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Irakas pareiškė 
priešinimąsi 
ultimatumui 

W ashington, DC, sausio 7 d. 
(NYT) — Į JAV ir sąjungininkų 
perspėjimą, į te iktą I rakui 
praėjusį trečiadienį, atitraukti 
savo priešlėktuvines raketas iš 
lėktuvams skraidyti uždrausto
sios zonos žemiau 32-osios 
paralelės, Bagdadas atsakė, kad 
Irakas turi teise savo ginklus 
statyti, kur tik nori savo teri
torijoje. Tai tačiau priešinasi 
Irako pasirašytai sutarčiai, pa
sibaigus Persų įlankos karui. 

Irako ministro pirmininko pa
vaduotojas Taria Aziz pareiškė, 
kad Bagdadas turi teise „dislo
kuoti oro gynybą visame kraš
t e" ir kad sąjungininkų kariniai 
veiksmai pažeistų tarptautinę 
teise. Bet jis tiesiog nepasakė, 
kad Irakas nepaklus ultimatu
mui, įsakančiam išvežti ginklus 
iki penktadienio vakaro, arba 
susilaukti karinės intervencijos. 

Tokie Irako pareiškimai pa
stato Iraką į kelią katastrofai su 
JAV. Bet Vakarų diplomatai, 
turėdami jau dvejų metų patir
tį su Saddam Hussein'u, pripa
žįsta, kad neįmanoma iš anksto 
numatyti, kaip jis galų gale 
pasielgs. 

I r a k a s sušaukė 
sąjungininkus 

Toliau vesdamas Irako pasi
priešinimo politiką, Irako dele
gatas į Jungtines Tautas Nizae 
Hamdoon sušaukė susirikimą 
sąjungininkių tautų atstovų 
ketvirtadienio vakarą ir jiems 
pareiškė, kad Irakui uždėjimas 
zonų, kur jiems draudžiama 
skristi, yra Irako suverenumo 
pažeidimas. 

Tada N. Hamdoon diploma
tams padalino arabiškai parašy
tą pareiškimą, kuris, anot jo, 
neliečia tiesiogiai naujo raketų 
dislokavimo, ir pakvietė JAV 
Kongreso delegaciją atvykti į 
Bagdadą tartis dėl taikos Persų 
įlankoje. 

Sąjungininkų ultimatumas ir 
Irako atsakymas primena ma
nevravimus prieš Persų įlankos 
karą, kurių metu sąjungininkai 
nustatė konkretų terminą Irako 
paklusimui, o Irakas nesėk
mingai bandė diplomatiniais 
ėjimais išvengti karinės kon
frontacijos. 

Ir k i ta ip rodo 
pasipriešinimą 

N. Hamdoon susitikimas su 
JAV, Britanijos, Prancūzijos ir 
Rusijos JT delegatais vyko, į 
Washingtoną einant žvalgybos 
pranešimams, kad Irakas paju
dino kai kurias priešlėktuvines 
raketas pietinėje teritorijoje. 
Atrodė, kad gal Irakas pakluso 
ultimatumui, bet patikrinus 
žinias, pasirodė, kad raketos 
buvo patrauktos gilyn į už
draustą zoną. 

Irakas yra pastatęs apie tuzi

ną SA-3 raketų ir panašų 
skaičių mažesnių SA-2 raketų į 
pietus nuo 32-osios paralelės, 
kur Jungtinės Tautos, pasibai
gus Irako karui, uždraudė Ira
kui skraidyti, norint apsaugoti 
pietiniame Irake gyvenančius 
šiitus musulmonus, kuriuos Ira
ko oro pajėgos iš lėktuvų pul
dinėjo. 

JAV Valstybės departamento 
pareigūnai pareiškė, kad jau 
jiems pritrūko kantrybės su 
Irako diplomatiniais manevra
vimais. Sąlygos Irakui „buvo 
aiškiai nurodytos: jie privalo 
išvežti raketas ir liautis pa-
žeidinėję uždraudimą skristi 
žemiau 32-osios paralelės", pa
sakė JAV administracijos parei
gūnas. 

Irako priešingas atsakymas į 
sąjungininkų ultimatumą buvo 
padarytas, matant ir kitus 
ženklus, jog galbūt Irakas kaip 
tik nori išbandyti sankcijų 
tvirtumą. Vienas JAV adminis
tracijos pareigūnas sakė, kad 
šalpos organizacijos šiauriniame 
Irake, kur gyvena Irako perse
kiojami kurdai, neseniai buvo 
užpultos, ir vienas darouotojas 
buvo užmuštas. JAV p<j-eigūnai 
mano, kad užpuolimą vykdė Ira
ko agentai. 

I r a k a s puldinėja šalpos 
darbuotojus 

Bet ten dirbanti CARE Aus-
tralia organizacija oficialiai pa
reiškė, kad ta mirtis buvo nuo 
avarijos. Pranešime buvo para
šyta, kad vienas jos darbuotojų 
buvo užmuštas, kitas sužeistas 
4:30 v. p.p. šiaurinio Irako 
Sulaimanija provincijoje. Taip 
pat rašoma, jog Jungtinės 
Tautos tiria šį įvykį. Pranešime 
rašoma, kad tai buvo ,.lokalinio 
pobūdžio incidentas", įvykęs 
CARE pareigūnams grįžtant iš 
posėdžio Čamčamal kaime. 
CARE Australia pranešime ra
šoma, kad nebuvo jokių ženklų, 
kad šaudymo incidente dalyva
vo Irako valdžios agentai. 

Kitame incidente UNICEF 
šalpos darbuotojo namas Dahuk 
mieste buvo apšaudytas prieš 
tris dienas. UNICEF yra Jung
tinių Tautų Vaikų šalpos fon
das. Irakas jau kurį laiką truk
do šalpos darbui kurdams šiau
riniame Irake. Irako agentai 
yra įsakę išlipti iš sunkvežimių 
JT vairuotojams, vežantiems 
pašalpą kurdams, yra į JT šal
pos sunkvežimius įdėję bombas. 

Nors po to Irakas dabar lei
džia šalpos organizacijoms sam
dyti ginkluotus sargus, kurie 
važiuotų su šalpos sunkveži
miais, jis taip pat yra atgabenęs 
į kurdu gyvenamų žemių pa
kraštį didelį skaičių savo karinių 
dalinių — matyti, tam, kad bau
gintų kurdus. 

Būsimasis JAV prez. Bill 
Clinton yra pabrėžęs, jog jis 
remia Bush administracijos 
reikalavimus, kad Irakas lai
kytųsi JT uždraudimo skristi 
nustatytose zonose ir ryžtą 
naudoti karinę jėgą užtikrinti, 
kad tų sankcijų būtų laikomasi. 

Vienintelis dalykas, kuris 
galėtų sutrukdyti ultimatumo 
vykdymą, tai būtų blogas oras. 
Jau dabar jis sutrukdė žvalgybą 
ir kai kuriuos sąjungininkų 
patruliavimo skrydžius virš jų 
saugomos teritorijos. Dėl debe
suotumo ir lietaus ir Irakas yra 
atšaukęs kelis savo skridimus. 

Prie Lietuvos parlamento rūmų gruodžio 8 d. buvo pradėtos išmontuoti 
1989 sausio mėnesy suvežtos barikados. Kairėje, keliami gelžbetoniniai 
blokai, dešinėje nuimamas kryžius ir drobė, buvusi fonu religiniams 
daiktams, reiškiantiems žmonių šauksmą į Dievą. Gruodžio 8-oji. kaip buvo 

rašoma šias nuotraukas (J. Staselio) spausdinusiame Lietuvos ryto 
laikraštyje, buvo 1001-oji nepriklausomybės diena ir 679-oji diena nuo 
tragiškųjų sausio įvykių. Prie Lietuvos Seimo rūmų bus paliktas barikadų 
fragmentas, kaip paminklas Sausio 13-ąjai. 

Bosnijos prezidento 
viešnagė JAV-ose 

padarė nemalonumų 
Washington, DC, sausio 7 d. 

(NYT) — Jau kelis mėnesius 
prezidento Bush administracija 
vaizduoja Bosnijos musulmonus 
kaip baisių serbų žmogžudysčių, 
išprievartavimų, teroro ir ,,et-' 
ninio svarinimo" aukas. Bet kai 
Bosnijos musulmonas preziden
tas AHja L-*etbegovič atryki? į 
VVashingtoną prašyti pagalbos 
ketvirtadienį, nei dabartinės, 
nei būsimosios JAV administra
cijos pareigūnai nežinojo, kaip 
su Bosnijos-Herzegovinos prezi
dentu pasielgti. 

Bosnijos prezidento atvyki
mas pastatė JAV j labai keblią 
padėtį: kaip atsiliepti į karo 
sukeltą humanitarinę tragediją, 
iššaukusią plačią simpatiją 
visuomenėje, bet maža noro 
daryti karinę intervenciją. 

Vienas sunkumas susidarė dėl 
Bosnijos prezidento atvykimo 
laiko: kaip tik tuo metu, kai JT 
įgaliotinis Cyrus Vance argu
mentavo, jog jo vedamos dery
bos Genevoje yra pasiekusios 
kritišką tašką. 

Nors nei Bush administracija, 
nei būsimoji Clintono adminis
tracija tame procese aktyviai 
nedalyvauja, jie nenori rizikuoti 
pakenkimu tam procesui, kas 
galėtų įvykti ir jei jie sudarytų 
vaizdą, kad Izetbegovič ranka 
pasidarė stipresnė ir jei jie jį 
padrąsintų kiečiau laikytis savo 
reikalavimų. 

Izetbegovič neprašo 
susitikimų 

Prez. A. Izetbegovič, kuris at
vyko į JAV Carnegie Palikimo 
Tarptautinei Taikai kvietimu, 
šiandien duotame interviu pa
neigė, kad prašo susitikimų su 
aukšto rango pareigūnais nei 
dabartinėje, nei būsimojoje ad
ministracijoje, bet sakė, jei kas 
iš jų jį pakviestų, jis mielai 
kvietimą priimtų. 

„Mano tikslas buvo išaiškinti 
Amerikos visuomenei per medi-
jos tinklus mūsų pažiūras į 
taikos planą ir parodyti, kokia 
sunki yra humanitarinė padė
tis, ypač rytinėje Bosnijoje-Her-
zegovinoje", jis sakė. („Mano 
tikslas) nebuvo susitikti nei su 
senąja, nei su naująja adminis
tracija. Bet, žinoma, jei turėčiau 
progų su kai kuriais jų susitik
ti, tai būtų tvarkoj". 

Savo apsilankymo metu jis 
numato susitikti su JAV Kong

reso nariais ir turėr.; pasikalbė
jimus su laikraščiais, žurnalais 
ir televizijos tinklais. Bet ir jo 
patarėjai ir jį išk\ ietusi įstaiga 
prisipažino prašė pakvietimų 
jam iš prezidento Bush ir iš 
būsimojo prez. Biii Clinton. Ir 
prezidento Izetb* ̂ ovič atvyki-

pasitrauktų iš derybų, paskam
bino valstybės sekretoriui L. 
Eagleburger ir paprašė, kad jis 
nesusitiktų su prezidentu Izet
begovič ir kad pasirūpintų, jog 
niekas iš administracijos su juo 
nesusitiktų. 

L. Eagleburger su tuo prašy
mu sutiko ir trečiadienio vakarą 
painformavo Carnegie pareigū
nus, kad aukšto lygio susiti
kimų nebus. Bet kai žinia apie 
tai pasirodė ketvirtadienio New 
York Times laikraštyje, vals
tybės sekretorius persigalvojo, 

pasakojo Valstybės departa
mento pareigūnai. Ketvirta
dienį Valstybės departamento 
pareigūnai paskambino į Bosni
jos pasiuntinybę prie Jungtinių 
Tautų ir vėl iau Balt iej i 
rūmai paskambino Bosnijos pre
zidentui, pasiūlydami jam susi
tikimą su Nacionalinio saugu
mo patarėju Brent Scowcroft. 

Šiuo metu numatoma, kad A. 
Izetbegovič susitiks su L. Eagle
burger ir B. Scowcroft penk
tadienį. 

m^aiškiai snV'*j ritmui 
nemalonumu abiejonv adminis
tracijoms. 

Sumišimas Clintono pusėje 

Nors Clintono žmonės stipriai 
remia Bosnijos musulmonu pu
sę, jie nenorėjo būti fotogra
fuojami su prezidentu ar pada
ryti jam pažadų, Clintono ka
dencijai dar neprasidėjus. Jau 
praėjus kelioms valandoms po 
prez. Izetbegovič atvykimo, 
Clintono žmonės tebesvarstė, ar 
turėtų su juo susitikti. 

Jenonne Walker, Clintono pa
reigūne paskirta į Valstybė? de
partamentą, pasakė Carnegie 
Palikimo pareigūnui, kad ji ir 
Clintono numatomoji JAV 
delegatė į Jungtines Tautas 
Madeleine Albnght susitiks su 
prez. Izetbegovč. Clintono pa
reigūnas prie Nacionalinio sau
gumo tarybos Leon Furth pasa
kė kitam Carnegie pareigūnui, 
kad jis vadovaus susitikimui. 
Bet ketvirtadienį Clintono 
užsienio politikos patarėjai 
nutarė, kad ?u prezidentu 
Izetbegovič penktadieni susitiks 
L. Fuerth ir J Walker. 

Būsimasis %i ̂ prezidentas Al 
Gore, kuris juodžio mėnesį 
Washingtone Mivo privačiai 
susitikęs su Bosnijos užsienio 
ministru Hari^ Silajdzič, ketvir
tadienį buvo Little Rock, o 
penktadienį yra numatęs būti 
Texas valstijoje, kur dalyvaus 
būsimojo prez B. Clintono susi
tikime su Mekskos prezidentu 
Carlos Salir.a> Ae Gortari. 

Negeriau Musho pusėje 

Tiek pat vis <ių neaiškumų 
buvo ir prez. . sh administra
cijoje šiuo klan-imu. Iš pradžių 
Bush ad m i n -racijos parei
gūnai pranešė Carnegie Pali
kimo pareigūn .ms, kad ir vals
tybės sekretorus L. Eaglebur 
ger ir gal net pr> z- Bush susitiks 
su prez. Izetl govič. Bet tai 
pasikeitė, ka. Ženevos derybų 
vedėjas Cyrus \ ance, susirūpi
nęs, kad prt / Izetbegovič ne 

VVashingtone paminimos 
Sausio 13-osios metinės 

Washington, DC, sausio 6 d. 
— Pirmąją naujai išrinkto JAV 
Kongreso sesijos dieną, sausio 5 
d., administraciniame Atstovų 
rūmų Cannon pastato Rotunda 
salėje atidaryta Lietuvos vaikų 
piešinių paroda, skirta 1991 
metų sausio 13-tosios įvykiams 
paminėti, praneša Lietuvos am
basada Washingtone. Piešiniai 
atgabenti iš Lietuvos Sausio 
13-tosios Brolijos pirmininkės 
Jadvygos Bieliauskienės ir Lie
tuvos Ambasadoriaus Washing-
tone Stasio Lozoraičio pastango
mis. Parodą rėmė kongresma-
nas Richard Durbin (iš Illinois 
valstijos^, kuris oficialiai ją ir 
atidarė. 

Savo kalboje kongresmanas 
pažymėjo, kad kuomet begink
liai žmonės viso pasaulio aki
vaizdoje stojo ginti savo krašto 
nepriklausomybės, amerikie
čiams tai padarė bene didžiau
sią įspūdį per visą sovietų im
perijos irimo laikotarpį. 
Kongresmanas iš Texas valsti
jos William Sarpalius susirin
kusiai publikai taip pat pasakė 
keletą žodžių, patvirtindamas 

savo kolegos žodžius, kad ameri
kiečiai niekuomet nebuvo ir 
nebus abejingi neteisybei ir 
kančiai. 

Po to kalbą pasakė Lietuvos 
ambasados Washingtone atsto
vas spaudai ir politiniams 
reikalams Viktoras Nakas. Jis 
trumpai priminė susirinku
siems Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo ir 1991-ųjų sausio 
įvykių eigą. papasakojo, kaip 
žmonės gynė laisvės idėją nuo 
imperinės agresijos, iš kur ir 
kaip tie vaikų piešiniai atsirado, 
ir ką jie reiškia lietuviams. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Kongreso darbuotojai, Lenkijos 
ir Armėnijos ambasadų bei 
Tarptautinio Valiutos Fondo 
atstovai, Washingtono lietuvių 
bendruomenė. 

Ši vaikų piešimu paroda pir
mą kartą iškeliavo už Lietuvos 
ribų. Parodoje eksponuojamas 
51 piešinys, autorių amžius nuo 
4 iki 17 metų. Paroda veiks iki 
sausio 16 dienos, o mėnesio 
pabaigoje persikels i VVashing-
tono Vaikų muziejų, kur išbus 
apie mėnesį. 

Didžiausia grėsmė 
Lietuvai — 

organizuotas 
nusikalstamumas 

Gruodžio 30 d. opozicijos spau
dos konferencijoje, dar einantis 
Saugumo tarnybos generalinio 
direktoriaus pareigas Petras 
Plumpa pareiškė, jog naujojo va
dovo paskyrimas jam buvo visiš
kai netikėtas. Prieš mėnesį ap
tardamas artimiausias Sau
gumo Tarnybos veiklos kryptis 
su laikinai einančiu Lietuvos 
prezidento pareigas Algirdu 
Brazausku , Plumpa siūlė 
galimą naujo vadovo kandida
tūrą. Plumpai buvo pareikštas 
pasitikėjimas, ir jis dirbo toliau. 

Nesuprantamu žingsniu tokį 
sprendimą pavadino ir opozici
jos atstovas Seime Vidmantas 
Žiemelis. Jo nuomone, naujasis 
Saugumo Tarnybos vadovas 
Jurgis Jurgelis — be patirties, 
neprofesionalas šioje srityje. 
„Jis, kaip ir prieš jį buvę, ateina 
mokytis, o mokytis nėra kada", 
— pareiškė Žiemelis. Pasak 
Plumpos, mafijos čiuptuvai pra
siskverbė į Seimą, vyriausybę, 
ministerijas, bankus, spaudą. 
„Mafijos pastangomis buvo 
užblokuota naftos terminalo 
statyba, nebuvo susitarta dėl 
naftos gavimo iš Persijos įlan
kos. Trečiojo pasaulio šalių 
teroristai, atvykę i Lietuvą, ruo
šiasi pulti Vakarų valstybių am
basadas. O Saugumo Tarnybo
je nėra joJkių struktūrų ir padą 
linių kovai su teroristais", 
pasakė Plumpa. 

Lietuvos ir Lenkijos 
premjerų susitikimas 

Vygriai, Lenkija, sausio 7 D. 
(RFE/RLi — Lietuvos ministras 
pirmininkas Bronislovas Lubys 
ir Lenkijos ministrė pirmininkė 
Hanna Suchocka, ketvirtadienį 
susitikę Lenkijoje,Vygryje prie 
Suvalkų, aptarė ekonominius ir 
prekybos klausimus. Juodu su
tarė sukurti jungtinę komisiją 
laisvos prekybos zonos sukūri
mui. Lenkija taip pat Lietuvai 
pasiūlė 2.000 tonų alyvos kurui, 
kad palengvintų kuro trūku
mus, praneša PAP spaudos 
agentūra Lenkijoje. 

Ministrė H. Suchocka prane
šė, kad Lenkija dešimties dienų 
laikotarpyje įteiks provizorinį 
abpusės sutarties tekstą Lietu
vai peržiūrėti. Nors abu kraštai 
1992 m. sausio mėnesy pasirašė 
bendradarbiavimo sutarti, ne
sutarimai dėl lenkų mažumos 
Lietuvoje trukdė galutinės, pil
nos sutarties užbaigimui. 

Atidarant Lietuvos vaikų piešinių paroda, minint Sausio 13-osio^ metines. 
JAV Atstovų rūmų Cannon pastato Rotunda salėje, kalba Viktorą? Nakas 
(kairėje). Lietuvon ambasados Washinjrtone atstovas spaudai ir p-
reikalams Šalia jo stovi kongresmanai William Sarpalius <D-TX) ir Richard 
Durbin (D-IL). XT _ . , 

Nuotr Ramūno Anr.-tusko 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Bazile, Julijonas, 
Marcijona, Algis. Gabija. 

S a u s i o 10 d.: Kristaus 
krikšto šventė. Agatonas, Vil
helmas, Ginvilas. Regaile. 

