauge",daugybę laiškų ir 
nuoširdžius žodžius. 

Vyras Juozas 

Ką tik atvykome i Lietuvių Jaunimo kongresą Buenos Aires Argentinoje. Nuotr. Loretos Stanulytes 

A.tA. 
EMILIJAI KAZIUKAITIENEI 

Lietuvoje mirus, dukrą VIRGINIJĄ DUBAUSKIENE 
su še ima nuoširdžiai užjaučiame. 

0. Aleknienė 
L. E. Andriai 
J. Aušra 
H. R. Bočiūnai 
L. Bendoraitienė 
A. M. Bajerčiai 
A. Brauklienė 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
1. V. Jokšai 
E. Jonušienė 
S. Kamarauskienė 
J. Kasulaitis 
D. J. Kaunaitės 
E. Kereševičienė 
K. K. Kodačiai 
J. J. Kučinskai 

A. D. Liaugminai 
K. M. Linkai 
A. Lopez 
J. Maurukas 
M. Mišeikienė 
A. Mockus 
S. Pargauskienė 
Z. S. Ramanauskai 
V. R. Ramūnai 
V. Saladžius 
J. G Salugos 
P. Skikūnas 
G. Stapulionienė 
L Stongvilaitė 
K. S. Seputos 
A. I. Šimkai 
M. Vitkus 
A. E. Zigmantai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8662 

460507 S o u t h Hermi t age A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 
Telefonas — (1-312) 523-0440 

A.tA. 
ADOLFUI SURANTUI 

mirus, mielam broliui STASIUI ir jo žmonai dr. DAN
GUOLEI re iškiame gilią užuojautą. 

Alma ir Daniel Ericson 
Audronė ir dr. Andrius Gaižiūnai 
Aldona ir Alfas Simonaičiai 
Ona ir Stasys Tikuišiai 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
SŪNUI ALMANTUI 

mirus, jo tėvams ONUTEI ir JUOZUI TOLIUŠIAMS 
ir sesutei INDREI nuoširdžią užuojautą reiškia 

„Paramos" savininkai ir tarnautojai 

Brangiam sūnu i 

A.tA. ALMANTUI 
mirus, jo Tėveliams ONUTEI ir JUOZUI TOLIU
ŠIAMS. sesutei INDREI ir kitiems giminėms bei ar
timiesiems re i šk iame nuoširdžią užuojautą. 

Vanda ir Jonas Stankai 
ir šeima 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

M312M76-2345 

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 ga l i t e p a s i e k 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 



s DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 15 d. 

x Lietuvos Nepr ik lauso
mybės minėjimas bus vasario 
15-16 d. Rengėjai — Altos Chica-
gos skyrius maloniai kviečia 
visus dalyvauti sekmadienį, va
sario 16 dieną 10 vai. vėliavų 
pakėlime, 10:30 vai. pamaldose 
ir 2 vai. po pietų akademinėje 
dalyje Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Garbingai ir vieningai 
švęskime tą brangią mūsų tau
tai šventę. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t re Seklyčioje vasario 19 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybės šventė — Vasario 
16-toji. Kalbės žurn. Juozas 
Žygas. Bus meninė programa ir 
bendri pietūs. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

xT$altic Bar Association 
Wheaton, 111., yra susidaręs 
būrys advokatų, Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos kilmės, ir 
rengia specialius pokalbius ir 
paskaitas. Teisėja Loretta Doug-
las vasario 26 d. 1 Roosevelt Rd. 
Villa Park Sharko restorane 
skaitys paskaitą. Kviečia visus 
teisės reikalais besidominčius 
dalyvauti. Paskaita bus 7 vai. 
vak. 

x Tradicinis abi tur ientų 
balius bus šeštadienį, gegužės 
30 d., Sabre Room patalpose. 
Jaunuoliai , šiais metais 
baigiantys gimnaziją, prašomi 
paskambinti Ramintai Lap-
šienei 708-459-3787. 

x Vasario 16-tosios minė
jimas Lietuvių centre Lemonte 
įvyks sekmadienį, vasario 16 d. 
12:30 v. p.p. „Pasaulio lietuvio" 
red. B. Nainys pasakys pagrin
dinę kalbą. 