Sausio 11 d.: Marcijonas, 
Audrius, Vilne. Palemonas. 

S a u s i o 12 d.: Cezarija, 
Ernestas. Gidą. Lingailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 7:17, 
leisis 4:36. Temperatūra dieną 
33 F (O C\ apsiniaukę, sninga ir 
vėjuota, naktį 25 F (- 4 C). 

Sekmadienį saulė tekės 7:16, 
panašus oras j šeštadienio, tik 
nebevėjuota. Pirmadienį šalčiau 
ir dalinai saulėta. 
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A.A. ELENUTĖS 
RAZMIENĖS MIRTIES 

METINĖS ATEITININKŲ 
NAMUOSE 

kami religiniai kūriniai. Mišių 
skaitymus atliko sūnus dr. An
tanas Razma ir Janina Liepo-
nienė. 

Mišioms pasibaigus, visa 
šimtinė giminių ir a.a. Elenutės 
gerbėju, rašančiojo buvo papra
šyti pasilikti t rumpam pa
minėjimui. 

Minėjimo metu, dr. A. Šležas 
kalbėjo apie pažintį su ja studijų 
metu Tuebingeno universitete, 
o dr. K. Pemkus apie jos veiklą 
Lietuvoje. Išryškino jos darbą 
gimnazijoje ateitininkų orga
nizacijoje, už kurią, bolševikams 
užėmus Lietuvą, buvo suimta, 
tardoma ir kankinama iki 
vokiečių-rusų karo pradžios. 
Rusams antrą kartą veržiantis 
į Lietuvą, su broliu dr. Petru 
Kisielium ir seserim Domute 
turėjo trauktis į Vakarus. 

Apie a.a. Elenutės pastangas 
ir rūpestį įsigyti dabartinius 
Ateitininkų namus, jų ryžtingą 
tvarkymą ir gerinimą bei sielo-
jimąsi jų išlaikymu kalbėjo 
Faustina Mackevičienė, kuri su 
kitomis bendradarbėmis irgi 
daug prie to darbo prisidėjo. 

Paba iga i dr . A. Razmai 
padėkojus kun. dr. V. Rimšeliui, 
smuikininkei R. Kazlauskaitei, 
kalbėjusiems ir metinių 
dalyviams pakvietė visus už-
kandžiams. Minėjimas buvo 
baigtas Ateitininkų himnu. 

Dalyviai dar ilgokai dalinosi 
a.a. Elenutės prisiminimais prie 
gardžiai A. Šoliūnienės paruoš
tų valgių ir kavos puodelio su 
saldumynais G. ir E. Stasiulių 
papuoštoje salėje. 

A.P. 

Elena Razmienė 

Praėjusių metų gruodžio 27-tą 
d. Razmų šeima, prisidėjus ir 
Ateitininkų namų valdybai, 
paminėjo Ateitininkų namų 
steigėjos ir rūpintojėlės a.a. Ele
nutės Razmienės mir t ies 
metines. 

Sv. Mišias už jos sielą aukojo 
šeimos bičiulis kun. dr. Vikto
ras Rimšelis, pamoksle iškel
damas stipriąsias velionės būdo 
savybes, ypač pabrėždamas jos 
pasiryžimą ir rūpestį kuriant 
Ateitininkų namus, kur jos pa
miltos organizacijos vienetai 
galėtų turėti pastogę savo veik
lai puoselėti. A.a. Elenutės 
veiklos siekius sulygino su jos 
noru nešti krikščionišką šviesą 
šeimai, jaunimui ir visiems 
lietuviams. Prisimenamajai, 
pagal Katalikų Bažnyčios 
tikėjimą, prašė Amžinosios 
Šviesos. 

Prieš Mišias ir jų metu reli
ginę nuotaiką kėlė Ritos 
Kazlauskaitės smuiko solo atlie-

VAKARONĖ SU DR. ARVYDU ŽYGU 

Prieš ketverius metus prof. 
Arvydas Žygas baigė studijas, ir 
jam buvo suteiktas daktaro 
laipsnis iš biochemijos. Gavęs 
Fulbright stipendiją, dr. A. Žy
gas 1988 metais išvyko į Lietu
vą dėstyti Vilniaus universitete, 
o vėliau ir beatsikuriančiame 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Nuo to laiko jis gyveno Lietu
voje, stebėjo ir dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo žygiuose, aktyviai 
prisidėjo prie Lietuvos Atei
tininkų federacijos atkuriamojo 
suvažiavimo darbų 1989 metų 
rudenį ir kurio metu buvo iš
rinktas Lietuvos Ateitininkų fe
deracijos pirmininku. Per tuos 
trejus metus jis su pasi
šventimu, nepaprasta energija 
ir darbu vadovavo Lietuvos atei
tininkams kritiškaisiais, pa
vojais nuklotais, atsikūrimo 
laikotarpio metais. 

Salia darbo ateitininkijoje, dr. 
A. Žygas taip pat reiškėsi aka
deminėje veikloje, o paskutiniai
siais metais buvo studentų mė
giamas Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų dekanas. 
Salia visos šios veiklos, jis buvo 
dažnas paskaitininkas bei 
laukiamas svečias visose 
Lietuvos dalyse. 

Šiuo metu dr. A. Žygas yra 
nugrįžęs į Chicagą trumpai 
viešnagei. Jis sutiko pasidalinti 
-iu Chicagos ateitininkais bei 

lietuviška visuomene savo įspū
džiais, kuriais išgyveno Lietu
vai ir ateitininkams kritiškai
siais metais. Ši vakaronė vyks 
šeštadienį, sausio 9 dieną, 6:00 
vai. vakare Ateitininkų na
muose. Visi ateitininkai ir lietu
viškoji visuomenė yra kviečia
ma dalyvauti. Šią vakaronę 
ruošia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai. 

KUN. ST. YLOS KUOPOS 
VEIKLA 

Los Angeles Kun. St. Ylos 
ateitininkų moksleivių susi
rinkimas įvyko gruodžio 12 d. 
Nors kuopa ilgą laiką ir netu
rėjo susirinkimų, nariai nepa
miršo aplankyti lietuvių kapų 
Vėlinių dieną. Prie ateitininkų 
prisidėjo ir skautų būrys. Po 
trumpo prisiminimo, kas yra 
Vėlinės ir ko mes susirinkom, 
buvo kalbamos maldos. Paskui 
lankėme kapus. Prie kiekvieno 
lietuvio kapo buvo įsmeigta tri
spalvė vėliavėlė. Prie atei
tininkų prisidėjo ir trys viešnios 
iš Lietuvos — Irma, Edita ir 
Laura, atvykusios čia gydytis. 

Pirmo susirinkimo metu buvo 
išrinkta nauja Kun. Stasio 
Ylos kuoos valdyba: pirmininkė 
— Vilija Tompauskaitė, vice-
pirm. — Povilas Pakuckas, sek
retorė — Vilija Sekaitė, iždi-

Vasario 16-tos gimnazijos a te i t in inkai Luce rne , Šveicarijoje. 

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ATEITININKAI 

Vasario 16 gimnazijos atei
tininkų kuopai šiais mokslo 
metais priklauso 18 moksleivių. 
Jie yra atvykę iš Argentinos. 
Amerikos, Kanados, Lietuvos ir 
Vokietijos. Kuopos valdybą 
sudaro: pirmininkė Diana 
Miulerytė, vicepirm. Indrė 
Sakutė ir sekretorės Elvyra 
Kalvėnaitė. Kuopą globoja 
Marytė Šmitienė, o dvasios 
vadu yra kun. Edis Putrimas. 

Kas sekmadienį mes turime 
įdomius susirinkimus. Kiek 
vienam iš mūsų tenka paruošti 
pokalbį, o po to bendrai disku
tuoti. J diskusijas kviečiame 
visus gimnazijos mokinius. 
Aurelija Balaišytė iš Toronto 
pravedė pokalbį apie įvairaus 
stiliaus muziką. Diana Miulery
tė iš Vokietijos kalbėjo apie 
Vokietijoje gyvenančius užsie

niečius ir kitur. Vieną 
sekmadienį buvo atvykęs kuni
gas Ambrazas iš Italijos, kuris 
kalbėjo apie Filipinų kraštą. 
Rugsėjo 8 d. — Tautos šventės 
proga atlikom montažą šv. Mi
šių metu. Spalio mėnesį suruo-
šėme įdomią iškylą į Lucerną 
Šveicarijoj. Dar pakeliui į 
Šveicariją pradėjo snigti. 
Mokiniams iš Pietų Amerikos 
buvo ypač įdomu, nes jie pirmą 
kartą pamatė sniegą. Lucerne 
aplankėme keletą bažnyčių, pa
minklus, senus pastatus, tiltus 
ir t.t. Buvo progos ir šveicariško 
šokolado nusipirkti bei para
gauti. 

Kartais mes ateitininkai kar
tu su skautais praleidžiam 
laisvalaikį. Turėjom labai 
juokingą ir linksmą vakarą prie 
laužo. Mes dairavom ir buvo 

DAUGIAU DĖMESIO LIETUVOS 
ATEITININKAMS 

Neseniai šiose skiltyse skai
tėme Federacijos valdybos pir
mininkės B. Bublienės 
aprašymą, kaip pernai vasarą ji 
ir jos dvi dukros įsijungė į atei
tininkų stovyklavimą Lietuvoj. 

Prisimenu, kaip mano anūkė, 
pasakodama apie Dainavoje 
praleistas vasaras, su entuziaz
mu atsiliepdavo apie šią taip 
mėgiamą vadovę. Nenuostabu, 
kad jos buvo didžiulis indėlis 
jaunimo veiklai Lietuvoje, ne 
tik dėl Birutės asmeniško suge 
bėjimo vadovauti, bet ir pasi 
dalinant su tenykščiais instruk 
toriais savo didele ir sėkminga 
patirtimi. 

Sia proga pirmininkė, dirbu
si Berčiūnų (arti Panevėžio) sto
vykloje, iškelia reikalą įsigyti 
patogesnę stovyklavimui vie
tovę. Praėjusį pavasarį Daina 
vos įkūrėjas ir buvęs Fede
racijos vadas dr. A. Darnusis, 
susipažnęs su stovyklavimo 
sąlygomis Lietuvoje, priėjo 
panašios išvados. Atrodo, kad 
dabar būtų geras laikas galvo
ti apie tinkamos stovyklos įsi
gijimą, nes buvusias pionierių 
stovyklas valdžia parduoda 
palankiomis sąlygomis. Tuo tar
pu kitos jaunimo organizacijos 

ninkas — Aidas Kuolas, ko
respondentė — Amanda Ra
gauskaitė. Socialius reikalus 
tvarkys Vida Žemaitaitytė ir 
Irena Valentinaitė. 

Tikimės, kad naujoji kuopos 
valdyba sugebės gerai ir kruopš
čiai atlikti savo pareigas. 

Naujuose metuose sveiki
name visus ateitininkus ir 
linkime geros sveikatos bei 
sėkmės darbuose, vykdant atei
tininkų principus. 

Garbė Kristui! 
Amanda Ragauskai tė 

tuo klausimu berods nesidomi — 
nėra konkurentų. Be to, dole
riais ten galima dabar daug ką 
pirkti prieinama kaina. 

Drįstu tvirtinti, kad sendrau
giai šiam reikalui suaukotų 
reikiamą sumą pinigų, jei Fe
deracijos valdyba, esanti čia ar 
Lietuvoje, surastų tokią vietovę, 
sulygtų kainą, padarytų 
reikiamų pagerinimų sąmatą ir 
pristatytų visą reikalą vi
suomenei. Entuziastų šiam 
reikalui turėtų užtekti, nes 
paraudonėjus režimui nebėra 
prasmės aukoti valdinėms in
stitucijoms, o nukreipti visą 
dėmesį j tokias organizacijas, 
kurių nariai bus nepamainomas 
avangardas įgyvendinti krikš
čionišką demokratiją ir atsispir
ti begrįžtančius socializmui. 

Perkant Dainavą, buvom tik 
bepradedą kurtis. Kai kas abe
jojo jos išsilaikymu bei sėkme. 
Dėka stovyklos pasišventusių 
darbuotojų, ir mūsų dideliam 
pasitenkinimui, jie klydo. Da
bar, atgyjant ateitininkiškam 
judėjimui po sovietinės prie 
spaudos ir turint mintyje tūks
tančius jaunim<. kurį sudominti 
ateitininkų sąjūdžiu stovyklos 
tampa viena iš geriausių ir pa
traukliausių priemonių. 

Nepralenkime taip retai pasi
taikančios ir raus įpareigo
jančios progos. 

J . Činga 

Dažniausiai žmogus savo 
laimę apgyvendina tame kalne, 
į kurį jis negali įlipti. Jeigu kar
tais ir užlipa, tai tik tam, kad 
perkeltų ja į kitą. dar aukštesnį 
kalną ir kad galėtų kitiems 
skelbti, kad laimės dar nerado. 

Rimvydas Sidrys 

Nuotr. M. Šmitienės 

pasirodymų iŠ skirtingų kraštų. 
Lapkričio mėnesį suruošėm 
gimnazijos talentų vakarą. 
Buvo įvairių šokių, vaidinimų ir 
muzikos. Esam veikli atei
tininkų kuopa ir pasiryžę šiais 
metais daug išmokti. 

Monika Gylytė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2S55 W. Lincoln Hwy. (Hwy 30) 
Olympla FlaMs, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Raz. (1-312) 778-7878 
Kab. (1-312) $820221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 
Bridgview, IL 80455 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Hoty CroM, 2701 W 68 St . Ctucago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago R>dge. IL 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
M 312-735-7709 

217 E I27st St 
Lemont IL 60439 

M . 815-723 0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robarts Road 
Hlckory Mllla 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medicai Cllntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Paklauso paios Commjmty Hospital ir 

S'ive' Ooss Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (706) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
AnaatezIJoa Ir skausmo 

0y«ynto S^#CI*P)»*4*I 
Sherman ligoninė. Elgtn. IL 

Tai. 708-888-8876 
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D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C a r m a k R d . 
VVastchastar, IL 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos paga l susi tar imą 

D R . D O M A S L A P K U S 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W*st Ava . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvilla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

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

2838 W. 71st St. 
312-438-5888 

4148 W. 63rd f t . 
312-735-7708 

Chicago, IL 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

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

Tai. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr, ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robarts Rd. , Palos Hll ls, IL 

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

Kab. 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 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

K a b . tol. ( 312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

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

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marqu«tt« Medlcal Buildlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 80829 

Tai. (312)438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAODALEN BCUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
PontlnlnkMfts nuolAMai 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312) 735-5558 

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

____ 6321 Avondeta, Sta. 102 
; * f ^ « " " " * CMcage, IL 60631 
— T«*. 312-774-0042 

Tomas Klslallus, M.D. 
Stavan Sandtar, M.D. 
Adrlan Blanco, M.D. 
Bozarta Wltak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ava., Chlceoo 
(312) 776-6969 arba (312) 466-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai . (312) 925-2870 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 80120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai . kaMnato Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schator St., E lmhurst , IL 80126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 a i Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (312) 585-0348: 
Raz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA I 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 st St. 

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

NaparvtHa Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Surta 310, 

Naparvilla IL 80583 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-588-3168 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 83rd St., Chicago, IL 80838 
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

i < 
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Tiesus žvilgsnis į 

AUTOMOBILIO 
VEIDRODĖLĮ 

Kada ne kada Chicagos susi
siekimo ir saugumo įstaigos pa
skelbia sąrašus kryžkelių bei 
kitų pavojingų vietų, kur įvyks
ta ypač daug eismo nelaimių. 
Stengiamasi išskaičiuoti ir 
priežastis, dėl kurių toks ne
laimių gausumas, ir duoti pa
tarimus, kaip nelaimių išvengti. 

Sakoma, kad dažniausiai gin
čai tarp vyro ir žmonos kyla dėl 
dviejų priežasčių: pinigų ir au
tomobilio vairavimo (nesvarbu 
— vyras ar žmona už vairo sėdi). 
Turbūt kiekvienas žmogus, bent 
kiek laiko praleidęs automo
bilyje (ar Amerikoje yra ir 
kitokių?), galėtų išvardinti 
ilgiausią litaniją elgesių, kurie 
jį ypač erzina, kai tenka tuo 
pačiu keliu, ta pačia gatve ar 
automobilių pastatymo aikšte 
dalintis su kitais vairuotojais, 
kurie „dievai žino, kaip iš viso 
galėjo gauti vairavimo leidimą!" 

Vyrai mėgsta pašiepti moteris 
dėl jų atsargumo vairuojant; 
moterys nepatenkintos vyrų 
agresyvumu ir per dideliu pasi
t ikėjimu mašina; jaunimas 
kaltina vyresniuosius nepaslan
kumu, o senieji murma prieš 
jaunus, kad tie „laksto kaip be 
galvos". 

Naujų metų pradžioje gal ir 
verta šiaip sau, be didelio 
reikalo, žvilgtelėti į Chicagos ir 
apylinkių vairuotojus, o ypač į 
priekaištus, kuriuos jie mėgsta 
mėtyti vieni į kitus. Kas žino, 
gal kai kas pamatys ir save 
š iame, kiek i škra ipytame, 
veidrodėlyje. Jei jau ne save, tai 
bent savo žmoną/vyrą, kaimy
ną, ar kitą, gatvėje sutiktą, 
vairuotoją. 

Neseniai Chicagos didieji 
dienraščiai net kelis kartus 
spausdino tokius apžvalginius 
straipsnelius. Dirstelėta ir į tai, 
kaip vienas vairuotojas „atsily
gina" kitam už, jo nuomone, 
netinkamą elgesį gatvėje ar 
kelyje. Vieno piršto kilstelėji
mas gal būtų ir juokingas, ir 
dėmesio nevertas, bet jau daug 
kartų yra pasitaikę, kad savo 
nepas i tenkin imą kito vai
ravimu pilietis „išreiškia" 
šaunamuoju ginklu. Vadinasi, 
t am tikrą dėmesį kreipti į savo 
elgesį už vairo yra verta, nes 
niekuomet nežinai, kada sutiksi 
asmenį, kurio „tolerancijos 
s l enks t i s " lengvai peržen
giamas. 

Automobilio vairavimo tin
kamumą vertinant, svarbu, ar 
vertintojas yra pėsčias, ar pats 
už vairo sėdi. Jei pėsčias — pyks
t a ir grūmoja, kai vairuotojas 
laiku nesustoja ir nepraleidžia 
jo per gatvę; kai suka, esant 
raudonai šviesai; kai įslenka 
taip toli į gatvę, kad pėstieji, 
norėdami praeiti, turi išlįsti 
kone į kitų mašinų kelią. Jei 
žmogus važiuotas, erzinasi, kai 
pėstieji nori eiti skersai gatvę, 
kai jie skuba, esant blogam orui, 
kai būtinai nori eiti per gatvę, 
o jis nori sukti ir turi laukti... 

Automobilių pastatymo aikš
tėje žmones pykina, kai kas 
užima dvi vietas, esant didelei 
spūsčiai; kai įspraudžia savo 
mašiną į tokį siaurą tarpą, kad 
kitas negali savo durų atidaryti; 
kai savo durimis įlenkia kito 
automobilio šoną; kai, pastatęs 
mašiną prie gatvės, staiga 
plačių plačiausiai atveria savo 
dur i s — tiesiai prieš at
važiuojantį automobilį. Žinoma, 
ir tada, kai taip „įkyliuoja" savo 
mašiną į trumpą vietą, kad 
paskui savosios iškrapštyti neį
manoma. 

Visi esame sutikę vairuotojų, 
kurie neįstengia važiuoti paskui 
kitą mašiną, nepaisant, kaip 
greit pirmoji važiuoja. Jie 
būtinai turi pralenkti ir užlįsti 
į priekį. Negana to, jie po to 

„MES NE VERGAI" Rimties valandėlė 

sulėtina greitį ir krėplina sau 
pamažu. Galbūt pastaraisiais 
skųstis nereikėtų, nes pakan
kamai turime ir tokių, kurie 
važiuoja taip arti priekinės 
mašinos, kad, žvilgterėjus per 
užpakalinį veidrodėlį, galima 
net visus jų plaukus suskaičiuo
ti. Arba tie, kurie būtinai turi 
važiuoti bent 10 mylių daugiau 
už nustatytą greitį ir už 
kiekvieną kitą mašiną ant 
kelio. Įdomu, kad tokie grei
tuoliai retai patenka į policijos 
rankas. Bet retkarčiais, pa
važiavę galiuką, pamatome 
švysčiojančią policijos mašiną 
pakelyje ir pareigūną, manda
giai „karpantį tokio skrajūno j 
sparnus". Tuomet mūsų pasi
tenkinimas ir tikėjimas dan
gaus teisingumu yra pilnutinis. 

Čia reikėtų specialaus žymens 
ir tiems, kurie, žinodami, kad už 
mylios kitos turės išsukti iš 
kelio, visiškai pristabdo au
tomobilį ir slinkte prislenka 
prie išvažiavimo, o visi kiti, 
paskui važiuodami, pyksta. 
Šiems priešingybė yra vairuo
tojas, kuris greitkeliu važiuoja 
trečiąja linija, visus lenkdamas 
ir lėkdamas didžiausiu greičiu. 
Paskutinę sekundę apsižiūrėjęs, 
kad čia pat yra jo išvažiavimas, 
neria tiesiai per tris mašinų 
eiles, žviegiant stabdžiams ir 
sklindant grūmojimams. 

Žmones erzina vairuotojai, 
kurie visuomet jaučiasi lyg 
iškilmingame parade: pro jų 
langus skraido popieriai, ciga
rečių nuorūkos, tuščios gėrimo 
skardinukės ir kitokios 
šiukšlės. Kad prie kelio yra pa
rašai, draudžiantys šiukšlinti 
apylinkę, jie nepastebi (o gal 
nemoka skaityti?). Yra ir tokių, 
kurie, ypač vasarą, aplinką 
teršia kitu būdu — perkūniškai 
garsia muzika, drebinančia ne 
tik aplinkinius vairuotojus, bet 
ir viso valsčiaus šunis. 

O kaip su tais, kurių paskir
tis gyvenime yra prižiūrėti 
eismo šviesų pasikeitimą ir j 
perspėti kitus vairuotojus, kad 
laikas pajudėti? Jie savo amatą 
taip gerai moka, kad dažnai su
geba paspausti automobilio 
signalą dvi ar tris sekundes 
prieš šviesai pasikeičiant. 
Galbūt jie kur nors — kitame 
gyvenime — bus suporuoti su 
vairuotojais, kurie, kaip tik tuo 
metu, kai keičiasi šviesa, pra
deda kažko ieškoti užpakalinėje 
sėdynėje, šukuotis, barti vaikus, 
paglostyti šuniuką... Jeigu jie 
nori sukti į kairę, jokiu būdu 
nepasislinks iki gatvės vidurio: 
ko čia skubėti0 Jie vis tiek spės 
įsukti, o kiti tegul palaukia ki
tos žalios šviesos. Tikriausiai tai 
tie patys žmonės, kurie sukimo 
signalo neįjungia iki pasikeičia 
šviesos, todėl niekas negali užsi
imti laisvo kelio. Jie dažniausiai 
užmiršta ir išjungti sukimo sig
nalą, o paskui važiuoja žybsė
dami lyg šv. Jono vabaliukai va
saros naktį — taip ir nežinai, 
kur ketina sukti. 

Kalbant apie sukimus, reikia 
paminėti vairuotojus, kurie nori 
įsukti į greitkelį. Automobilis 
privažiuoja prie pat įsukimo, su
stoja ir tuomet pamažu, pamažu 
įslenka kaip tik tarp dviejų, di
džiausiu greičiu lekiančių, 
mašinų, {sukęs ilgainiui įsibė
gėja, įsilieja į eismą, nekreip
damas dėmesio į stabdžių žvie
gimą ir perspėjančius pypsė
jimus. Atrodo, kad toks vairuo
tojas dar neturėjo progos išsiris
ti iš vežimo ir arkliuko mentali
teto. 

Kiekvienas, be abejo, prie šio 
sąrašo galėtų pridurti nemažai 
savo pastabų, todėl linkime vi
siems ramaus, saugaus ir malo
naus važinėjimo. 

D. B. 

Lietuvos rinkimai sukrėtė 
mus visus. Sensacinių ir Lietu
vai nedraugiškų laikraščių di
džiulės an t raš t ė s t renkė: 
„Lietuviai pirmieji atsižadėjo 
komunizmo, dabar vėl pirmieji 
pasirinko komunistus, Lietu
va grįžta į komunizmą", ir t.t. 
Išeivijos spauda choru metė 
kaltinimus savo tautiečiams 
Lietuvoje. 

Okupacjos metu lietuvių tau
ta turėjo daug draugų užsienio 
spaudoje. Per metų metus 
vienas iš tokių draugų Lietuvai 
išliko „The Wall Street Jour
nal". Tik po rinkimų dienraštis 
išspausdino vedamąjį: „Lietu
viai metė burtą", kuriame 
amerikietis be jokių skaičių šal
tai nurodė visas priežastis ir 
sąlygas Lietuvoje, kodėl Bra
zausko partija laimėjo. Pagal jį, 
tai nereiškia, kad Lietuva grįžta 
į komunizmą, bet, kad lietuviai 
balsavo už išlikimą. Atrodo, kad 
nei vienas lietuvių laikraštis šio 
straipsnio nepersispausdino. 

Dabar, pavartę lietuviškus 
laikraščius, randame, kad už 
Brazauską balsavo buvę poli
tiniai kaliniai, buvęs parti
zanas, kunigai. Kyla klausimas, 
ar galima visus, balsavusius už 
LDDP, vadint i tautos iš
davikais? 

„Lietuvos aido" vyr. redak
torius Julius Stoma 1992.XII. 1 
numeryje, vedamajame rašo: 
„Vis dėlto esame tikri — didesnė 
dalis, 817,331 žmogus, balsavęs 
už LDDP sąrašą, turėtų būti 
Lietuvos patriotai. Pagal Infas-
Bull sociologus patriotiškumo 
skalė tokia: už konstituciją 
balsavo 75 proc. Sąjūdžio, LKDP 
ir LTS, 70 proc. Centro 
Judėjimo ir LSDP, 65 proc. 
LDDP (Brazausko part.) ir 55 
proc. Lenkų sąj. šalininkų. 
Galbūt 35 proc., maždaug 256 
tūkst. — daugmaž atitinka 
skaičių žmonių 1991 metų refe
rendume balsavusių prieš nepri
klausomą Lietuvą, 1992 m. 
prieš Rusijos armijos išvedimą. 
Taigi, daugių daugiausia 
trečdalis LDDP rinkėjų nėra 
Lietuvos patriotai . Didžioji 
dauguma balsavusiųjų už po-
komunistus yra normalūs 
Lietuvos piliečiai, linkį jai gero 
ir nesiruošia parduoti nepri
klausomybę. Nepaprasta i 
sunkios ekonominės sąlygos ir 
klaida, kad LDDP buvo laikoma 
penktoji kolona, nepriklausomy
bės priešininkais, kritika a prio
ri". 

Tenka manyt i , kad Bra
zauskas per gudrus atsisakyti 
Vakarų pagalbos. Ką gali jis 

HENRIKAS KUDREIKIS 

tikėtis iš rusų, negi elgeta 
atiduos savo lazdą. Brazausko 
laukia ilga eilė problemų. 

Amer ikos karo aviacijos 
žurnalo „Air Force" spalio lai
doje paskelbtos rusų Karo aka
demijos viršininko, gen. Radio-
novo kalbos ištraukos. Tarp kit
ko pareikšta, kad Rusija daug 
metų kovojusi už Pabaltijo vals
tybes, tad jokiu būdu ji nepaliks 
jų. Nuolatinės karinės bazės 
jose yra būtinybė. 

1992 m. XI. 1 rusų laikrašty 
„Den" tas pats generolas, tik 
pasirašęs raide R., paskelbė 
daugumos rusų generolų nuo
monę. Pirmiausia kartojami 
nuolatiniai šmeižtai, kad pabal-
tiečiai persekioja ir diskrimi
nuoja rusus, provokacijos prieš 
karius, grobia ginklus. Dalinių 
bazes, karininkų butus blokuo
ja policija, „savanoriai" ir įvai
rūs nepribaigti „žaliai mėlyni 
broliai" (suprask: buvę vokiečių 
kariai). 

Straipsnyje autorius pakiša 
Gorbačiovo laikų teiginį, kad 
pabaltiečiai patys nieko neužsi
dirbo. Štai ką senas bolševikas 
vėplioja: „Už Rusijos pinigus 
sukurtų ir dabar Pabaltijy palie
kamų įmonių, uostų, techninių 
išteklių, laivyno nekilnojamo 
turto, ginklų ir karinės techni-. 
kos vertė dešimt tūkstnačių 
kar tų viršija visą ekonominę 
pagalbą ir kreditus, kuriuos 
geriausiu atveju gali skirti di
džiojo septyneto šalys iki šio 
šimtmečio pabaigos. Ar ne
geriau, kad savo techniką jie 
pasiimtų? Tik užteršta Baltijos 
jūra, upės ir ežerai, iškirsti 
miškai, karinė-cheminė pra
monė, kuri pabaltiečiams nerei
kalinga. O jei jie nori atsiskai
tyti už sovietų investacijas, pa
baltiečiai gali pateikti milijar
dinę sąskaita už gulaguose 
veltui dirbusius ir nukankintus 
šimtus tūkstančių tautiečių". 

Štai dešimt reikalavimų, ku
riuos Radionovas pateikė Pa
baltijo valstybėms: 

1) Pabaltijo valstybės atsisako 
dalyvauti bet kokiose politinėse 
ar karinėse sąjungose; 

2) suteikta rusakalbiams 
gyventojams visas, be išimčių, 
pilietines ir politines teises, 
pal iekant laisvę pasirinkti 
pilietybę; 

3) neleidžia veikti užsienio 
žvalgyboms; 

4) kiekvienam Pabaltijo kraš
tui nustatoma skola pagal ištek
lius ir objektus, esančius terito
rijoje, priklausiusius buv. Sov. 
Sąjungai. Nustatomi mokėjimų 

terminai. Rusijos Federacija 
pasirengusi, demonstruodama 
gerą valią, vietoj dalies skolos 
mokėjimo, apsvarstyti savo 
dalyvavimą bendrų įmonių tei
sėmis eksploatuojant Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pramonės, 
transporto, ryšių, energetikos 
objektus ir krovininius jūrų uos
tus, perduodant Rusijos Fede
racijos nuosavybėn atitinkamų 
įmonių akcijų kontrolinius 
paketus; 

5) atsisakymas abipusių teri
torinių pretenzijų. Atskirai turi 
būti išspręsta Lietuvos kompen
sacija Rusijos Federacijai už 
gautą teritoriją; 

6) garantuojamas netruk
domas transporto eismas Pabal
tijo komunikacijoms tarp Rusi
jos Federacijos ir Kaliningrado 
srities; 

7) esamos karinės ir jūrų ba
zės perduodamos neterminuotai 
Rusijos Federacijai kariniam 
laivynui; 

8) nustatomas didžiausias 
nuolatinis Rusijos Federacijos 
sausumos kariuomenės kontin
gentas Pabaltijo respublikų teri
torijoje. Kita kariuomenė bus iš
vesta iki 1999 metų. 

9) Rusijos kariuomenei 
suteikiamas ekstrateritorinis 
statusas; 

10) Pabaltijo respublikose 
esanti Rusijos kariuomenė yra 
jų saugumo ir teritorinio vien
tisumo užtikrinimas. Pabalti
jo respublikos finansuoja 
gyvenamų namų statybą iš
vedamos kariuomenės ka
rininkams ir puskarininkiams 
taip pat finansuoja kariuomenės 
buvimą iki jų išvedimo. 

Pabaltijis parodys rusams „ge
rą valią" — taps vėl rusų kolo
nijomis, mokės Rusijai duoklę, 
pramonė ir energetika pavaldi 
Rusijai. Rusijos armija amžinai 
liks Pabaltijo valstybėse. 

„Mes ne vergai — šaukia 
kūjais ir pjautuvais bei kitokiais 
bolševikiniais žymenimis 
apsikarstęs buvęs bolševikų 
generolas. — Vergais vėl turi 
likti tik pabaltiečiai". 

Bet Radionovas turbūt 
pamiršo, kad Stalino seniai 
nėra. 

KRISTUS - DIEVO TARNAS 
šį sekmadienį, kaip ir pra

ėjusį, vėl girdime apie Kristaus 
apsireiškimą žmonėms, bet ki
taip. Pereitas sekmadienis va
dinosi Kristaus apsireiškimo 
švente, nes, Dievui veikiant per 
tris nežydus, išminčius iš Rytų, 
gimęs Kristus apsireiškė nežy-

roji prasmė: tai, kas Dievo 
numatyta kaip gera, teisinga ir 
reikalinga, kad būtų įvykdyta 
Dievo valia. Jonas turėjo Kris
tų pakrikštyti ne dėl to, kad 
Kristus būtų buvęs nuodėmin
gas ir reikalingas atsivertimo, 
o dėl to, kad jis pilnai ir tobulai 

dų tautoms: jie jį atpažino, kaip vykdė Dievo valią; dėl to, kad jis 

Evangelija turi paslaptingą 
jėgą, nenusakomą veikimą, 
šilimą, kurią perduoda protui ir 
kuri žavi širdį. Štai, ant mano 
stalo guli ta puiki knyga, ir aš 
nenuvargstu ją beskaitydamas. 
Kasdien aš ją skaitau su tuo 
pačiu džiaugsmingu 
susidomėjimu. 

Napoleonas 

žadėtąjį, Dievo pasirinktąjį, 
Mesiją-Karalių ir ati t inkamai 
pagarbino. 

š is sekmadienis vadinasi 
Kristaus krikšto švente, bet jo 
skaitiniai perduoda dar senesnę 
Bažnyčios tradiciją apie Kris
taus apsireiškimą, negu išmin
čių apsilankymo pasakojimai. 

Vien sprendžiant iš to, kad 
visame Naujajame Testamente 
pastarasis įvykis pasakojamas 
tik vieną kartą — Mato evan
gelijoje, o Kris taus krikštas — 
pasakojamas visose keturiose 
evangelijose ir dar minimas 
Apaštalų darbuose (Apd. 10:34-
38), kurį girdime antruoju 
skaitiniu. Dėl to Bažnyčia 
ir pasirinko Kristaus krikštą 
švęsti tuoj po Kristaus apsi
reiškimo šventės : Kr i s t aus 
krikšto pasakojimai perduoda 
net svarbesnes tiesas pagal 
seniausiąją Bažnyčios skelbimą 
apie Kristų, negu pasakojimas 
apie Kris taus apsireiškimą 
nežydams. Pastarojo pasakojimo 
svarba iškilo vėliau, evangelijai 
sklindant po nežydų tautas. 

Kristaus krikšto pasakojime 
šv. Mato evangeli joje (Mt 
3:13-17) šį sekmadienį girdime 
jo evangelijai unikalų intarpą — 
Jono Krikštytojo pasikalbėjimą 
su Jėzumi: „ ,Tai aš turėčiau 
būti tavo pakrikštytas, o tu 
ateini pas mane!' Bet Jėzus jam 
atsakė: ,Šį kartą paklausyk! 
Taip mudviem dera atlikti visa, 
kas reikalinga teisumui' ". Šv. 
Matas, rašąs žydams krikščio
nims, matė r e ika lą j iems 
paaiškinti, kodėl Kristus pri
ėmė iš Jono krikštą, jei Kristus 
yra už Joną aukštesnis. Kris
taus atsakyme Jonui glūdi 
užuomina į žydams gerai žino
mą tekstą iš pranašo Izaijo, kurį 
krikščionys-žydai suprato, kaip 
nuorodą į Jėzų — Kristų. Tą 
skaitinį kaip tik mums Bažny
čia ir duoda šį sekmadienį pir
muoju (Iz 42:1-4, 6-7). 

Jėzaus žodžiuose „dera atlikti 
visa, kas reikalinga teisumui", 
graikiškasis žodis, kurį 
verčiame čia žodžiu „teisumas" 
yra atitikmuo hebraiškam žo
džiui, kurį Izaijo knygoje turime 
žodyje „teisingumas". Jų bend-

norėjo-turėjo tuo veiksmu nuro
dyti žmonėms savo misiją-
pašaukimą žemėje, būtent: 
vykdyti Dievo, savo Tėvo valią, 
solidarizuodamasis su nusidėjė
liais žmonėmis, nors jis pats 
buvo visiškai be kaltės. 

Visa tai ir primena pranašo 
Izaijo knygoje surašytas 
vadinamąsias Kenčiančiojo Tar
no giemses (jas girdime ir Di
džiojo Penktadienio pamaldose), 
kurių antroji kaip tik yra šios 
dienos skaitinys iš Izaijo. Čia, 
Senajame Testamente, Dievas 
savo tarną, kuriame mes atpa
žįstame Kristų, vadina „mano 
išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi". 
Tai žodžiai primeną Kristaus 
krikšto metu pasigirdusio balso 
žodžius: „Ši tas yra mano 
mylimasis Sūnus, kuriuo aš gė
riuosi". 

Dievo išrinktinis, kuris, pasi
rodo, yra jo mylimasis Sūnus — 
Jėzus, pagal Izaijo pranašystę 
veikia paties Dievo dvasia, neš
damas tautoms teisingumą. Bet 
jis tai darys romiai, kiekvieną 
žmogų a t jausdamas : „J i s 
nenulauš palinkusios nendrės, 
neužgesins rusenančio dagčio... 
Jisai nenuvargs... kol žemėje 
į ku r s te i s ingumą" . Izaijo 
lūpomis Dievas sako savo 
išrinktiniui, kad jį patį padarys 
sandora tautai. Mes šiandien 
žinome, jog tai įvyko. Turė
dami prisikėlusį Kristų savo 
tarpe — ir Eucharistijoje ir ti
kinčiųjų bendruomenėje — Kris
taus mistiniame kūne, turime 
dar net t ikresnį išganymo 
užtikrinimą iš Dievo — sandorą, 
negu Senojo Testamento iš
rinktoji tauta, nes turime ne tik 
Dievo tvirtą pažadą, bet to 
pažado įsikūnijimą — Kristų. 

Savo krikštu, kai buvome 
įvesti į Kristaus mistinio kūno 
narių bendruomenę, mes esame 
paties Kristaus įgalinti daly
vauti Dievo valios vykdymo 
darbe. Mums priėmus Kristaus 
šviesą, per mus galės šviesti jo 
šviesa, kuri atvers neregių akis. 
iš kalėjimo išves belaisvius, 
suimtuosius, sėdinčius tamsio
joje išlaisvins eiti Kristaus 
keliu. 

a.j.z. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS J A N K U S 
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— Apie traukinį jis ir taip būtų pasakęs. 
Mikas nusijuokė. 
— Būtų pasakęs: „Nežinau". 
— Ir nebūtų pamelavęs. Bet dabar nuėjo 

sužinojo. 
— Neveltui... 
— Galėjo nuėjęs nebegrįžti. Nežinojo, kad sugrįžęs 

kitą cigarą gaus. Ne, Mikai. Tas prakeikta? karas 
žmogaus nesumurkdė. Jis keliasi iš griuvėsi-? Ga! daug 
greičiau, negu kas būtų galėjęs pamatyti. 

Mikas nieko nebepasakė. Susiradom perėjimą į 
trečią peroną. Ir čia jau buvo pilna žmonių. Toli pama
čiau šviesią galvą ir širdis šoktelėjo. Nieko Mikui 
nesakydamas, patraukiau į tą pusę. Minios pakrašty 
stovėjo liekna moteris ir žiūrėjo į tolyn nubėgančius 
bėgius. 

— Ar iš tos pusės ateis? — priėjęs paklausiau. 
Atsisuko pagyvenusi, labai sukritusiu veidu, 

moteris. 
— Nežinau, — tyliai atsakė. — Kažin kas pasakė, 

kad iš tos. Bet kas gali žinoti. Dabar toks laikas, kad 
nežinai, nei kada ateis, nei kada išeis. Vis tiek gerai, 
kad dar eina. O galėtų visiškai neiti. O jeigu r eina, 
pamėgink įlipti. Aš jau antra diena, kai mėginu. Kiti 
greitesni... 