(sk) 
x „Skambėk, Pavasarėl i" 

madų parodos pelnas skiriamas 
„Vaikų Namelio" ir „Žiburėlio" 
išlaikymui. Kviečiame paremti 
šias mokyklas ir tuo pačiu sma
giai praleisti vasario 23 d. popie
tę gražioje Lexington House 
salėje. Rezervacijas tvarko Asta 
Hannan (312) 436-0370 ir 
Aldona Weir (708) 953-0510. 

(sk) 

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

(sk) 
x Svarbu žinoti, kas vyksta 

kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x J a u laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 

x Ingrida Bublienė, nese
niai grįžusi iš Lietuvos, iš Cle-
velando pakeliui į Hot Springs, 
Ark., paskaitai apie Lietuvos 
Nepriklausomybę, buvo susto
jusi Chicagoje. Ta proga ap
lankė „Draugo" redakciją ir 
papasakojo apie įvykius Lietu
voje. 

x „Tulpė-Times" Washing-
tono valstijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės šių metų 1 
numeris laikraštis išėjo iš spau
dos ir pasiekė skaitytojus. 
Laikraštėlyje duodamos žinios 
iš Seattle ir visos Washingtono 
valstijos lietuvių veiklos. Re
daguoja Zita Petkienė. 

x New Jersey lietuviai Lie
tuvos Neriklausomybės dieną 
minės sekmadienį, vasario 23 
d., nuo 2 iki 6 vai. p.p. Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės centre, 
6 Davis Ave., Kearny, N.J. 
Paskaitą skaitys prof. Alfredas 
Senn, kuris daug straipsnių 
apie Lietuvą yra parašęs, taip 
pat ir knygų. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Adv. Saulius Kuprys yra 
teisinis patarėjas IX išeivijos 
lietuvių Tautinių šokių šventės 
rengimo komitete. Jis rūpinasi 
legalių reikalų sutvarkymu 
šventės ruošime. 

x „Šokio sūkury — Lietuva 
širdy" — yra IX išeivijos lie
tuvių Tautinių šokių šventės 
šūkis sukurtas Agnės Kižienės. 
Visi yra kviečiami dalyvauti 
šioje šventėje ir kartu atšvęsti 
Lietuvos laisvės atgavimą ir 
pripažinimą. 

x Lietuvos Tarp tau t in io 
teatro festivalio komitetas yra 
dėkingas Alei ir Algiui Rėže
liams, Gražinai ir Jim Liautaud 
ir Janinai ir Ira Marks auko
jusiems po 1,000 dol. ar daugiau 
padengti festivalio išlaidas. 

x Rita Dapkutė, Aukščiau
siosios Tarybos Informacijos 
skyriaus vedėja, kalbės apie 
„Moters rolę Nepriklausomoje 
Lietuvoje", vasario 19 d., 11:30 
vai. ryto, Balzeko muziejuje, 
Gintaro kambaryje, Čikagos 
moterų klubo ruošiamame Va
sario 16 dienos minėjime. Visuo
menė kviečiama atsilankyti. 
Rezervacijoms prašome skam
binti: Marytei Krauchunienei 
312-631-5832 arba Liusei Dar
gienei 708-865-1456. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreipt4 i Al
doną Kaminskienę. Dari. ai.: 
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 Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(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) 

Lietuvos Vyčių Memories of Lithuania" minėjimo prezidiumas. Iš kairės: P. Michalski. prel. 
I. Urbonas, A. Brazienė, sol. A. Brazis, Rita Dapkute, kun. A. Puchenski, E. Ožehenė, prie pulpito 
— kun. A. Zakarauskas. _ . . 