Atrodė, kad ji norėtų šnekėti ir šnekėti, bet aš 
atsiprašau, ir mudu pradedam eiti į kitą perono galą. 
Man vis rodosi, kad traukinys ateis kaip tik iš kito galo 
ir į paskutinį vagoną bus lengviau įsispraust; 

tojai sausakimšais traukiniais nevažinėja, jie turi pato
gesnių priemonių. Tvarkytis palieka patiems nugalė
tiesiems. Prieš traukiniui išeinant, pora geležinkeliečių 
praėjo šalia traukinio, nepatekusius į vidų paprašė 
porą žingsnių pasitraukti. Paskum ir pats viena koja 
pasistojo ant vagono laiptelio, sušvilpė ir traukinys 
pajudėjo. 
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Nemačiau. Į jį nežiūrėjau, bet vis tiek pasirodė, kad 
šyptelėjo. Nieko neatsakiau. Neturėjau ką. 

Traukinys tikrai atėjo iš anos pusės, kur auksa
plaukė moteris stovėjo. Pagailo, kad nuėjom. Gal 
būtumėm padėję kur į vagoną įsisprausti. Mums buvo 
vis tiek. Galėjom ir ant laiptelių pasistoję važiuoti. 

Taip ir išėjo. Patekom ties pačiu traukinio viduriu. 
Pirma žmonės grūdosi iš traukinio, paskum kiti ėmė 
gulti jį, kaip viduramžiais guldavo tvirtovių pylimus. 
Tyliai, be garso, bet, žingsnį žengęs priekin, atgal nė Lueneburge išlipau kaip sudaužytas. Ant tos len-
už ką nepasitrauks. Būriais buresi ties durimis, tos stovėti iš karto atrodė bus patogu, bet kai reikėjo 
drąsesni ropštėsi net ant stogų ypač tose vietose, kur ^ ^ j v a l a n d ą ] a i k o > ^ ^ r a n k o g į r fc 
užlipus buvo uz ko pasilaikyti. Mudu pnsistumem prie v g i d a s ^ } b ū č i a u n u s i s k u t a t ž a g a r i u įliu 
vagono, kurio durys buyo per v,są šoną, o per visą _ k a i t r a u k i n y s i š s i l e k i a aštuoniasdešimt, o gal net 
vagono šoną ėjo lenta kuria ir traukiniui einant, i r d a u g i a u > k i l o m e t r u , v ė j a s i l n a s s m u l k i ų a d a t ė h 
traukinio palydovai galėjo įšiląai traukinio vaikščio- „i-*,, -IA*; ,..»~~~~ tr„; .'*„i •- i • 
.• -̂ r . • x- J TTX* i piešte piešia nuo vagono. Kai užšokau ir apsižvalgiau, 
ti . Net nemėginau spraustis prie durų. Užšokau ant : * u i u « T> - ^ 

_ . , , „ , , tariausi pataikęs labai gerą vietą. Buvau prie pat durų: 
tos lentos. Buvo ne taip bloga,. Vagono šonuose buvo g a k i a u k a i t i k d u r y g p r a s i v e r s > k a i t i k k a s m i r . 
patogios rankenos. Uz kelių žingsnių tą pati padarė m a j J j s i s p r a u s i u į ^dų , ^ p r o m a n o d u r i s n i e k a s 
ir Mikas. . _ . , . . . neišlipo. Jau pirmam sustojime kai kurios durys atsi-

- Važiuosim pirma klase - šuktelėjo. ^ n e m a n o g i o g p 0 k o k i o t r e č i o s u s t o j i m o t e . 
Per kelis akimirksnius, kiek tik galėjau matyti, ne b ė j a u k a d a n t l e n t o g n e b ė r a M i k o SDėiau kad 

ant tos lentos nebebuvo tuščios vietos. Daugiausia buvo • • J v * i - v-* \ ' . '.... . 
. . . . , . _ . _ 6 u u u jsispraudej vidų, bet galėjo būti nustumtas u-pasilikti. 

vyrai, bet buvo ir viena kita moteris. 
— Ką jis sako? — supratęs, kad Mikas šūktelėjo 

man, — paklausė šalia stovįs vyriškis. 
— Kad važiuosim pirma klase. — paaiškinau. 
Vokietis nusikvatojo ir sušuko, kad visi girdėtų: 
— Mes važiuojam pirma klase! 
Kai kas susijuokė, o gerokai toliau kažin kas 

užtraukė karo pradžioj labai populiarią dainą: „Mes 
traukiam prieš Angliją". Į dainą niekas neįsijungė, bet 
daugelis palydėjo juoku. Kiek nustebau, kad žmonės 
kartais sugeba juoktis, viską praradę. Apsidairiau. 
Visam perone nemačiau nė vieno anglo. Tada tik 

— Tai vis Živilę tebegaudai? — šyptelėjo Mikas, pagalvojau, kad nė vieno nemačiau nė stoty. Nugalė-

Rūpėjo, ką reikės daryti, jeigu Lueneburge nebeišlips. 
Traukinys stojo kiekvienoje stotelėje. Kažin kur, 

nebetoli Lueneburgo, pavyko ir man įsisprausti. Įsi-
spraudžiau ir po keliolikos sekundžių pagalvojau, kad 
ant tos prakeiktos lentos gal buvo net geriau. Čia buvo 
tvanku, buvom taip suslėgti, kad vargu ir uodo snapui 
ar bebuvo likę vietos. Dešinį petį spaudė kažin kas la
bai kietas iš kaimyno kuprinės, o jis pats, abiem 
rankom įsispyręs į bagažinę, laikėsi, kad neužvirstų 
ant sėdinčių ant suolo. Mane patį atbulą pristūmė prie 
glaudžiai prieš vienas kitą stovinčių dviejų žmonių. 

(Bus daugiau^ 
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KAIMYNAS IŠ GIMTOSIOS IR AMŽINOSIOS 
TĖVIŠKĖS 

Išeivijos spauda iki šiol nei 
žodeliu neužsiminė, kad praei
to gruodžio 12 d. 75 metų 
amžiaus būtų sulaukęs rašyto
jas, humoristas ir buvęs „Drau
go" vieias iš redaktorių a.a. 
Aloyzas Baronas. Tą sukaktį 
prisiminė Aloyzo gimtosios 
Biržq apskrities didžiausias 
L 'kraštis „Biržiečių žodis", 

turintis apie 10.000 skaitytojų 
ir kultūringai redaguojamas ga
baus žurnalisto bei skulptoriaus 
A. Butkevičiaus. Kadangi ne 
per dideliam Vabalninko mies
telyje, Biržų aps., visai netoli 
vieni nuo kitų buvo mūsų gim
tieji namai (Aloyzo tėviškės 
namelis dar ir dabar tebestovi, 
kai tuo tarpu mano gimtuosius 
namus 1944 m. liepos 23 d., iš 
Rytų frontui t r auk ian t i s , 
okiečių lėktuvai sugriovė ir jau 

seniai virš mano gimtinės išau
go žemė? ūkio mokyklos rūmai), 
o dabar ir Aloyzo, mirusio 1980 
m. rugsėjo 7, amžinoji tėviškė 
Sv. Kazimiero kapinėse yra tik 
už 14-kos kvartalų nuo tos 
vietos, kur mes šiuo metu 
gyvenam, tad apvalios amžiaus 
sukakties proga drįstu savo 
buvusį bičiulį ir dvigubą 
kaimyną valandėlei prikelti iš 
užmaršties, pacituodamas iš
traukas straipsnių, kuriais jo 
amžiaus sukakt į paminėjo 
artimiausiasjo gimtinei savait
rašt is „Biržiečių žodis" 
1992.12.11 numeryje. 

Pirmajame puslapyje įdėta 
mums išeivijoje jau ne kartą 
matyta A. Barono nuotrauka su 
antraštėle „Mūsų kraštiečiai" ir 
šiuo informaciniu tekstu: „Iš 
Vabalninko kilusiam rašytojui 
Aloyzui Baronui būtų sukakę 
"5-eri. Jaunystėje pasitraukęs iš 
Lietuvos, mū?u krašto skaity
tojams iki šiol jis buvo mažai 
:momas. Publikacijas, skirtas 
v Barono jubiliejui, skaitykite 
I psl.". Salia spausdinamas ir 

biržiečio poeto Eug. Matuze-
vičiaus eilėraštis „Po rytmečio 
dangum". 

Atsivertę trečiąjį puslapį, 
pirmiausia pamatom Aloyzo 
Baron^ nuotrauką dar iš jo jau
nystės laikų, darytą Kaune ar 
Vabalninke, ir ilgoką redak
toriaus A. Butkevičiaus 
apžvalginį straipsnį „Kelias 
namo", skirta „rašytojo Aloyzo 
Barono 75-mečiui". Šalia 
straipsnio skelbiama ištrauka iš 
„Draugo' dienraščio dešim
tajame romano konkurse premi
juoto romano ..Lieptai ir be
dugnės". Taip pat spausdi
namas vabalninkėno poeto-sa-
tyriko Leonardo Žitkevičiaus 
eilėraščių ciklas ..Su Aloyzu 
Baronu . kur poetas pirmąjį 
eilėrašti, rašytą jau pasitraukus 
iš Lietuvos, pradeda tokiomis 
nuotaikomis:.'Žalioj lankoj, prie 
tėviškės pušyno/ Pabudo ji, 
graži, kaip ta daina. Išvydom ją 
griuvėsiuose Berlyno./ Ir nuo
stabu — nebuvo ji liūdna./ Ne
jau ir ji gyvenimu tikėjo,/ Vilties 
keliais mus vedančiu kilniai?/ Ir 
ko ta saulė vėl ir vėl tekėjo? Ko 
ateitin riedėjo traukiniai?" 

Lemtis neleido išvysti 
svajonių žemę 

A. Butkevičius, savo straips
nyje paminėjęs, kad šiandien A. 
Baronui jau būtų 75-eri ir kad 
daugelis sulaukia tokio 
amžiaus, toliau rašo: ..Tačiau 
rašytojo ir poeto Aloyzo Barono 
gyvenimo kelias netikėtai bai
gėsi 1980-aisiais metais rugsėjo 
7 dieną. Liko jo knygos. Iki mir
ties buvo spėjęs išspausdinti 
daugiau k*ip dvidešimt. Po 
1980-uju pasirodė dar keturios. 
Romanai, novelės, eilėraščiai, 
publicistika. Tūkstančiai 

straipsnių, parašytų dirbant 
„Draugo' dienraščio redak
torium. Ištisas dvasios lobis, 
kuriam ilgai nebuvo lemta 
grįžti tėviškėn. Kaip ir šviesiai 
Aloyzo Barono asmenybei į 
Lietuvą. į nedidelį Vabalninko 
miestelį, kuriame tebegyvena 
ne tik skaudžią tremtinės dalią 
patyrusi jo sesuo, bet ir rašytojo 
vaikystės dienų bičiuliai. Nes 
Vabalninkas jam buvo ilgesio ir 
svajonių žemė, kurios lemtis 
neleido išvysti Ir šiandien dar 
nelengvas Aloyzo Barono kelias 
namo. Parkeliauja jo anksčiau 
išleistos knygos. Bet Lietuva, te-
besivaduojanti iš nelaisvės ir 
skurdo, dar negali čia išleistą 
Aloyzo Barono knygą parodyti 
savo kraštiečiams, kad Aloyzas 
Baronas buvo ne tik vienas iš 
produktyviausių, bet ir ryškiau
sių išeivijos lietuvių beletris-
tų... 

Bekompromisinis 
neat laidumas Lietuvos 

okupantui 

Aptardamas A. Barono netu
rintį pavyzdžio darbštumą ir jo 
charakterį, autorius cituoja 
kartu su Baronu „Draugo" 
dienraščio redakcijoje dirbusį, 
poetą Kazį Bradūną. kuris apie 
savo kolegą pasakęs, kad ste
bina ir džiugina šio žmogaus 
darbštumas, tvirtas principin
gumas, bekompromisinis jo 
plunksnos neatlaidumas Lietu
vos okupantui. 

Toliau A. Butkevičius, žvelg
damas į sukaktuvininko kūry
bą, pastebi: „Jo amžininkai, 
recenzavę ankstesniąsias A. Ba
rono knygas, kaltindavo jį 
stiliaus puošnumu, neįpras
tomis metaforomis, minties pa
radoksais ir prieštaravimais, 
manieringumu, tuščiu filoso
favimu, jo paties sukurtais 
štampais. Tačiau vėlesnėje bele
tristikoje A. Barono raštų stilius 
pasidarė skaidrus, nuosaikiai 
realistinis, pakankama' vaizdus 
ir poetiškas". 

Trumpai sustojęs ties A. 
Barono vėlesnės biografijos kai 
kuriais epizodais, paminėjęs jo 
žmoną Nijolę Narbutaitę-Baro-
nienę, 1985 m. savo vyro mirties 
penktųjų metinių progai 
išleidusią pomirtini eilėraščių 
rinkinį „Daiktai kasdieniniai" 
faaikurie to rinkinio eilėraščiai 
buvo paskelbti 1992 m. „Biržų 
kalendoriuje"), A. Butkevičius 
straipsnį baigia šiais žodžiais: 
„Manau, kad tai tik kukli pra
džia. Pareis kartą gimtojon 
žemėn patys geriausi ilgesiu ir 
meile Lietuvai alsuojantys 
mūsų krašt iečio Aloyzo 
kūriniai, reikalingi ne tik 
mums. Biržų krašto vaikams". 

Taip šiaurės Lietuvos kam
pelio, rašytojų ir poetų — Bin
kio, Sruogos, Žalios Rūtos, 
Brazdžionio, Krivicko. Indri-
liūno, Žitkevičiaus, brolių 
Matuzevičių, Aukštikalnytės, 
Šato, Strielkūno ir kitų — Biržų 
žemės spauda prisimena savo 
kraštietį Aloyzą Baroną jo 
amžiaus 75 metų sukakties pro
ga. O mums. išeiviams, ypač 
čikagiškiams. kur Aloyzas 
praleido pačius kūrybingiausius 
savo gyvenimo metus, lieka jį 
prisiminti savo mintyse bei 
maldose, iš naujo paskaitant ir 
jo paliktus gausius raštus. 

VI. R. 

• B 
A. Baronas čikagiečių plunksnos žmonių ir mecenatų tarpe maždaug prieš 30 metų Marąuette 
Parke. Pirmoje eilėje iš k. j d.: B. Nainys, a.a. S. Kašelionis („Dirvos" novelių premijų mecena
tas), a.a. J. Minelga. Stovi: a.a. A. Valentinas, a.a. A. Baronas, D. Brazytė-Bindokienė, V. Vi-
jeikis, N. Jankutė-Užubalienė, R. Vėžys, V. Būtėnas. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
KALĖDŲ EGLUTĖ 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

I Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
Eglutę atvykusius pasveikino 
mokyklos vedėja Marytė Sanda-
navičiūtė Newsom, vadindama 
Eglutę puošniausia mokyklos 
švente. Priminė, kad esame lie
tuviai su lietuviškomis tradici
jomis. Mūsų uždavinys — tęsti 
lietuvių kultūrą ir joje bręsti. 
Susirinkusius Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Švietimo ta
rybos vardu pasveikino Milda 
Lenkauskienė. Sveikindamas 
mokyklą Los Angeles Juozo 
Daumanto Šaulių kuopos pirm. 
Juozas Pažėra šaulių vardu 
įteikė mokyklai piniginę Kalė
dų dovaną. Mokiniams, kurie 
pirmą sykį su mumis švenčia 
Kalėdas, mokykla padovanojo 
Kalėdų eglutes, o pati di
džiausia eglutė teko mergai
tėms, kurios „Vaikų Vilties" 
pagalba atvyko į Los Angeles 
peracijoms. 
Pagrindinė Eglutės dalis šie

met buvo baletas „Spragtukas" 
Vaikus nuostabiai išmokė šokių 
mokytoja Danguolė Varnienė ir 
dainavimo mokytojas Viktoras 
Ralys. Žiūrovai spektakliu 
negalėjo atsistebėti. Pasaką 
sekė skaitytojai Amandas Ra
gauskas ir Amanda Ragauskai
tė. Klara, kurią vaidino Ieva 
Mulokaite, ir Fritz, kurį vaidino 
Marius Anelauskas, kartu su 
kitais vaikais, džiaugdamiesi 
sveikina atvykusį Dorselmeyer, 
kurį vaidino Povilas Pakuckas. 
Vaikai klykia iš džiaugsmo, 
pamatę judančius, gyvus žais
liukus — mokyklos priešdarže-
linę klasę. Įeina ir kareivėliai, 
kuriuos vaidina darželio moki
nukai: Edvardas, Kristukas, 
Mindaugas. Kęstutis, Daniel, 
Aleksas, Tauras, Andrius ir 
Anthony. Paskutinė krikšto 
tėvelio dovana — spragtukas, 

dėl kurio vaikai susipeša. 
Mamytė — daina Žemaitaitytė, 
vaikus nusiunčia lovon. Į sceną 
atvyksta baisios pelės, vyksta 
kova tarp pelių ir kareivėlių, 
kurie pagaliau peles nugali. 

Apsnigtu mišku eina karalai
tis (Aidas Kuolas) ir karalaitė 
(Agnė Baranauskaitė). Jiems 
išėjus, grakščiai baletą šoka 
Sniego karalaitė Vilija Sekaitė, 
į šokį įtraukdama ir snaiges — 
darželio mokinukes: Vitą, Dai
ną, Kimberly, Viliją, Liną, 
Laurą, Alytę, Ingą ir Katariną. 
Pagaliau prie šokio prisideda ir 
apsingti medžiai: Rolandas, 
Evaldas, Aurimas ir Viktoras. 

Pasirodo šokėjai iš tolimų 
šalių. Šoka ispanai: Marius 
Anelauskas, Andrius Ragaus
kas, Michale^Ryback, Aušra 
Mulokaite, Audra Kudirkaitė 
ir Vilija Gulbinaitė. Šoka 
arabai: Kristina Jocaitė, Greta 
Zambacevičiūtė, Adrija Kara
liūtė, Petras Karuža, Augis 
Kuolas, Aidas Mattis, Darija 
Varnaitė, Sigita Nevvsom ir 
Janina Griciūtė. Fleitą pučia 
„arabas" Konradas Mažeika 
Šoka kiniečiai: Angelė Hale, 
Amber du Brutz, Alexa, Daina 
Mattytė, Lina Jocaitė, Ieva 
Ragauskaitė, Tomas Mikuckis, 
Albinas, Gediminas Lapinskas, 
Erikas Dudor, Danius Anelaus
kas ir Andrius Mažeika. Pasku
tinieji šoka aukštai spirdami ko
jas ukrainiečiai: Jonathan Du
dor, Povilas Jocas, Saulius 
Žemaitaitis, Valdas Ryback. 
Laura ir Ramoną Juozapavičiū
tės ir Ariel Narkevičiūtė. Šoka 
lietuvaitė Adrija Karaliūtė su 
lietuvaičiu Dalia Vosyliūte. 

Ypač grakščiai baletą pašoko 
gėlės: Austė Kuolaitė, Aušra 
Venckutė, Lina Wallace, Audra 
Griciūtė, Kassandra Adams, 
Karina Balčaitė, Daiva Matty
tė ir Auksė Stočkutė. Trispal
vės spalvomis pasipuošę saldai
niukai Daina Mattytė, Birutė 
Pakuckaitė, Janina Griciūtė, 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEOZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
T1L. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., «n-
trad., Ic«tvlrtd. Ir p«nktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v. v. 

Vilniuje. Lietuvos mokytoju 
kvalifikacjos institute atidary
tas draugijos APPLE (Amerikos 
mokytojai į pagalbą Lietuvos 
mokyklai centras. Čia Lietuvos 
pedagogą galės susipažinti su 
pažangiąja švietimo patirtimi, 
atras jiems reikalingos litera
tūros. 

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

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
WilIow Springs, IL. 60480. 

(708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Lina Jocaitė, Nerija Slotkutė, 
Darija Varnaitė, Sigita Varnai
tė ir Ieva Ragauskaitė pašoko 
paskutinį šokį. 

Spragtukui, mamai ir Klarai 
grįžus į sceną, sužinome, kad tai 
buvo tik nuostabiai gražus sap
nas; tuo ir baigiasi baletas 
„Spragtukas". 

Kaip įprasta, lituanistinės 
mokyklos choras pagiedojo: 
,,Tyliąją nakt į" , ,,Didis 
džiaugsmas" ir „Kalėdos, 
Kalėdos!" Vaikams bedainuo
jant, atvyko Kalėdų Senelis, 
kuris vaikus apdovanojo gra
žiomis dovanomis. 

Po programos buvo girdimi 
publikos puikūs komentarai. 

Gailė R. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Praeityje Los Angeles lie
tuviai suruošdavo viešo pobū
džio Naujųjų Metų sutikimus. 
Laiko tėkmėje įvairios įtakos 
keitė žmonių gyvenimą ir gau
sius viešuosius renginius su 
Naujųjų Metų sutikimais paly
dėjo į praeitį. 

Paskutinis šio pobūdžio rengi
nys, lietuvių organizacijų 
suruoštas, įvyko prieš metus 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

Senėjimo procesas ir jaunimo 
nesidomėjimas neigiamai pavei
kė rengėjų nuotaiką. Tuo ir 
buvo užsklęstas paskutinis šių 
renginių žingsnis. 

Džiugu, kad yra žmonių, kurie 
privačia iniciatyva pasiryžę ir 
toliau tęsti šią tradiciją. 

Šių Naujųjų Metų sutikimas 
vyko privačiuose namuose. 

Vienas iš didžiausių dalyvių 
skaičiumi ir iškilmingumu 
renginys vyko Raišos ir Prano 
Urbanų ištaiginguose namuose 
Los Angeles priemiestyje. Bei 
Air. 

Dalyviai iškilmingai palydėjo 
senuosius ir sutiko naujuosius 
1993 metus. 

Svečių tarpe matėsi daug šio 

telkinio visuomenės organiza
cijų vadovų, atstovų, narių, 
rašytojų ir būrys profesionalų 
medicinos gydytojų ir versli
ninkų. 

Šie nauji metai buvo sutikti 
su Tautos himnu ir vėliau seku
siais vienų kitiems linkėjimais. 

Namų šeiminkės Raišos Urba-
nienės sumanumu, jos energija 
ir gyvumu vakaras buvo paįvai
rintas naujovėmis ir lietuviško 
pobūdžio dvasia. 

Sveikintinas reiškinys, kad 
dalyviai gausiu atsilankymu 
įrodė šios tradicijos tęstinumą 
kitoje formoje. 

Vytautas Šeštokas 

JADVYGA 
BIELIAUSKIENĖ 

ATVYKSTA I 
LOS ANGELES 

LB Vakarų apygardos valdy
bos pakviesta, Jadvyga Bie
liauskienė iš Lietuvos atvyksta 
į Los Angeles ir sausio 16 ir 17 
dienomis kalbės Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. 

Nedaug yra pavardžių, kurios 
taip daug kartų minimos LKB 
Kronikose, kaip Bieliauskienės. 
Iš Kronikų pažįstame jos disi
dentinę veiklą tuo metu, kai 
Katalikų bažnyčia Lietuvoje 
perėjo į aktyvias apsigynimo 
pozicijas. Jos partizaninės veik
los laikotarpis dar nėra žino
mas. 

1948 metais Jadvyga Šidlaus
kaitė (vėliau ištekėjusi už Bie
liausko), Palangos gimnazijos 
mokinė, sovietų saugumo buvo 
suimta ir apkaltinta dalyvavi
mu Lietuvos laisvės kovų sąjū
dyje, partizanuose, „Neriman
to" dalinyje „Šatrijos" sla
pyvardžiu 1947-48 metais. Po 
tardymų nuteista 25 metų kalė

jimo bausme, bet, kaip nepil
nametei, bausmė buvo sumažin
ta iki dešimties metų. Chruš
čiovo atolydžio metu, po aštuo
nerių metų, iš Gulago buvo pa
leista. 

Aštuntos dekados pradžioje 
kilo nauja pasipriešinimo 
banga. Su ja iškilo ir Bieliaus
kienė. 1982 metais areštuota ir 
septynis mėnesius tardyta, Bie
liauskienė buvo kaltinama ti
kinčiojo jaunimo globa ir auk
lėjimu, bendradarbiavimu LKB 
Kronijoje, antitarybinės litera
tūros dauginimu ir platinimu, 
senosios Lietuvos kunigaikščių 
aukštinimu, mokymu piešti Vy
tį, lietuviškos dvasios vaidinimų 
organizavimu ir kitais „baisiais 
nusikaltimais". 

Jadvygą Bieliauskienę pasau
lyje išgarsino drąsi jos ap
sigynimo kalba ir paskutinis 
nuteistosios žodis. Teisme 
kalbėjo: „Galite fabrikuoti po
litines bylas, klastoti tiesą, 
išsigelbėjimo troškimo vis tiek 
nesustabdysite... Niekas neturi 
teisės pasmerkti mažųjų tautų 
išnykimui, kaip jas yra pa
smerkę teisėjai, vyriausybės as
menys, šviesuoliai indiferentai, 
sakydami, kad mažosios tautos 
vis tiek išnyks". 

Jadvyga Bieliauskienė sausio 
16 dalyvaus LB Vakarų apygar
dos suvažiavime ir kalbės 
simpoziume tema „Politinės 
jėgos, lėmusios rinkimus Lie
tuvoje". Kitą dieną, sekma
dienį, po sumos Šv. Kazimiero 
parapijos salėje vyks 1991 
metais prie televizijos bokšto 
Vilniuje žuvusiems ir sužeis
t iesiems pagerbti „Sausio 
13-sios" įvykių minėjimas. Jad
vyga Bieliauskienė pasakys 
pagrindinę kalbą. Abi dienas 
bus galima su viešnia visiems 
susitikti ir pasikalbėti. 

J . M. 

Los Angeles lituanistinės mokyklos „Spragtuko" pastatyme berniukai atlieka 
ukrainiečių šokį. 

Nuotr. G. Radvenytės 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

ddicatessen 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street. Chicago, IL 60629 

^ midlc ind Fcdcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 925-7400 (1-312) 254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S HARLEM AVE 

Te!. 
ESEE 

(708) 598-9400 

ouuiaac 
LEN0ER 
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Redaguoja dr. K. A. Dagys 

1993 metų linkėjimai: 

ĮSIVERŽTI Į ŽYMŪNŲ EILES! 
Metų pradžioje vienas kitam 

linki sveikatos, ilgo gyvenimo, 
daug pinigų ir kartais (kam ne
reikia) pasisekimo meilėje. Bet 
ta i labai šabloniška, neori
ginalu. Jei to viso žmogus turi, 
slaptai nori ko nors daugiau, 
pvz. garbės, pasidaryti žymiu, 
kad prieš tave kiti lenktųsi, pra
dėtų vadinti Jūsų Kilnybė, 
Retenybė, Ekscelencija, Maksi-
potencija, Krescencija, Valenci-
ja ar dar kokia kita esencija. Ar 
ne geri visko pilnam, mažai 
žinomam piliečiui linkėjimai? 

Tik klausimas: kaip tokiu 
pasidaryti, jei visuomenė net 
nežino, kad tu egzistuoji, kad tu 
nieku tautai nesi nusikaltęs, 
kaip pasakė dr. K. Bobelis. Tu 
tur i lygiai tokias teises, kad ir 
tavo nuotraukas dėtų laikraš
čiai pirmuosiuose puslapiuose. 
Išdrįstame pasiūlyti kai kam 
pasisekusį receptą. 

Pirmiausia: tu gyveni veiklioj 
kolonijoj (atsiprašau — Draugas 
siūlo telkiny), ku r vyksta 
v i suomenin is judėj imas — 
paskaitos, minėjimai, koncertai, 
šokiai, išgertuvės, kartuvės 
(nuo „išgerti", ne „pakarti"). 
Tokiais atvejais, jei nori būti pa
stebėtas tų, kurie iki šiol tavęs 
nebuvo pastebėję, ateik trupu
tį pavėlavęs. Įėjęs palūkuriuok, 
apsidairyk, tik nesėsk į tuščias 
paskutines eiles, kur paprastai 
sėdi kuklūs bendruomenės, 
žurnal is tų , rašytojų pirmi
ninkai, mokyklų vedėjai. Jie ir 
taip žinomi, o tu dar ne. Kas ten 
pirmosiose eilėse? Ar yra laisvų 
vietų? Ten paprastai visokie 
žymūnai, o kartais ir tie, ku
riuos nežinia dėl ko tokiais 
visi laiko. Jie nei dirba, nei aukoja. 
Tada tyliai, pagarbiai, ant pirš
tų galų pereik visą salę ir sėsk 
tarp pirmųjų ir išrinktųjų. Jei 
kas jau ir snausti nuo būsimųjų 
ilgų kalbų būtų pradėjęs, vis 
vien tave pastebės. 

Bet jei atsitiktų, kad ir tyčio 
mis pavėluotai atėjęs paste
bėtum, jog renginys dar labiau 
už tave vėluoja, arba gal 
rengėjai laukėJcol tu ateisi (kas 
neleidžia taip kilniai apie save 
galvoti?), dėl to nereikia nusi
minti. Į salę įeik su visa marga 
publika. Aišku, slinkis iki pir
mųjų eilių. Prislinkęs į priekį, 
iškart nesėsk, atsigrįžk, įver
tink tuos, kurie ten vidury sa
lės. Kuris jų vertas tavo dėme
sio, iš tolo jam pamojuok, o ku
rie netoliese, pasisveikink, 
per kitų galvas paduok ranką. 
Aišku, pro scenos rampą kas 
nors eis, tai nors ir mažai pažįs
tamą užkalbink. Tegul visi 
mato, su kuo tu teikiesi kalbėti. 
Būtinai pradėk nuo politikos, 
apie naują prezidentą čia ir bū
simąjį tenai. Jei anas sakys, kad 
reikia rinkti Landsbergį ar Bo
belį, parodyk, kad tu gerai nusi
manai valstybiniuose, psicholo
giniuose reikaluose, ir suabejok, 
paminėk būdingą kiekvienam 
individui netobulumą, pvz. čiau
dėjimą, kai reikia ramiai stovė
ti lyjant lietui po skėčiu. Tavo 
pašnekovas, būdamas manda
gus, dar išsitars, kad: „tamsta 

tai būtum geras prezidentas". 
Padėkok ir primink jam, kad ne
tikusi konstitucija neleidžia 
kandidatuoti neišgyvenusiam 
Lietuvoj tiek ir tiek metų. 
Vėliau su kitais kalbėdamas jau 
nemeluosi, kad šalia tų keturių 
išeivijoj ir Lietuvoj minimų 
kandidatų ir tave siūlo į pre
zidentus. Tu, žinoma būdamas 
kuklus, to siūlymo atsisakei. 

Toliau dar gražiau. Jei atėjai 
ne į paprastą susirinkimą, o į 
iškilmingą, kur numatytas ir 
garbės prezidiumas, suskai
čiuok scenoj sustatytas kėdes. 
Jei pirmininkaujantis pakvies 
mažiau garbingų asmenų negu 
scenoj kėdžių, nieko nelauk
damas su visais ir tu pakilk į 
paaukštintas sėdynes. Kad ir 
koks būtų stuobrys ir netašytas 
mužikas pirmininkas, vis vien 
nedrįs tavęs sulaikyti nuo tos 
garbės. Greičiausiai jis pama
nys , kad skubėdamas ir 
susijaudinęs netyčia paminėjo ir 
tavo pavardę. Juk tu čia prieky 
sėdėjai. Bus labai patogu iš 
salės žiūrėti į tave ir spėlioti, 
kokių turi visuomeninių nuo
pelnų; o kas tavęs dar nepažino, 
tavo titulo ir nuopelnų paklaus 
iš dešinės ir kairės sėdinčiųjų. 

Ne vien salėj galima atkreip
ti į save dėmesį. Galima ir 
bažnyčioj. Nebūk punktualus ir 
čia. Eik drąsiai per vidurinę 
navą ir dairykis tik ne į pasku
tines eiles. Dar būtų geriau, kad 
tavo lakieruoti batai girgždėtų 
ir atkreiptų dėmesį ne tik kon-
templiuojančio parapiečio, bet ir 
kunigėlio prie sakyklos. Neblo
gai, jei ir žmonos batelių kulnai 
į grindis tauškėtų lyg plaktuku 
į akmenį. 

Dar viena reikšminga smulk
mena. Je igu pasitaikytų 
(neduok Dieve) pakliūti į tokią 
kompaniją, kada visi kiti deda 
aukas kokiam labdaringam 
reikalui, kad ir šunų ar kačių 
gelbėjimui, ir tu negali 
išsisukti. Visi nutarė dėti po 
dešimt dolerių, turi ir tu tiek 
kloti. Aukotojų sąrašą įdės 
laikrašty. Tarp kelių tuzinų 
gerų žmonių bus ir tavo vardas, 
bet jis paskęs, skaitytojai tik 
prabėgom pastebės tavo vardą. 
Jei tu esi geras psichologas, 
pridėk prie dešimkės gal vieną 
žaliuką, jei gaila, tai pusę ar tik 
kvoterį. Aukotojų sąraše tu būsi 
paminėtas atskirai, visa eilutė 
bus skirta tau vienam: „Niko
demas Zagabaika -10 .25" . Visi 
pastebės. 

Būtų galima ir daugiau duoti 
naudingų patarimų kaip pasi
daryti žymiu ar žymiausiu 
veikėju, piliečiu, jubiliatu. Daug 
kam patarimų jau nereikia, jie 
žino. Čia tik pradedantiems 
ieškoti visuomeninių pjedes
talų. Būtų dar geriau, jei koks 
fondas, taryba, Žinija, institucija 
išleistų ir tos rūšies mokslinį 
vadovėlį. Pasisekimas būtų ga
rantuotas. 

O dabar su Naujųjų Metų 
sveikinimais pasiliekam prie 
savo tvirtų linkėjimų: pasi
daryti žymūnais arba nors labai 
žinomais! Maksencijus 

77 ŽODŽIŲ SAKINYS 

Į Laisvą 113 numeryje Juliaus 
Kelero straipsnis pradedamas 
žurnalistikoje nepriimtinai ilgu 
sakiniu: suskaičiau net 77 žo
džius! Kol prisikrapščiau prie 
sakinio pabaigos, pamiršau pra
džios ir vidurio mintį. (Perskai
tęs sakinį dar 2 kartus, įsi
tikinau, kad jame nieko ypa
tingai reikšmingo ir nepasa
kyta, t 

Antanas Dundzila, / Laisvą 

PIRKIME T'K 
LIETUVIŠKAS PitEKES! 

Vilniaus turguje lietuviško 
sviesto kilogramas 465 talonai, 
o iš Ukrainos atvežtas tik 200 
ar net mažiau talonų. 

LAUKĖM, LAUKĖM IR 
SULAUKĖM 

Gerb. Bobeli, aš Jumis taip 
tikėjau ir visiems savo pažį
s tamiems liepiau už Jus 
balsuoti. 

Esu pensininkė, Jūsų am
žiaus. Tuo metu,kai Jūs bėgote 
į Ameriką, ir man siūlė bėgti, 
bet nesutikau. Gyvenau kaime, 
dalinausi paskutiniu kąsniu su 
partizanais. Pasislėpę po ant
klode klausėmės Amerikos 
balso. Prisimenu ir Jūsų pa
vardę. Kentėkite, sakėte, kad 
greitai išvaduosite. Laukėm, 
laukėm ir štai kada sulaukėme. 
Giriatės turtingas esate, o mes 
čia per tuos penkiasdešimt metų 
ne ką susikrovėme. 

KAD BŪČIAU TOKS.. 

Kad būčiau toks, kokiam nelemta būti, 
Kad būčiau Vilniuj, kuriame nesu, 
Garbingai šokčiau per kiekvieną kliūtį, 
Jei nelaikytų kipšas už ausų. 
Kad būčiau toks... 

„Tad imk ir šok ir peršok per likimą!" 
Kažkas ten Vilniuj garsiai juoktis ima. 
„Tavęs joks kipšas už ausų nelaiko. 
Garbingam šuoliui bus jėgų ir laiko. 
Tad imk ir šok!" 

Mačiau, kaip Šv. Vincento 
Tėv. žiburiai bažnyčioje dalinote dolerius, bet 

ne tai svarbu. Svarbiausia, kad 
TURIME JAU IR mūsų išrinktas į Seimą balsa-

OKRESTRĄ vote už komunistus Brazauską 
ir Juršėną. Graužiuosi, kad pa-

Prasidėjo šokiai, kuriems gro- tarinėjau balsuoti už Jus . 
jo Sauliaus Gylio orkestras... Nemaniau, kad esate 
Norėčiau pažymėti, kad šiam neteisingas... 
banketui grojo orkestras, o ne B. Stelmokienė 
triukšmadariai. Tad ir nešokan- Marijampolė 
tieji galėjo pasėdėti, pasižiūrėti Lietuvos aidas 
ir pasiklausyti. 

Iš anglų spaudos 

KLAUSIMAS SU 
ATSAKYMU 

— Kuo skiriasi Landsbergis 
nuo Brazausko? 

— Landsbergis sakė, kad 
barikados prie Parlamento 
rūmų bus iki iš Lietuvos išeis 
paskutinis rusų kareivis, o Bra
zauskas pasakė, kad barikados 
bus nugriautos, kai išeis pirmu
tinis kareivis. 

ĮPRATIMAS 

„Consuetudo altera natūra 
est" (įpratimas — antroji pri
gimtis), pasakė Ciceronas. 
Posakis labai tinka ir Reader's 
Digest aprašytai istorijėlei. 

Vienas vyras 20 metų dirbo 
automobilių vairavimo leidimo 
išrašymų įstaigoje. Nutarė 
darbą pakeisti, perėjo į metrika
cijos įstaigą. Pirmomis darbo 
dienomis būsimieji jaunavedžiai 
kartais išeidavo paraudę, net 
supykę. Įstaigos viršininkas 
susidomėjo, kokia to priežastis. 
Pasirodo, pažymėjimų išrašy-
tojas pagal seną papratimą, už-
pildydamas anketą, mėgdavo 
paklausti: „Tuokiatės biznio 
reikalams ar dėl pramogų?" 

* 
Algų mokėjimo dieną viena 

įstaigos tarnautoja gavo čekį, 
žymiai didesnį negu reikėjo. 
Tylėjo. Kitą savaitę ji gauna 
žymiai mažesnį negu tikėjosi. 
Tada nuėjo paklausti boso. Gavo 
atsakymą: „Kai gavai didesnę 
sumą, nieko nesakei, tai kodėl 
klausi, kai gavai per mažą?" 
Tarnautoja buvo ne pėsčia ir 
greit susigriebė: „Vieną klaidą 
galiu pakelti, bet dvi iš eilės — 
tai jau per daug". 

Farmer Independent 

J. Žygas, L. Fondo banketas, 
Draugas 

IRGI LIETUVOS 
„AMBASADORĖS" 

„Prasčiau JAV sekėsi žaisti 
Lietuvos klubinei moterų krep
šinio komandai... Neoficialiais 
duomenimis, net penkios žaidė
jos apsivogė parduotuvėje (vie
na iš jų mėgino išsinešti prekių 
už 550 dolerių). „Susiskolinau 
dolerių, atsiskaitėme už prekes, 
bet kokia gėda' " - pasakė 
komandos vyr. treneris Andrius 
Kuliešius. 

Lietuvos rytas 
* . . 

Susitinka kartą Parlamente 
Šližytė Č. Juršėną ir sako jam: 
„Nueik, pasižiūrėk į veidrodį". 
Nubėgo Č. Juršėnas į vestibiu
lį, dirstelėjo veidrodin ir iškart 
padavė Šližytę į teismą už gar
bės ir orumo įžeidimą. 
Jovi ta Žabaitė, Provincijos 

anekdotai. Veidas Nr. 1 

LENINAS GEROSE 
RANKOSE 

Respublika rašo, kad Jonavoje 
iš komunalinių įmonių kom
binato vagys išdangino 5 tonų 
svorio bronzinį Lenino biustą. 

Spyglių nuomone, dėl tokio 
statulos dingimo nėra reikalo 
ašaras lieti ir kaltę versti ma
fijai ar spalvotų metalų mė
gėjams. Tai tikriausiai padarė 
tie, kurie išgirdo, jog kai kurie 
išeivijos intelektualai siūlo,kad 
Lenino ir kitų šviesių netolimos 
praeities didžiūnų paminklai 
turėtų likti ten, kur buvo, nes 
ta i „istoriniai liudininkai". 

Spygliai apgailestauja, kad 
nuo praėjusio rudens neteko 
uolaus bendradarbio, Mūsų 
žinių laikraščio, kuris suteik
davo nemažai naudingos me
džiagos. Laikraštis jau pateko į 
naujų vėjų rankas. 