Nuotr. Mar tyno Vidzbalio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PADĖKOS MIŠIOS CICERO 

Šįmet Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas Cicero, 111., 
jau buvo švenčiamas skirtingoje 
nuotaikoje, negu per visus 
okupacijos metus, bet jau ir skir
tingoje nuo pernai metų, kai 
džiaugėmės, žinodami, kad 
pirmą kartą po okupacijos ši 
šventė minima Lietuvoje, bet 
dar nebuvo susidurta su sunkia 
krašto a t s t a tymo realybe. 
Labiausiai ši naujoji nuotaika 

Dievo pagalboje grindžiamos 
vilties buvo jaučiama lietu
viškose Mišiose Šv. Antano 
bažnyčioje, kai Mišių įžangai, 
visiems giedant „Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė", įėjo 
Mišių patarnautojų Tomo ir 
Petro Kuprių vedama tautiniais 
drabužiais apsirengusių 
vaikučių procesija. Jie lyg sim-

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x „ T r i b ū n e T e m p o Du 
Page" sekmadienį, vasario 2 d., 
laidoje plačiai rašo apie dantų 
gydytojus ir Lietuvą. Ne tik apie 
dantų gydytojus, bet taip pat ir 
apie Lietuvos istoriją, vergijos 
sunkumus Sovietų Sąjungos 
valdžioje ir dabartinį kūrimąsi 
nepriklausomybėje. Čia mini
mas dažnai dr. L. Ragas, kuris 
labiausiai tuo susirūpinęs, taip 
pat cituojamas dr. R. Gordon 
Klockow, Lietuvai pagelbėti 
dantistų dr-jos narys. Įdėtas ir 
pieštas dr. L. Rago atvaizdas. 

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

(sk) 

x Per klaidą buvo pasikeis
ta apsiaustais . (Ieškomas Lon-
don Fog vyr. tamsiai pilkas, 
raudonu, žieminiu, išimamu 
pamušalu, dydis 42 ar 44). Pra
šau skambinti 708-448-8374. 

(sk) 

x Jū sų 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 
j Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. ( s k ) 

x Tradicinį Užgavėnių šiu
pinį, rengia Mažosios 
Lie'uvos lietuvių draugija 
šeštadienį, vasario 29 d. ,6:30 
v.v. Tautiniuose namuose, 6422 
So. Kedzie Ave. Meninė pro
grama, karšta vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. Šokiams gros 
estradinis R. Šoko orkestras. 
Stalus prašoma iš anksto 
užsisakyti pas A. Bagdoną, tel. 
(312) 925-7215 arba V. Žiobrį, 
tel. (708) 5984606 arba R- Bun-
tiną tel. (708) 969-1316. 

(sk) 

x Ką daryti, kad velykinės 
dovanos nenueitų į Lietuvą 
Kalėdoms? Siųskite jas per 
„BALTIA EXPRESS" (Member 
of Amber Group), sako daugiau 
kaip 1000 laimingų „BAL-
TIOS" klijentų. Vienintelė kom
panija, laiku pristačiusi visus 
kalėdinius siuntinius, siūlo savo 
paslaugas velykinių dovanų pri
statymui į Lietuvą. Žiūrėkite 
reklamą „Draugo" viduje, arba 
skambinkite 1-800-SP ARNAI 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EXP0RT: 
siuntinio, sveriančio virš 100 
svarų 1 sv. persiuntimo kaina — 
69 centai už svarą, lengvesnių 
siuntinių - 79 centai. Siun
tinius galima atsiųsti UPS. 
Sunkiems laikams Lietuvoje 
atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pristatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. ATLAN
TA IMPORT EXPORT, 2719 
West 71 st Street, Chicago IL 
60629. Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

bolizavo jaunosios Lietuvos 
a tža las , augančias ne tik 
Lietuvoje, bet ir visuose kraš
tuose, kur yra Lietuvos sūnų ir 
dukterų. 

Kviesdamas visus jungtis 
įžanginėje giesmėje. Mišių 
lektorius Aleksandras Šatas 
pranešė, jog šios Mišios yra pa
dėkos Mišios Dievui už iš
klausymą mūsų maldų, kai tiek 
metų maldavome laisves Lietu
vai. Savo pamoksle kun. Kęs
tutis Trimakas priminė ne tik 
Šiluvos Marijos užtarimą, bet ir 
oficialius Lietuvos civilinės ir 
bažnytinės vadovybės Lietuvos 
ir savęs pavedimus Marijai. 
Kunigas Trimakas priminė, jog 
šiandien jau matome, kad 
stovime ne pabaigoje ilgos kovos 
už Lietuvos laisvę, bet pradžioje, 
kad šiandien, nors dėkojame 
Dievui ir jo Motinai Marijai už 
Lietuvai padarytą stebuklą, 
dirbdami, kad laisvė iš tikrųjų 
įsigalėtų visų lietuvių širdyse, 
esam reikalingi nemažiau Dievo 
malonių, laukiame nemažesnio 
stebuklo. 