ADOMAS IR IEVA - RUSAI 
Chruščiovas, pirmasis iš rusų | 

valdovų, pralaužė ledus, išvyk
damas į Ameriką. Lankydamas 
farmerius, atsilankė į vieną 
gimnaziją. Užėjęs į pirmą iš 
eilės klasę, pataikė į tikybos 
pamoką. Iš pradžių jis tarsi 
nustebo, kad čia dar mokomasi 
tikybos, o vėliau pokalbio su 
moksleiviais metu pasiteiravo, 
kas tokie buvo Adomas ir Ieva. 
Vieni vaikai sakė, kad tai buvo 
pirmieji tėvai, kiti aiškino, kad 
tai pasaulio pradžia. O vienas 
vaikas ėmė ir paaiškino, kad tai 
galėjo būti tik rusai. 

— O kodėl rusai? — paklausė 
sovietų premjeras. 

Vaikas paaiškino: 
— Todėl, kad nuogi, basi 

vaikščiojo ir vogė obuolius iš 
rojaus. 

BREŽNEVO LAIKAIS 

— Galėtumėm susituokti , 
tačiau kur gyvensim? 

— Pas tavo tėvus. 
— Tai neįmanoma. Jie patys 

dar tebegyvena pas savo 
uošvius. 

# 
Plakatas kolūkyje: „Kolūkie

čiai, padėkime studentams 
pripildyti Tėvynės aruodus!" 

TAS ŠAUNUSIS „ANT" 
Mes darome ne tik šepečius, 

bet dirbame ir ant kitų gami
nių. 

(Iš ataskaitos) 
Nusilenktyvianę sėdime ant 

kapeikų, nes premijų nebeski
ria. 

(Iš nusiskundimo) 
Gamybos brokas guli ant 

kiekvieno sąžinės. 
'Iš pasisakymo) 

Už girtavimą du vairuotojai 
nuimti nuo mašinų ir pasodin
ti ant traktorių. 

(Iš pasisakymo) 
# 

Įsimylėjusių piniginėse tik vo
ratinkliai laikosi. « 

" P r a n c ū z a i 

GIMUSIEMS SAUSIO 
MĖNESI 

Saus i s ; Vyriszkis Sausyje 
gimęs yra didei mokslus ir 
nepasididžiuojas. Jis darbsztus, 
linksmas i r geros szirdies, apsi-
vedime yra laimingas ir gali bū
ti turt ingas. 

Moteriszka Sausyje gimęs 
nors yra meili, bet turi pora 
tuzinu mylimųjų. Ji apsives lai
mingai, vienok jos busiantis 
vyras su jia turės gana triūso. 

Naujas didelis sapnorius 

MARQUETTE PARKO 
ŽUVĖDROS TO DAR NEŽINO 

Springfield, Mass.. golfininkai 
turi didelę bėdą. Jau ne sykį 
buvo, kad žuvėdros atlekia, 
ore pagauna golfo kamuo
liuką ir jį arba nusineša, arba 
mėto į nužiūrėtą akmenį, 
manydamos, kad tai kurio kito 
paukščio kiaušinis ir jį reikia 
sudaužyti. 

Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa pakeltas į kuni
gaikščius, rašo Chicagos Dzien-
nik Związkou ;• Lenkijos 
monarchistų suvažiavime re
gentas Leszek Wierchowski 
pranešė, kad iš viso penkiems 
žymūnams buvo suteikt i 
aristokratiški titulai, tarp jų 
Walęsai pats aukščiausias — 
kunigaikščio. Kunigaikštienės 
titulais naudosis jo žmona, 
vaikai ir visi įpėdiniai. 

Yuma, Arizona, Daily Sun 
įdėjo tokį atitaisymą: „Terri K. 
nėra marinų seržantas, kaip 
ketvirtadienio numery buvo 
parašyta. J i s (He) yra vieno 
seržanto žmona". 

* 
New Yorke prie aikštelėje pa

statyto automobilio pastebėtas 
toks raštelis: „Radijas sugedęs. 
Aš nemeluoju. Iš tikrųjų jis 
veikia, bet groja tik vieną 
WQXR stoties klasikinę muzi
ką. Jei tu klasikinės muzikos 
nemėgsti, tai nėra reikalo lauž
tis į mašiną ir traukti radijo 
aparatą. Kai sutaisysiu radi
juką, gal pridėsiu net magne
tofoną, tada galėsi brautis. Aš 
apie tai pridėtam raštely pa
skelbsiu". 

The New York Times 

{ šefo kabinetą įlekia įraudęs 
mokslinis bendradarbis: 

— Aš išradau naujus vais
tus! Belieka tik rasti naują ligą. 
kurią tie vaistai galėtų išgydyti! 

Iš rusų spaudos 

Sapnų enciklopedija 
NAUDINGŲ IŠAIŠKINIMŲ 

2-JI DALIS 

tflblnV- ALZlZbĄ 

Ę^č&gdj. 

Respublika 
H turkų spaudos 

l aorudo Vtyobiovo ox,i 

Motere matyti su ilgais plaukais 
del liuosu žmonių svotba: jeigu vyras 
persimaino ir moterį begėdės ir 
apkalbas; geltonplauke matyt laim 
ingas a t s i t i k imas , juodplauke 
reiszkie silpnybe. 

Naminius indus matyt vien-
stypėms laiminga ženatve. 

Nosi matyt didesnia neeu paprasta 
reiszkia turtingumą; nosį nupjauti 
apkalbos; nosis pamesta r nerasta. 
nereda ir pasileidimas. 

Numelavot ar nukvarhuot pats 
save, ilga pagyvenimą. 

Numirti ant visados, reiszkia 
apsivedima; numirti ir ve! atgyti. 
didele laime. 

Opa jei kam padarei busi 
apsūdytas. 

Paukszcz ia i , būti paežiam 
paukszciu, atmaina lioso. 

Peles giedanezias matyt turi apsi 
rubežiuoti gaspadorystėje. 

P l u n k s n o s . Būti paežiam 
plunksnose papuosztam ir ne per 
aukszta i lekioti o re geras 
pasisekimas užmanymuose ir 
meilėje. 

Ragus patyt ant kieno galvos, pa 
vojus; ragus ant savo galvos turėti. 
ženklina pasiutimas. 

Ranka, turėti daug rankų 1. 
del piktadeju o taipgi meile t a-p 
milimuju. 

Ratdirbi matyt, dažiurek gera: 
savo gaspadine. 

Razbaininkus ir būti nuo 
užpultam, neperdaug naurl ir 
nauda. 

R e s t a u r a c i j a abelnai reiszkia 
nenaudingus pinigu iszmetimus. 

„Saules" laikrszti skaityt, didele 
ramybe ženklina. 

S k a n u m y n a i , nepermalima vidu
riuose ir ilga liga. 

Skūra kam užmauti , smerti t am 
kam užmoviai: isz savo skuros 
iszlisti. didelius tur tus ir isztekima. 

Stebuklą ar euda matyt, nusto-
j imas proto; s t e b u k l a s da ry t i 
pasiutimas. 

Stovyla moteriszkes. jeigu matai 
einanezia, nelaime tau buria; girdėt 
jia kalbanczia, tavo dvasia liepia tau 
imtis už mokslo jei da jaunas o jeigu 
senas, duoti pagelba norintiems 
mokintis. 

Stritk \r i, važiuot i motere , 
ženklina naujiena apie jos pabėgima. 

Stulpas, užlipti ant aukszto stulpo 
ir ten tupėti, prapuolinga puikybe. 

Svodba su ki ta moteriszke, nors 
pati dar gyva, perszkados. 

Trepsi, jeigii lipi augsztyn, rodo jog 
tau reikia augsztinti savo iszminti. 

Ūsus moterei matyt apturėsi garbe 
ir unara 

V o v e r e , j ia va iky t i , kenk i 
merginai, kuria isz paskos bėgioji. 

Žasi ir dar lekianezia regėti reiškia 
sulauksi nuobodžiu svecziu; paežiam 
pasidaryti žąsim ir lekioti, saugokis 
nernatlyvu ligų ar koroniu 

\aujas didelis sapnorius 

Jei kas tais sapnų aiškinimais 
tiki, gerai, jei netiki — dar 
geriau. 

• i 
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J A V LB Ekonominių Reikalų Taryba 

LIETUVA LAUKIA 
SPECIALISTŲ 

EDMUNDAS KULIKAUSKAS 

Šiuo metu Lietuvoje dirba 
kelios JAV7 valdžios fi
nansuojamos organizacijos. Kai 
kurios, pvz. Taikos Korpusas 
(Peace Corps), mums yra gerai 
pažįstamos, kitos mažiau arba 
visai nepažįstamos. Pastarųjų 
tarpe yra International Execu-
tive Service Corps (IESC), kuris 
Lietuvoje dirba nuo 1992 m. 
liepos mėn. Šio korpuso vadovas 
Lietuvoje yra Amerikos lietuvis 
Antanas Grina. 

IESC yra JAV specialistų kor
pusas, kuris nuo 1964 m. pade
da vystyti daugiau kaip 50 kraš 
tų ekonomijas. Korpusas yra fi
nansuojamas iš JAV vyriausy
bės lėšų, skiriamų kiekvienam 
kraštui per US Agency for In
ternational Development 
(USAID); IESC taip pat 
remiamas privačių firmų. Jame 
dirba 13,000 aukštai kvalifikuo
tų specialistų, daugiausia pen
sininkų. Aplamai, IESC ribo
jasi trimis projektų rūšimis: 
techniška pagalba (Technical 
Assistance), verslo investavimo 
patarimais (Trade Investment 
Service) ir valstybinio admi
nistravimo programa (Public 
Administration Program). 
Prašymus priima iš privačių 
asmenų, verslininkų, bendrovių 
ir vyriausybės. IESC jau 
įgyvendino 3 projektus Lietu
voje, vykdo 5 kitus ir turi apie 
50 naujų prašymų; metinis 
biudžetas skriamas 30-čiai 
projektų. Iki dabar Antanui 
Grinai yra talkininkavę apie 10 
asmenų. 

Projektai yra labai įvairūs: 
įmonių plėtimas ir pritaikymas 
prie Vakarų kraštų rinkos, 
informatikos tinklo Lietuvoje 
įvedimas, ligoninių administra
vimo projektas, turizmo plėto
jimas ir t.t. Viena metrologijos 
instrumentų gamykla, priklau
santi gynybinei pramonei, per
versta į medicinos instrumentų 
įmonę. Juvelyrinių papuošalų 
specialistai padeda suorganizuo
ti prekių, ypač gintaro, par
davimą pasaulinėje rinkoje. Iš 
JAV laukiama atvykstančių 
bankų specialistų, padėsiančių 
pertvarkyti Lietuvos bankus 
pagal Vakarų kraštų stan
dartus. Darbams atlikti nau
dingos įvairios specialybės: 
inžinieriai, s tatybininkai , 
gamybininkai, verslininkai, fi
nansininkai, advokatai, pramo
nininkai ir t.t. Šiuo metu labai 
reikia specialistų, talkinančių, 
ruošiant firmoms kvietimus 
siūlyti visuomeninės apsaugos 
ryšių sistemas (Public Safety) ir 
vėliau pasiūlymų įvertinimo bei 
firmos išrinkimo. Apskritai, la
bai pageidaujami mokantys 
lietuvių kalbą, nes kitaip dar
bas dirbamas su vertėjų pagalba 
ir einasi daug sunkiau; bet 
svarbiausia yra patirtis ir 
ekspertizė. 

Antanas Grina ir jo bendra
darbiai atlieka labai svarbu 
darbą, vystant Lietuvos eko
nomiką šiuo kritišku laiko
tarpiu. Mes galime džiaugtis, 
kad šis darbas iš dalies remia
mas JAV vyriausybės (ir 
turėtume tuo naudotis). Kali-
fornietis inžinierius-profesorius 
Cezaris Ugianskis praleido spa
lio-gruodžio mėnesius, dirb
damas prie Lietuva-2000 infor
matikos projekto ir autorinių 
teisių bei duomenų bazių įsta
tymo projekto. Jis labai vertina 
IESC veiklą ir energingą vado
vą Antaną Griną. Veikla yra 
tikrai gyva, ir daug kas pagei
dauja IESC paramos; tai liudija 
didelis prašymų skaičius. IESC 
yra viena iš nedaugelio organi
zacijų, kuri nesiekia sau pelno. 

Vienintelis tikslas yra padėti 
vystyti krašto ekonomiką, kad 
pasiektų Vakarų laisvos rinkos 
lygi-

Kaip prisidėti prie šio darbo? 
IESC dalyviai yra savanoriai, 
kurių pavardės įtraukiamos į 
bendrą kompiuterizuotą sąrašą 
ir pagal reikalą yra kviečiami 
dirbti įvairiuose kraštuose. Šiuo 
sąrašu naudojasi IESC darbuo
tojai Lietuvoje. Nė vienas nepri
valo vykti, kur nenori, ir gali 
pažymėti, kad nori dirbti tik 
Lietuvoje. Pareiškimą įstoti į 
IESC galima duoti, užpildžius 
anketą, kuri gaunama iš LB 
Ekonominių Reikalų Tarybos 
(ERT arba šiuo adresu: IESC, 
PO Box 10005, Stamford, Con-
necticut 06904-2005, tel (800) 
243-4372. fax (203) 243-2531. 
Pildant anketą, taip pat pažy
mėkite, kada galėtumėte at
vykti ir kaip ilgai. Užpildžius 
anketą ir pridėjus resume (jei
gu turima), išsiųsti IESC. 

Savanoriams-dalyviams JAV 
valdžia užmoka kelionės išlai
das ir pa rūp ina gyvybės 
draudimą, o kraštų valdžios 
parūpina gyvenvietes, užmoka 
vietines gyvenimo išlaidas ir už 
gydymą. Pap ra s t a i pagei
daujama, kad asmenys atvyktų 
bent trim mėnesiam, bet galima 
padaryti išimtis, pagal Antano 
Grinos viršininką, IESC vice
prezidentą Richard Shriver, 
kuris davė pranešimą JAV LB 
Tarybos sesijoje. Savanoriai 
paprastai atvyksta su žmo
nomis/vyrais, kurie prisideda 
prie įvairių darbų krašte . 
Paslaugos parūpinamos ir žmo
noms/vyrams dalyvių, kurie 
dirbs ilgesnį laiką. Dalyviai 
jokio piniginio atlyginimo ne
gauna. Jų pasitenkinimas yra 
atliktas geras ir naudingas dar
bas, gyvenimas užsienyje ir 
užmegztos pažintys tolimuose 
kraštuose. 

IESC vadovas Lietuvoje An
tanas Grina turi plačią patirtį 
finansų srityje ir puikiai kalba 
lietuviškai. J i s jau antrą kartą 
dėsto labai populiarų tarptau
tinių finansų kursą studentams 
ir verslininkams Vilniaus uni
versitete ir yra patarėjas eko
nominiais bei finansų reikalais 
Lietuvos vyriausybei. Antanas 
Grina skatina kvalifikuotus 
asmenis įsirašyti į IESC savano-
rius ir a tvykti : ,,Jų labai 
laukiame, ypač dabar, kada 
sunkios sąlygos nepasiryžusius 
atbaido". 

Ekonominių Reikalų tarybos 
planai ir darbai 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Taryba metinėje Sesijoje rugsėjo 
26 d., 1992 m., Clevelande įstei
gė vieneriems metams Eko
nominių Reikalų tarybą. Šios 
tarybos sąstatas ir veiklos 
planas sudaromas šiuo metu. 
Tarybos pagrindiniai tikslai yra 
padėti vystyti Lietuvos eko
nomiką ir sudaryti sąlygas kiek
vienam Amerikos lietuviui 
prisidėti . Aplamai Taryba 
skatins domėtis Lietuvos eko
nomika ir sieks nesikonkuruo-
ti, bet remti individualią ini
ciatyvą. Šiuo metu disku
tuojamos galimybės steigti in
vesticinį fondą, organizuojamas 
informacijos tinklas, ieškomi 
specialistai dėl IESC ir 
tariamasi dėl straipsnių mums 
aktual iomis ekonomikos 
temomis iš Lietuvos. Apie šiuos 
ir kitus Tarybos darbus 
pranešime ateityje. Kviečiame 
domėtis Lietuvos ekonomika, 
ateiti j talką ir remti vieni kitų 
pastangas, siekiant Lietuvai ir 
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Washingtone vykusios paramos Lietuvai konferencijos dalyviai. Nuotr. Br. Čikoto 

Po bedievybės: 
religinis renesansas 

E. RINGUS 

Dar tik prieš 7 metus Ateis
tinis Maskvos Institutas pa
skelbė, kad ateizmas pagaliau 
galutinai įtvirtintas sovietinio 
piliečio sąmonėje. Pagal jų duo
menis, tik 1 1 * dar „neatsikra
t ė " religinių prisirišimų. Patys 
naujausi sociologų pravesti ap
klausinėjimai ateistų statisti
kas apvertė aukštyn kojom. Jų 
duomenys, kurie jau paskelbti 
be baimės, parodė, kad tik 15% 
į paklausimą, ar užsirašei tikin
čiu, atsakė neigiamai. Sociolo
gai priėjo išvados, kad ateizmas, 
kaip iedologija. baigtas drauge 
su komunizmu. Tos statistinės 
žinios nereiškia, kad rusiška 
dvasia perėjo pilną metamor
fozę. Tačiau tauta keičiasi ir 
ieško naujų kelių. Ir sociologų 
duomenys, atrodo, yra per daug 
optimistiški, nes toks greitas in
divido pasikeitimas negali įvyk
ti per trumpą laikotarpį. 

Per 70 metų visoms tikyboms 
padaryta neišpasakytų skriau
dų. Nugriautos šventovės, atim
ti turtai, relikvijos, seni budistų 
raštai sunaikinti, o drauge ir jų 
senos kultūros, kurias jau bus 
sunku atstatyti. Atoslūgis ta
čiau atėjo laiku. Religinis atgi
mimas žengia per visus imperi
jos kraštus. Tai nestebina kraš
tų, kuriuose ateistinė propa
ganda tęsėsi tik 40 metų. Per tą 
laikotarpį visiškas kartų pasi
keitimas dar neįvyko. Vidurio 
Europoje dar buvo pakankamai 
dvasininkų, kad aptartnautų ti-

lietuviams geros ateities. 
Skatindami veiklą ir bendra

darbiavimą ekonomikos srityje, 
LB Ekonominių Reikalų taryba 
(ERT) informuos apie verslo ir 
pramonės projektus. Kviečiame 
visus prisiųsti ekonominiais 
reikalais informaciją patalpi
nimui ateities straipsniuose. 
Dėl IESC anketų ir straipsnių 
reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Edmundas Kuli
kauskas , LB Ekonominių 
Reikalų taryba (ERT), 7311 
Douglas Circle, La Paima, CA 
90623. tel. & fax (714) 521-8694. 

kinčiuosius. Močiutės dar sus
pėjo įkvėpti savo vaikaičiams 
tikėjimo dvasios. Todėl ir Lenki
jos dvasininkija atliko labai 
svarbų uždavinį tautos kovoje 
už laisvę. Kardinolai, rinkdami 
naują popiežių, turbūt turėjo 
omenyje Rytų Europą, išrink
dami kandidatą įš Rytų. Per 
Romą, kaip dabar paskelbta, 
plaukė daug paramos lenkų 
„Solidarnosc" judėjimui. Daug 
metų iš Lietuvos sklido žinios į 
pasaulį per LRK Bažnyčios 
kroniką. 

Rusiška visuomenė kaltina 
pravoslavų bažnytinę hierar
chiją silpnu pasipriešinimu ko
munizmui. Negana to, KGB 
dokumentuose randama nema
žas skaičius eilinių popų ir 
aukštesnių dvasininkų, dirbu
sių su saugumo organais. Gal iš 
dalies dėl to, kad Maskvos 
hierarchija neranda pritarimo iš 
tikinčiųjų, gyvenančių už im
perijos ribų. O vis tik religinis 
renesansas nesustabdomai žen
gia pirmyn. Cerkvės ir vienuo
lynai atstatomi, bažnytiniai tur
tai grąžinami, vaikai krikštija
mi darželiuose ir mokyklose. 
Mokyklose įvestos religinės pa
mokos, jaunavedžiai nepamiršta 
gauti popų palaiminimo, pa
mokslai girdimi radijo laidose ir 
matomi televizijoje. Net politi 
kai nevengia būti matomi cerk
vėse su žvakėmis rankose. 