Chorui giedant Viltenio „Te
skamba Viešpačiui'", savo 
širdyse prašėme Dievo malonių 
Lietuvai. O tie, kurie esame 
labiau įsijungę į šios parapijos 
lietuviškos veiklos darbą ir 
žinome, kad maldą skatinanti 
vargonų muzika, skambios, 
mūsų dvasines nuotaikas ati
t inkančios giesmės nėra 
savaimingas reiškinys, jutome 
ir padėką tiems, kurie tai 
įgalina: vargonininkui muz. 
Marijui Prapuoleniui, nuolat 
plečiančiam choro repertuarą, 
choro pirmininkei Jonei Bo-
binienei. nuolat skatinančiai 
choristus, kviečiančiai į repe
ticijas, besirūpinančiai gai

domis, ir pagaliau choro na
riams, kas savaitę besirenkan
tiems ne tik sekmadieniais į 
Mišias, bet ir choro repeticijoms. 

Po Komunijos mūsų padėka 
Dievui ir jo Motinai Marijai už 
nepriklausomybę buvo išreikš
ta šia proga jau tradicine tapu
sia giesme „Šiluvos Marijai" (A. 
Mikulskio, K. Grigaitytės). Ją 
giedant apie dešimt tautiniais 
rūbais pasipuošusių vaikučių 
nuo galo bažnyčios nešė gėles 
prie šiai progai specialiai išsta
tyto ir papuošto karūnuoto 
Šiluvos Marijos paveikslo, kun. 
Antano Markaus sukurto. 

Skoningai altorių papuošė 
lietuviškų spalvų gėlėmis ir 
žvakutėmis ir šiai progai su 
Lietuvos vėliava ir papuošimais 
Marijos paveikslą išstatė kun. 
John Tulko, kuris rūpinasi 
visais liturgiškais papuošimais 
bažnyčioje. Nors Šv. Antano 
parapijoje daugumą (kelis tūks-
tančius) sudaro ispaniškai 
kalbantieji parapiečiai ir pa
rapijai vadovauja nelietuviai 
pranciškonai, tačiau klebono 
kun. Matthevv Brophy nuola
tiniu rūpesčiu lietuviai jaučia
si vertinami ir remiami kaip 
kultūriniai savita grupė parapi
joje, kuri,nors turi tik kelis 
šimtus narių, bet vis vien yra 
gerbiami kaip parapiją įkū-
rusioji grupė, ir kaip toji, kurioje 
glūdi parapijos šaknys, tiesiant 
naujus daigus į ateitį. 

Vaikučiams atnešus savo 
gėles prie Marijos paveikslo, 
kun. Trimakas pravedė pasi
aukojimą Marijos širdžiai, kurį 
pernai rugsėjo 8 d. Šiluvoje 
kalbėjo Lietuvos bažnytinės ir 
civilinės vadovybės atstovai su 
visa minia, dėkojant Dievui už 
Lietuvos nepriklausomybę ir jos 
tarptautinį pripažinimą. 

Užbaigus Mišias „Apsaugok 
Aukščiausias" giesme ir vaiku
čiams iškilmingai su kunigu 
išėjus, juos pasitiko jų tėveliai 
ir seneliai ir visi nuskubėjo pa
rapijos salėn į LB Cicero 
apylinkės surengtą Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą. 

a.j.z. 

JAUNO DIRIGENTO 
DEBIUTAS LYGIAI PRIEŠ 

50 METU 

1942 m. vasario 15 d. Chica-
gos lietuvių Lietuvos Nepri
klausomybės minėjmas įvyko 
Ashland auditorijoje. Jis su 
menine dalimi užtruko ketvertą 
valandų. Po kitų trijų chorų 
pasirodymo paskutinis išėjo 50 
narių turėjęs Lietuvos Vyčių 
choras, kuriam nuo rudens 
vadovavimą buov perėmęs iš 
muziko J. Saurio De Paul 
universiteto muzikos fakulteto 
studentas Leonardas Šimutis. 
„Vyčio" žurnalas 1942 m. va
sario numeryje aprašo šio jauno 
dirigento debiutą kaip „sen
sacingą pasisekimą", kuris 
didžiulę auditoriją tiesiog 

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

(sk) 

x P'ilikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų jvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant, tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

Lietuvos Vyčių „Memories of Lithuania-

Evelyna Oželienė ir Rita Dapkutė. 
rengėja ir pagerbtoji. Iš kairės. 

Nuotr Mar tyno Vidzbalio 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvos garbės kon
sulai pagal Lietuvos vyriau
sybės nuostatus aptariami taip: 
„Garbės konsulas yra Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio 
paskirtas pareigūnas, turintis 
eiti konsulo pareigas užsienyje 
— vykdyti Lietuvos konsulines 
funkcŲas, vadovaudamasis 1963 
m. Vienos konvencija. Jis nėra 
valstybės tarnautojas, gali būti 
ne Lietuvos pilietis, negauna 
algos iš Lietuvos valstybės biu
džeto. Konsulo funkcijoms gali 
būti skiriamos lėšos Lietuvos 
vyriausybės nustatyta tvarka" 

„įelektrino ir publikos aplo-
dismentas nenutilo dar kelias 
minutes po to, kai choras nulipo 
nuo scenos. Publikos pasitenki
nimas ir pritarimas buvo toks 
spontaniškas ir nuoširdus, kad 
jis buvo palydėtas šauksmais, 
švilpimu ir kojų bildėjimu". 
Choras vilkėjęs mėlynas togas. 
„Žiūrint iš to, kaip choras 
atrodė, su kokia technika 
dainavo ir gerai sekė gyvus 
jauno dirigento mostus,Lietuvos 
Vyčių choras teikia vilčių, kad 
Chicagos lietuviai atsities savo 
kėdėse ir nusišypsos, nustebinti 
dainavimo, kuris toks šviežias, 
naujas ir išsiliuosavęs nuo 
atgyventų chorinio dainavimo 
klišių". 

ŽYMUS LIETUVOS 
ISTORIKAS 

Dr. Alfonsas Eidintas, Lietu
vos Istorijos instituto vice
direktorius, vasario 12 d. atvyko 
iš Vilniaus į Lituanistikos 
tyr imo ir studijų centrą 
Chicagoje. Jo tikslas šiai penkių 
savaičių kelionei yra rinkti 
medžiagą prez. Aleksandro 
Stulginskio ir dr. Antano 
Paplausko-Ramūno biografi
joms. Dėl pastarosios dr. Eidin
tas vieną savaitę lankysis 
Kanados sostinėje pas dr. 
Mariją Ramūnienę, žymiojo pe
dagogo našlę. 

Dr. Eidintą j Ameriką pakvie
tė prof. dr. Jonas Račkauskas, 
pirmininkas, kurio pastangomis 
moksliniams tyrinėjimams cen
tre jau lankėsi daugiau kaip 
tuzinas svečių iš Lietuvos. 
Dauguma jų savaitėmis ar 
mėnesiais buvo apgyvendinti ir 
išlaikomi svečių rezidencijoje 
prie Jaunimo centro. 

Naujausias centro svečias 
mokslininkas yra šio šimtmečio 
Lietuvos istorijos ir išeivijos 
istorijos specialistas. Šiomis 
temomis jis jau yra parašęs 
keturias knygas, dideliu tiražu 
išleistas Lietuvoje. 

Prieš atskrisdamas j Chicagą, 
dr. Eidintas vieną savaitę 
praleido Vokietijoje, kur 
G^„ingeno, Hamburgo, Lu-
eneburgo ir Mainzo universi
tetuose skaitė paskaitas apie 
lietuvių ir vokiečių santykius. 
Vokietijos mokslo įstaigose pa
stebėjo didžiulį dėmesį Lietuvos 
raidai ir stiprų norą bendra
darbiauti. 
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Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629 

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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