Nekontroliuojamas religinis 
atgimimas stačiatikių hierar
chijai ne visados patinka. Iš 
Vakarų, daugiausia iš Ameri
kos, važiuoja pamokslininkai, 
skelbia mokslą, naudodami mo
dernias priemones ir surinkda
mi tūkstantines minias sporto 
stadionuose. Milijonai biblijų ir 
koranų įvairiomis kalbomis 
plaukia į imperijos kraštus. 
Plaukia ne tik religinė me
džiaga, bet kalnai knygų, sklei
džiančių pseudoreligines filoso
fijas. Atsirado daug „preache-
rių". stebukladarių, ateities spė-
jėjų, ir visi jie turi milžinišką 
pasisekimą. Kai kurie net at
važiuoja į Ameriką ir čia su

renka irgi emigrantų būrius. 
O vis tik pravoslavija Rusijoje 

sparčiai auga. Dabartinė vy
riausybė stengiasi jai padėti. 
Prie atstatytų cerkvių ir vienuo
lynų prijungiama dirbamos že
mės plotai, pvz., vienas senas 
vienuolynas ne tik atstatomas 
iš griuvėsiu, bet dar gavo 400 ha 
ūkį. Amerikos S. Petersburg, 
Fla.. mieste atsidarė įstaiga, 
pavadinta „Sėja", kuri renka 
aukas pirkti naujiems bažny
tiniams ūkiams sėklas, o dar 
svarbiau, mažus traktorius. Or
ganizacijos vadas šiuo metu ke
liauja skersai Rusiją ir bando 
įtikinti, kad kelu-.s iš dabartinio 
vargo eina per žemės ūkio atgai
vinimą. 

Imperijai suskilus, sugriuvo ir 
Maskvos patriarchato įtaka į 
bažnytinę santvarką. Daug 
neapykantos tebėra tarp rusiš
kos ir ukrainietiškos hie
rarchijos, nes per cerkves plito 
vietinių gyventojų rusifikacija. 
Dar blogiau yra tarp stačiatikių 
ir unitų dvasininkų, nes net 
Stalino laikais daug bažnyčių 
nugriauta ar paversta cerkvė
mis. Ekumenizmo ir toleranci
jos idėja Rusijoje dar labr.i sve
tima. 

PADĖKA 
Už nepaprastą nuoširdumą, nuolatinę moralinę ir 

materialinę paramą tobulinantis Vaikų kardiologijoje 
ir tęsiant mokslą Amerikoje dėkojame švč Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos klebonui Jonui Kuzinskui, 
mokyklos direktorei, seseriai Margaret Mary, moky
tojoms, seserims Kazimierietėms, poniai Petrošius, 
Marquette Parko bei Chicagos Lituanistinių mokyklų 
mokytojams, vaikų gydytojai Janinai Jaksevičius-Jokšai, 
M.D., ponioms Dainai Dumbrienei ir Eugenijai Barškė-
tienei, panelėms Ofelijai ir Daivai Barškėtytėms, 
ponams Galinaičiams ir ponams Nausėdams, poniai 
Elertienei, bei Lietuvių sveikatos ir medicinos fondo 
pirmininkui ponui Joseph Kuliui. Linkime visiems ge
ros sveikatos ir sėkmės 1993 metais. 

Su didžiule pagarba ir dėkingumu Vilniaus Uni
versitetinės Vaikų ligoninės Pediatrijos centro vyres
nioji mokslo darbuotoja Julija Žemaitai-
tytė-Ročienė, M.D. ir dukra Adelė. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Te l . 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEvVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GRkIT 
PARDUODAl 

. HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS U 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.' . 

Ontūįfc 
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KM,; >' IK REALTORS 
7922 S. Puljski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Sutelkiame visą informaciją, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas ,.dea-
ler"). persiuntimu į Europą Kreip
kitės į: 

Mar t in Automot ive , 
te l . 3 1 2 - 6 4 6 - 6 6 7 7 

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body wcrk), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams 

?4^ 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Ked2le Ave . , 
Chlcego, IL 60629 

(312) H8-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Iii 
REALMART, INC 

6602 S. PuUski, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauta įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Ontuijf, 21 
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ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 706-636-9400 
Res. 708-423-0443 

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

FOR R E N T 

FOR RENT 
Išnuomojamas 4Vi kamb. 2 
mieg. modernus butas pirmame 
a Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594. 

išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marquette Pk. apyl. 
šiluma, oro vėsinimas, virykla, 
šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594. 

Kauno centre parduodamas liuk
susinis, piln. apstatytas 4 kamb. 
butas, o Vilniaus centre — 2 kamb. 
didelis, pi ln. apstatytas bt. Tel.: 
310-475-8401 (Los Angeles) arba 
20-78-89 (Kaunas), 65-10-22 (Vilnius) 

MISCELLANEOUS 

HELP VVANTED 

Flexibie full t lme child care posi-
tion. Seeking mature English speak-
mg, enthusiastic in-home care for 
vvorld's best one year old. La Grange 
area. References required. Call 
708-352-5279 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M Ą S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą :iuo ugnies ir automobilio 
oas mus. i 

FRANK Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h Stret 
Ta i . - ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis Į Hermis Oeckys 

Tel. $85-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck, Volksvvagen. Oldsmobile ir 
Dodge f:rmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

Greitas ir efektyvus patarnavimas 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kaibame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

t 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

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

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

JERRY PLIENIS (708) 422-4130 

A-J MEATS, INC. 
Prime and Choice Meats 

Anksčiau 69 g-vė, Marquette Park. 
Namie darytos skaniausios 

lietuviškos, lenkiškos, itališkos dešros 

3 5 4 1 W e s t 99 th St . , E v e r g r e e n Park , IL 6 0 6 4 2 
Antrd.-penktd. 9 v. r.—6 v.v., sestd. 8 v.r.—S p.p. 

Sekmd. ir pirmd. uždaryta. 

; I 
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NETEKUS 
GEDIMINO SURDĖNO 

Trečiadienio vakarą suskam
bo telefonas. „Čia Alė. Mūsų 
tėt is mirė". Minutei netekau 
žado. Negi tai Alė iš New 
Jersey? Deja, taip. Skambino 
Alė Surdėnaitė-Maciūnienė, 
kad netekome Gedimino Surdė-
no. Jis buvo rastas be sąmonės 
savo automobily gruodžio 1 
dieną. Atrodo, kad bevykstantį 
į Philadelphijos Lietuvių na
mus, kaip „Bridges" žurnalo 
iždininką tvarkyti prenume
ratų, greitkely ištiko širdies 
smūgis, nors nuvežtas į ligo
ninę, sąmonės jau nebeatgavo. 

Inžinierius Gediminas Surdė
nas 1966 m. buvo tarnybos iš 
New Yorko atkeltas į JAV 
laivyno bazę Philadelphijoje ir 
su šeima apsigyveno Pietinėje 
New Jersey. Nors Philadel
phijos ir Pietinės New Jersey 
lietuviai buvo susiorganizavę į 
dvi LB apylinkes, nes juos skyrė 
platoka upė, bet meldėsi toje pa
čioje bažnyčioje, ruošė kartu 
renginius toje pačioje salėje, 
klausėsi tos pačio LB Balso radi
jo valandėlės, vežė vaikus į 
vieną lituanistinę mokyklą ir 
dirbo tose pačiose organizaci
jose. Jaunimas buvo suorga
nizuotas į ateitininkus ir, nors 
buvusių skautų net su skauti
ninkų laipsniais ir jiems pri
jaučiančių netrūko, bet skautų 
niekas neorganizavo. Viskas 
pasikeitė, atsikėlus Surdėnams. 
Vien tik jų šešių šeima sudarė 
visą skiltį , o, sužavėtas jų 
uniformomis, į skautus įsirašė 
visas būrys jaunimo. Abi organi
zacijos sutartinai dirbo ir bend
ravo. Vežėme vaikus į vienų ir 
kitų stovyklas. Ateitininkai, 
pagal seną tradiciją, ruošė šv. 
Kazimiero minėjimą, skautai, 
Surdėnų iniciatyva, pradėjo 
ruošti Kaziuko muges ir ben
dras Kūčias visuomenei, kurios 
tapo taip pat tradicija Philadel
phijoje. 

G. Surdėnas ne tik dirbo vieto
je su skautais, bet taip pat buvo 
išrinktas Skautų Atlanto Ra
jono vadovu, ir už veiklą abu 
Surdėnai buvo pakelti į skauti
ninkus. Tačiau Surdėnų šeimos 
veikla nesiribojo vien skautybe. 
Danutė Surdėnienė mokytojavo, 
o vėliau vedėjavo V. Krėvės 
lituanistinėje mokykloje Phila
delphijoje. Gediminas Surdėnas, 
buvęs lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku New 
Yorke, perėmė tas pareigas ir 
Philadelphijoje. Netrukus jis 
įsivėlė ir į LB veiklą: dirbo LB 
Pietryčių apygardos valdyboje, 
pirmininkavo LB Pietinės New 
Jersey apy l inke i . Lietuvių 
namams Philadelphijoje esant 
krizėje, Gediminas Surdėnas 
1976 meta i s i š renkamas į 
direktorių tarybą ir ten pir 
mininkauja 9 metus. Jis vienas 
iš tų namų perorganizavimo ir 
remonto iniciatorių, kurių pa
stangomis juose buvo įruoštas 
Kultūros centras, pradėti rengti 
Naujų Metų sutikimai, mugės 
ir kiti renginiai lėšų sukėlimui. 

Dažnai pasitaiko, kad, tėvams 
besidarbuojant organizacijose, 
nukenčia šeimos, o kai kuriais 
atvejais, vaikai nueina nelie
tuviškais keliais. Surdėnams vi
suomeninė veikla buvo tarsi 
priemonė išlaikyti savo prie
auglio lietuviškumą ir tuo pačiu 
judinti bendrą lietuvišką veži
mą. Šeštadieniais visa šeima 
kartu važiavo į lituanistinę 
mokyklą, šventėmis visi vilkė
jo skautiškomis uniformomis, 
atėjus vasarai, visi vyko į skautų 
stovyklas. G. Surdėno inicia
tyva atnaujintuose Lietuvių 
namuose vyko jo dukrų sutuok
tuvių vaišės, jo šeima ir žentai 
plušo įvairiuose renginiuose tų 
Namų išlaikymui. Jų pačių na
mai buvo atidari lietuviškam 
jaunimui. Ir taip ten besilan
kydamas, Vytautas Bagdonavi
čius nugriebė vyriausią Surdė
nų dukrą Laimą, Vytautas Ma
ciūnas, dabartinis LB Krašto 

Valdybos pirmininkas, pavilio
jo jaunesnę dukrą Alę, sūnus 
Vytautas sumainė žiedus su 
Danute Pliuškonyte. Atsidūrusį 
tarp trijų Vytautų, Gediminą 
Surdėną gal kiek sukrėtė jau
niausios dukters Danos vedybos 
su amerikiečių Timothy Thomp
son, tarnaujančiu JAV karo lai
vyne. Bet ir šis pritapo prie 
gausios, malonios Surdėnų šei
mos, o inž. G. Surdėnas turėjo su 
kuo kalbėti apie savo darbus 
tarnyboje, nes jo projektuotais 
įrengimais karo laivuose naudo
josi žentas. 

Šaltą ir nežmoniškai vėjuotą 
gruodžio 5 d. šeštadienį vykau 
su savo šeima iš Baltimorės į 
Philadelphiją, į a.a. Gedimino 
Surdėno laidotuves. Pakely teko 
pagauti Philadelphijos LB Balso 
radijo programą, tą rytą sklan
džiai vedama Teresės Gečienės, 
ir išklausyti atsisveikinimą su 
G. Surdėnų. Jis gimė 1927 me
tais Panevėžy. Vokietijoje gy
veno Hanau stovykloje, į Ameri
ką atvyko 1950 metais. Tarnavo 
JAV armijoje Korėjoje karo 
metu, o iš ten grižes, vedė Da
nutę Nutautaitę. Baigęs elekt
ros inžinerijos studijas, dir
bo JAV karo laivyne. Užaugino 
ir išmokslino dukteris: Laimą, 
Alę, Daną, sūnus: Vytautą ir 
Liną. Susilaukė aštuonių anū
kų: Adrijos, Aro, Dainos, Lai
mos, Linos, Reginos, Rūtos ir 
Viktorijos. Kalifornijoje paliko 
brolį Joną, New Jersey valstijoje 
seserį Vytę Matyckienę ir Ala-
bamoje seserį Rimą Kulpienę. 
Visuomenės atsisveikinimas su 
velioniu įvyko penktadienio 
vakare, kur žodį tarė iš New 
Yorko atvykusi Skautų Tarybos 
narė v.sk. Lilė Milukienė ir LB 
Pietinės N.J. apylinkės dr. H. 
Gudėnas. 

Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčia prisipildė žmonėmis, 
bet su liūdesiu stebėjau, kaip 
per penkiolika metų nuo mano 
išvykimo iš Philaldelphijos 
prareto Philadelphijos ir apy
linkių lietuvių gretos. Veltui iš 
įpratimo akis ieškojo bendra
amžio, visada ateitininkais be
sirūpinančio Juozo Kananavi-
čiaus, prieš dešimtmetį ištikto 
staigaus širdies smūgio. Panaši 
mirt is išplėšė ir nuoširdų 
lietuvių draugą, LB talkininką, 
Aušros Mačiulaitytės vyrą, 
Charles Zerr ir LB Pietinės N.J. 
apylinkės ir at-kų veikėją Kazį 
Gasparėną. Ta maža apylinkė 
taip pat neteko kuklaus savo 
nario Karaškos. Bažnyčios prie
ky, kur visada sėdėdavo buvusio 
JAV LB k.v. pirmininko Alg. 
Gečio šeima su tėvais, nebebuvo 
jo tėvelio J. Gečiausko. Nebe
buvo ir Tautinės Sąjungos vei
kėjo ir buv. JAV LB k.v. iždi
ninko Petro Mitalo. Vilties 
choro vadovo Leono Kaulinio, 
darbštaus spaudos bendradarbio 
Br. Vaškaičio ir jo žmonos. Per 
paskutinius 15 metų nepasigai
lėjo mirtis nei iš Philadelphijos 
išvykusiųjų: Chicagoje staiga 
mirė mano kitas bendraamžis 
Bronius Majauskas, nelaiku iš
eiviją apleido prof. dr. J. Puzinas 
ir dailininkas Romas Viesulas, 
palikę išeivijai ir Lietuvai 
mokslines bei menines vertybes. 
Rodos, taip neseniai, mums lan
kantis Philadelphijoje, sutik
davo ilgametis LB Balso vedėjas 
Henrikas Savickas, o jau metai, 
kaip jo nebėra. Prieš porą mėne
sių buvome čia atvykę paskuti
niam atsisveikinimui su Kazi
mieru Čikota, savo laiku buvu
siu aktyviu spaudos ir LB dar
buotoju, o šiandieną žvelgėme į 
karste gulintį Gediminą Surdė
ną. 

Gedulingas Mišias aukojo 
kun. K. Sakalauskas, asistuo
jamas kun. T. Burkausko ir 
kun. K. Stevvart. Skaitytojas 
buvo a.a. Surdėno žentas, JAV 
LB k.v. pirm. Vytautas Maciū
nas. Kun. K. Sakalauskas, dėl 
širdies negalavimų prieš metus 

pasitraukęs iš Šv. Andriejaus 
klebono pareigų, prisiminė 
pirmąją pažintį su Surdėnais ir 
vėliau malonias valandas, pra
leistas jų šeimoje. Jis sutuokęs 
tris Surdėnų vaikus, pakrikš-
tinęs jauniausią sūnų Liną ir 
septynis iš aštuonių vaikaičių. 
Bažnyčioje, vargonais palydint 
S. Petraičiui, giedojo sol. Onutė 
Pliuškonienė. Jos parinktos 
giesmės buvo tokios liūdnos ir 
taip graudžiai atliktos, kad ne 
vienam išspaudė ašaras. Išly
dint Gedimino Surdėno karstą 
iš bažnyčios, kažkaip sunku 
buvo tikėti, kad jo daugiau 
nebematysime, kad nebegirdė-
sime jo aukštaitiškos tarmės. 
Nebuvo jis oratorius, nei spau
dos žmogus. Nesimušė jis į va
dus ir veikėjus, bet, reikalui 
esant, nesikratė pareigų, o, jas 
apsiėmęs, rūpestingai ir ištver
mingai atliko. Retai jį teko 
matyti supykusį, įsivėlusį į 
ginčus ar kontroversijas. Savo 
laisvalaikį, kiek jo turėjo, 
praleisdavo skaitydamas ir 
tvarkydamas turimą Lietuvos 
pašto ženklų rinkinį. Tiek 
šeimoje, tiek visuomeniniame 
gyvenime, jis ir žmona Danutė 
vienas kitą papildė, ką liudija 
38 bendro gyvenimo metai ir 
visos šeimos darna. Deja, per 
anksti Gediminas baigė savo 
žemiškąją kelionę. Knygos liko 
neperskaitytos, pašto ženklų 
rinkinys neužbaigtas, Lietuva 
neaplankyta... 

Šiaurėje nuo Philadelphijos 
miesto esančiose Prisikėlimo 
kapinėse rinkomės prie tik ką 
iškastos duobės, prie a.a. Gedi
mino Surdėno karsto, uždengto 
žvaigždėta Amerikos vėliava. 
Vėjas nenustojo siautęs, stūmė 
jis mus visus krūvon prie Sur
dėnų šeimos, kad dalintumėmės 
jų skausmu. Slopino jis mūsų, 
pro ašaras giedamus Marija, 
Marija žodžius, draskė nuo 
Gedimino karsto gėles, tartum 
nenorėdamas, kad mes palik
tume Aukštaitijos sūnų amžina
jam poilsiui svetimoj, nors sve
tingoj žemėj. 

Juozas Gaila 

ATSIUNTĖ „DRAUGUI" AUKĄ UŽ 
KALENDORIŲ IR KALĖDINIUS 

SVEIKINIMUS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. sausio mėn. 9 d. 

MIRĖ AKTYVUS 
DVASININKAS 

d. palai 
parapijos 

Chicagoje sausio 9 
dotas Šv. Barboros 
klebonas kun. Albin Ciciora, 63 
m. Anksčiau jis buvo gerokai 
aktyvus miesto gyvenime, net 
buvo išrinktas sąjūdžio Citizens 
Action programos prezidentu. 
Jam pasisekė sulaikyti kai ku
riuos nepriimtinus miesto va
dovybės projektus. 

SENIAUSIAS BANKAS 

Pirmasis komercinis bankas 
JAV atidarytas 1782 m. sausio 
7 d. Philadelphijoje. 

50 dol. Elena Gerulaitis — 
Dovvners Grove, IL; Jonas In
driūnas — Chicago, EL; Dr. A. 
Broel-Plateris — Bethesda, MD. 

40 dol. Bronius Gurėnas — 
Hayvvard, WI; John Rugelis — 
Maywood, IL. 

35 doL Loretta Gvazdinskienė 
— Downers Grove, IL; Marija 
Radzevičius — Palos Hts., IL; 
Dalia Saulytė — Chicago, IL. 

30 dol. Mykolas Ancerys — 
Chicago, IL; Conuslate General 
of Lithuania — Westlake Vlg., 
CA; Saulytė Damašauskas — 
Omaha, NE; Daina Kojelytė — 
Villa Pk., H,; B. & A. Kremeris 
— Palos Hts., IL; Julija Valai
tytė Dzidolikienė — Hickory 
Hls., IL; Birutė ir Stasys Žido
nis — Riverside, TL; 

25 dol. Alius Austras - Bain-
trėe, MA; Janina Bagdas — 
Douglaston, NY; Laime Braune 
— Oak Brook, IL; Romas Čėsas 
— Naperville, IL; Danutė Cip-
lauskas — Washington, DC; Il
ona ir Petras Dapkai — Chicago, 
IL; R. Domanskis — Western 
Sprgs, IL; Stefanija Domeika — 
Hamilton, Canada; Alfonsas 
Dzikas - West Hartford, CT; 
Marijus Gudinskas — Hamilton, 
Canada; Mr. & Mrs.P. Gvildys 
— Staten Island, NY; Edward & 
Aldona Jackson — Lansing, MI; 
Algirdas Kalavinskas — Lake 
In The Hills, IL; Juozas Kaz
lauskas — VVaterbury, CT; Min
daugas Klygis — Barrington, 
IL; Oskaras Kremeris — La 
Grange Pk., IL; Levose Krišcio-
kaitis - West Hartford. CT; Ed-
ward Lapas — Melrose Pk., 
IL;Dr. Vicotor Lesniauskas — 
Palatine, IL; I. Maziliauskienė 
— Cote St. Luc, Canada; Irena 
Meilė -* Chicago, IL; Veronika 
Misiūnas — Elizabeth, NJ; Sofi-

, ja Plenienė, — Oak Lavn, IL; R. 
Povilaitis, DDS — Lertont, IL; 
Rita ir Audriu? Rušėnas — 
Worth, IL; Dr. Vacys Šaulys — 
Chicago, IL; Jonas Vaitkus — 
Hyattsville, MD; Algimantas 
Valaitis - Dublin, OH. 

20 dol . S. Adamonis — Los 
Angeles, CA; Vincas Ankus — 
Oak Lawn, IL; Anna Anta
naitis — Hor Sprgs. AR; An
na Arminas — Chicago, IL; 
Jonas Asminas — Livonia, MI: 
Chester Bakšys - Orland Pk., 
IL; Vladas Balčiūnas - Samia. 
Canada; G. Balsys - Glendale, 
CA; Anthony Balukas - Brigh-
ton, MI: Adelė Bartienė — 
Elizabeth, NJ; L. Bichnevičius 
— Cicero, IL; Elena Blavesčiū-
nas — Rochester, NY: Marė Bra
zauskas - Gary, IN: Julija ir 
Birutė Bulota — Chicago, IL; 
Ona Cenkienė - Howard 
Beach, NY; Algirdas Čepulis -
Phi ladelphia , PA. Aldona 
Dabrila - Dorchester. MA: Alg. 

Gyd. D. Budgenienė.V Lendraitienė ir med. 
tuberkulioze sergantiems Lietuvos vaikams. 

seselės peržiūri vaistų siuntą 

Damijonaitis — Elmhurst, IL; 
Kazys Daulys — Chicago, DL; 
Joseph Dūda — So. Boston, MA; 
Arūnas Grigalauskas — Marl-
boro, MA; Gedas Grinis — Hut-
chinson, KS; R. & A. Izokaitis 
— Oak Forest, DL; Vytautas ir 
Palmira Janušonis — Dousman, 
WI, Felicija Jaunius — West-
mont, IL; Stasys Jazbutis — Surf-
side, FL; Juozas Kamaitis — St. 
Peterburg, FL; Jonas Kanius, — 
Portland, OR; Vladas Kartanas 
— Seminole, FL; Victoria Klei
va — S. Pasadena, FL; Maria 
Kucinas — Dovvners Grove, IL; 
Emanuelė Kuodys — So. Bos
ton, MA; Juozas Lapinskas — 
East Chicago, DN; Petronėlė 
Laukaitis — Chicago, IL; Eug. 
Liaugaudas — Parsippnay, N J; 
Salomėja Maksvytis — Cicero, 
DL; Gene Maldėnas — Chicago, 
IL; Antanas Masionis — Phila
delphia, PA; Dominikas Mato
nis — Chicago, IL; Agota Matu-
liokas — Chicago, IL; Victor 
Memenąs — Bloomfield Hls, MI; 
Juozas Mikonis — Richmond 
Hts., OH; Sigutė Mikrut — Lake 
Bluff, DL; Jean Misevich — Le-
mont, DL; Petras Narkevičius — 
Sommerville, MA; Dr. Bronius 
Nemickas — Flushing, NY; 
Emilija Pakštienė, — Chicago, 
DL; J. Pakulis — La Salle, Cana
da; Marija Pauliukoniene — 
Worcester, MA; A. Poderis — 
Southfield, MI; Aug. Pranske-
vičius — Chicago, DL; Antanina 
Račiūnienė — Chicago, IL; 
Jonas Raškauskas — Cleveland, 
OH; Jonas Tauba — So. Pasade
na, FL; Algis Raulinaitis — Bur-
bank, CA; Bronė Rusteikis — 
Chicago, DL; Vladas Ruzgą — 
Merrillville, DN; Marija Saliklis 
— Hickory HLS, DL,; Bruno Sho-
tas — Chicago, DL; Sisters of 
Matulaitis Nursing Home, — 
Putnam, CT; M.Stankaitis — 
Delhi, Canada; Gražina Stanu-
lis — Downers Grove, DL; Birutė 
Strouse — Sun City, AZ; Stasė 
Tamašauskienė — Waukegan, 
DL; Brigita Tamšiūnas — St. 
Pete Bch., FL; Mrs Roman 
Ugianskis — New Fairfield, CT; 
Vitalis Umbrasas — Lemont, IL; 
Julija Vailokaitis — Beverly 
Shores, DN; Kazimiera Vaišvila 
— St. Petersburg, FL; P. Vai-
taitis — Chicago, DL; Antanas 
Vaitiekus — Detroit, MI; Ed-
mund Vasiliauskas — Glen 
Ellyn, DL; Sophie Vedeika — 
Centerville, VA; Elena Velička 
— Chicago, IL; Alfonsas Venc
lovas — La Grange, IL; Adele 
Vismantas — Chicago, IL; 
Apolonia Wedrycka — Rock 
Hill, SC; Gražina Žukaukas — 
Chicago, EL. 

15 dol . J. Cibulskis - Sad-
bury, Canada; Vacys Čiurlys — 
No. Brunsvrick, NJ; Marcele 
Ditkus — Farmington Hls., MI; 
Kazys Gricius — Dearborn Hts., 
MI; Virginia Gureckas — Wind-
sor, CT; Stasė Jakubonienė — 
Chicago, IL; A. Kuprėnas — 
Rancho Palos Verdes, CA; Balys 
Raugas — Delran, NJ; Elze 
Stant-Stanaitis — Englewood, 
FL; Leonas Tomkus — West 
Hls., CA; John Vaich — Largo, 
FL; Vytautas Valys — Detroit. 
MI. 

12 dol. Marija Damas — 
Naperville, IL. 

Nuoširdžiausiai dėkojame 
vis iems, supratusiems skubų 
reikalą paremti savo vienin
telį dienrašti „Draugą". Jūsų 
a u k a labai įvertinama. 

A.tA. 
ROZALIJAI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, jos dukteriai ADELEI ir žentui BENEDIKTUI 
POVTLAVIČIAMS, sūnui STASIUI ALIŠAUSKUI, 
dukteriai DANUTEI P A L U B E C K I E N E I Lietuvoje, 
visiems giminėms ir artimiesiems Amerikoje ir Lietu
voje reiškiame gilią užuojautą. 

Tadas ir Česlava Aleksoniai 
Stasė Cibienė 
Henrikas ir Nancy Čepai 
Antanas ir Aniceta Januškos 
Bronius ir Marija Kruopiai 
Bronė Kuodienė 
Jonas ir Veronika Starinskai 
Povilas ir Alė Zičkai 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
SELMAI ŠČEPAVMČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ELVINAI STONČTENEI ir jos šeimai. 

Illinois Universi teto bendradarbiai: 

dukrai 

Algis 
Kristina 
Liucija 

Irena 
Marta 
Olimpia 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA TR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9662 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

j^m) INTERNATIONAL 
N ^ L / TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir v.s 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" _ virš 10 skirtingų paketų pasirink. 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

•828 South 7tth Av.nu* 
Hickory HM, llllnote 80487 

Zaib*S" 
.s kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

- as su garantuotu pristatyrr 

223 Katvarifų gatvė 
VHnkm, Uotuva 

iu į namus 

TUttonM 730422 Ir 730-040 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
H312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero Illinois 606IS0 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr i emiesč iuose . 
V i s u s la idotuvių rūmus galite pasiekt 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 
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x Rasa Mi l i au ska i t ė , 
gražiai redagavusi mėnesinį 
„Akademinių prošvaisčių" sky
rių „Drauge", dėl intensyvaus 
mokslo reikalavimų pasitraukė 
iš redaktorės pareigų. Dėkojame 
Rasai už puikiai atliktą darbą 
ir linkime sėkmės, siekiant 
aukštesnio mokslinio laipsnio ir 
atliekant internatūrą. 

x „ L i t u a n i c o s " j a u n i ų 
krepšinio komanda po šven
čių tęsia treniruotę šį šešta
dienį, sausio 9 d. Treniruotė 
vyks njuo 4-5 vai. vak. Lemont 
Park District salėje (ant 107 gat
vės, vieną mylią į vakarus nuo 
Lietuvių centro). Treniruotę 
praves Algis Jonynas ir Petras 
Stukas. Kviečiami dalyvauti 
visi jauni krepšininkai 12-20 
metų amžiaus. 

x Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio distrikto 33 metinis 
„Lietuvos prisiminimų" banke
tas bus sekmadienį, vasario 7 d., 
4:30 vai. po pietų Martiniąue 
restorano pokylių salėje. Minėji
mas bus pagerbtas Robert S. 
Boris, kurio nenuilstančio 
darbštumo ir vadovybės dėka, 
Lietuvos Vyčiai per trejus 
metus pristatė daugiau kaip 6 
mil. dolerių vertės vaistų ir 
gyvybę palaikančių medi
ciniškų aparatų Lietuvos ligo
ninėms. Daugiau informacijų 
apie šį banketą ir Robert S. Bo
ris bus paskelbta vėliau. 

x Aplankykite dailės pa
rodą „Mirtis gimusi Ameri
koje" sausio 16 d. iki vasario 10 
d. Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. Atidarymas sausio 
16 d. 7:30 v.v. Su savo kūriniais 
dalyvauja 12 dailininkų. Muzie
jaus valandos: šeštd. 11 v.r.—2 
v.p.p., sekmd. 12—2 v. p.p. 

(sk) 

x Rytoj, sausio 10 d., sek
madienį, 3:00 v. p.p. Jaunimo 
centre įvyks L. Fondo ren
giamas koncertas, kurį atliks 
solistai Sigutė Stonytė ir Ar
vydas Markauskas. Solistams 
akompanuos muzikas Alvydas 
Vasaitis. Bilietų bus galima įsi
gyti koncerto dieną prie įėjimo. 
Atvykite ir paremkite L. Fondo 
plačius darbus. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tąx. vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimyKų 
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 V ida B r a z a i t y t ė , ta
lentinga jauna akademike, 
plačiai besireiškianti lituanis
tinio švietimo ir jaunimo or
ganizacijų veikloje, sutiko reda
guoti „Akademines prošvais
tes" Akademinis jaunimas 
kviečiamas žinias apie savo 
veiklą ir straipsnius, domi
nančius jaunimą, siųsti redak
torei Vidai, 9201 So. Moody, 
Oak Lawn, IL 60453. „Akade
mines prošvais tės" spaus
dinamos „Drauge" kiekvieno 
mėnesio trečią šeštadienį . 
Sveikiname naująją redaktorę 
ir linkime sėkmės žurnalis
tiniame darbe. 

x Beverly O p e l k a , sol. 
Algirdo ir Aldonos Brazių 
duktė, sausio 7 d. suruošė 
lietuvišką etninę vakaronę 
„American Association of Uni-
versity Women" klubo narėms. 
Buvo suorganizuota graži lietu
viškų rankdarbių, gintaro, au
dinių parodėlė, stalai papuošti 
trispalvėmis ir ramunių puokš
telėmis, kiekvienai atvykusiai 
įteiktas atspaudas su informa
cijų apie Lietuvą santrauka. B. 
Opelka vilkėjo tautiniais drabu
žiais ir viešnias pasveikino lie
tuviškai. Plačiau apie Lietuvą 
kalbėjo „Draugo" redaktorė 
Danutė Bindokienė, o lietu
viškų patiekalų pietus paruošė 
Aldona Šoliūnienė. Vakaronėje 
dalyvavo apie 70 moterų, dau
giausia mokytojos, kurios labai 
domėjosi Lietuvos istorija, 
papročiais, tautosaka ir poli
tika. Tai buvo tikrai gražus 
mūsų tėvynės vardo bei kultū
ros pagarsinimas. 

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

x „ŽAIBAS" ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NŲ I NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x American Travel Service 
skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-433-3000. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

„California Gardens" senelių namų Kūčių stalo talkininkės (iš kairės): J. 
Merkienė, E. Kantienė, O. Šmitienė, Z. Bagdonienė išių namų tarnautoja) 
ir A. Ankienė. Kartu talkino ir P. Tuskenienė. 

Nuotr. P. Tuskenienės 

x M a r q u e t t e Pa rko Lietu
vių Namų savininkų organi
zacijos narių susirinkimas bus 
sausio 15 d., penktadienį, 6:30 
vai. vakare parapijos salėje. 
Susirinkime bus daug svarbių 
pranešimų, liečiančių Mar-
ąuette Parko rajoną. Nariai ir 
svečiai prašome gausiai daly
vauti. 

x Sigitas Vaznelis paskelbė 
savo kandidatūrą į Lemonto 
apylinkės kelių komisionieriaus 
postą. Rinkimai įvyks š.m. 
balandžio mėnesį. S. Vaznelis 
kandidatuoja kaip partijoms 
nepriklausantis kandidatas. Jis 
yra baigęs Illinois Technologijos 
institutą 1982 m. ir šiuo metu 
yra Morris Engineering Inc. fir
mos prezidentas, Winfield, IL 
vietovėje. Apie S. Vaznelio 
kandidatūrą rašo Lemonto „Re-
porter" 1992 m. gruodžio 30 d. 
laidoje. 

x „Mūsų sparnai", Lietuvių 
Evangelikų Reformatų leidinys, 
1992 m. gruodžio mėn., nr. 69, 
a t s i ų s t a s mūsų redakcijai . , 
Žurnalą leidžia Lietuvių Evan
gelikų Reformatų Bažnyčios 
kolegija, redagoja Mykolas Zab-
lockas su redakciniu kolektyvu. 
Kalėd in i s ,,Mūsų spa rnų" 
numeris turi net 96 puslapius. 
Jame daug istorinės, informa
cinės, kronikinės medžiagos. 
Yra ir poezijos, ir iliustracijų. 

x A.a. dr . Vlado P runsk io 
a tmin imą pagerbdamas, jo 
brolis prel. J. Prunskis visiems 
Lietuvos katalikų laikraščiams 
paskyrė po žymesnę auką, pa
vesdamas išskirstyti kun. L. Za
rembai, SJ. 

x Grei t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x „SAGIL'S res toranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l ie tuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė i r I. Naujo-
kienė . „Sagil 's" , 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al 
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i rmad. ir an t rd . 
užda ry t a . 

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos d r aud imas 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) 

CHICAGOJE 
IR APYLINKĖSE 

KŪČIOS „CALIFORNIA 
GARDENS" SENELIŲ 

NAMUOSE 

Artėjant Kristaus Gimimo 
šventei, gruodžio 22 d. Lietuvos 
Dukterų draugijos dėka tra
diciniu lietuvišku papročiu buvo 
atšvęstos Kūčios „California 
Gardens" senelių namuose. 

Susirinkę šių senelių namų 
lietuviai gyventojai ir 
talkininkai dalijosi kalėdaičiais, 
klausėsi kalėdinių giesmių ir 
gardžiavosi tradiciniais kūčių 
patiekalais, kuriuos parūpino 
Lietuvos Dukterų draugija iš 
Seklyčios valgyklos, o lietuvišką 
duoną ir pyragus aukojo „Bal
tic" kepykla 

Pasibaigus vaišėms, visi daly
viai buvo apdovanoti Lietuvos 
Dukterų gražiai paruoštomis 
dovanėlėmis. 

Šventiškos nuotaikos aki
mirkos ir pabendravimas nors 
trumpam išdildė šių senelių 
namų gyventojų vienišumą, o 
dėkingumas rengėjoms pasiliko 
jų mintyse ir išreikštuose žo
džiuose, p rp 

x K. Naumiestiečiai atsi
liepkit! Kun. D. Jasulaitis rašo, 
kaip „širdį skauda, žvelgiant į 
labai didingą, tačiau tylinčią, be 
varpų skambesio Naumiesčio 
bažnyčią. Paskutinis... nuo karo 
išsaugotas — sutruko... prieš 
dešimt metų. Šiuo metu... res
tauruojame visus devynis mūsų 
šventovėje altorius. „Už save, 
savo tėvus ir visus mylimus 
skambinkit Naumiesčio parapi
jiečiui Juozui Kregždžiui (815) 
838-244711068 Ashley Ct. N3B, 
Lockport IL 60441). 

x Lietuvos Vyčių 36-tos 
kuopos susirinkimas įvyks š.m. 
sausio 18 d., 7:30 v.v. Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidė
jimo parapijos salėje (4420 S. 
Fairfield). Svarbiausias susi
rinkimo punktas — supažindi
nimas su naujai išrinkta val-
dvba. 

IŠARTI IR TOLI 
J A V 

— Hartfordo Berželio tau
tinių šokių grupė, vadovaujama 
Dalios Dzikienės, ruošia metinį 
koncertą-vakarą sausio 23 d. Šv. 
Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, CT. 

x Aktoriai — Ema ir Vincas 
Dovydaič ia i bei visi Los 
Angeles dramos sambūrio na
riai sutiko paruošti vaišes ir 
visus pavaišinti po L. Fondo 
koncerto, kurį organizuoja L.F. 
įgaliotinė Violeta Gedgaudienė 
sausio 24 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bilietų platinimu 
rūpinasi Stasė ir Zdislovas Ko-
ronkevičiai. Prie šio koncerto-
vajaus darbų jungiasi ir visas 
L.F. įgaliotinės komitetas. 
Lietuvių Fondo koncertai Los 
Angeles apylinkėje yra lau
kiami, nes jie būna gerai suor
ganizuoti ir aukšto lygio. 

x Dvynukės Rūta Veroni
k a ir Daina Virginija, gimu
sios gruodžio 23 d., buvo 
gražiausia Dievo kalėdinė 
dovana Vytauto ir Kristinos 
Bandžiulių šeimai, gyvenančiai 
Granada Hills, Californijoje. 
Džiaugiasi tėvai, sesutė Liana, 
seneliai Ignas ir Elena Bandžiu-
liai Los Angeles, CA., Viktoras 
ir Birutė Veselkai Livonia, MI, 
ir kiti giminės. Jaunieji tėvai, 
prieš sukurdami šeimą, plačiai 
reiškėsi lietuviško jaunimo 
veikloje. 

— JAV LB Visuomeninių 
reikalų Tarybos pareigūnai Ri
mantas Stirbys ir Algimantas 
Gečys skirtingais kanalais 
kreipėsi į Pittsburgo vyskupą 
Donald W. Wuerl su prašymu 
neuždaryti Homestead, PA vei
kiančios Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos. Stirbys 
kalbėjo kaip Krašto valdybos 
vicepirm., o Gečys kaip Penn-
sylvanijos gubernatoriaus skir
tas lietuviams komisionierius. 
Kreipiantis į vyskupiją, nurodyta 
ta, kad parapija neturinti skolų, 
esama lietuvio klebono kun. 
Pranciškaus Plantes, prie pa
rapijos veikianti Lietuvos Vyčių 
kuopa. Taip pat pabrėžta, kad 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, didėja emigrantų iš 
Lietuvos skaičius, kuriems 
lietuviškų parapijų buvimas yra 
gyvybiškai svarbus. Į 
kreipimąsi laišku atsakė Pitts
burgo vyskupas pagalbininkas 
William J. Winter. Atsakyme 
išdėstyta motyvai, dėl kurių 
parapija uždaroma: būtinas 
parapijos remontas, kelerius 
paskutiniuosius metus parapija 
operavo su deficitu, brangiai 
kainuotų bažnyčios pertaisy
mas, kad ją galėtų lankyti 
asmenys su negalia. Nepaisant 
suidariusio parapijiečių komi
teto parapiją gelbėti, 1992 m. 
lapkričio 1 d. parapija buvo 
uždaryta. Buvę parapijiečiai 

Frank Zapolis, Lietuvos Vyčių veikėjas, su Gražina Liautaud Lietuvos Vaikų 
Vilties vajuje 1992 m gruodžio 11d. Vajų savo namuose suruošė Gražina 
ir Jim Liautaud 

Nuotr J. Tamulaičio 

buvo įjungti į iš šešių tautybių 
parapiją, įkurtą naują Šv. 
Maksimilijono Kolbės parapiją. 
Praeityje Pittsburgo vyskupijoje 
veikė 17 lietuvių parapijų. Šiuo 
metu tėra likusi viena lietuvių 
parapija. 

— J A V LB Visuomeninių 
reikalų taryba kreipėsi laišku 
į JAV Pašto vyriausią vadovą 
(postmaster general) Marvin 
Runyon su prašymu tęst i 
teikiamas finansines lengvatas 
oro paštu į Baltijos valstybes 
siunčiamai humanitarinei pa
ramai. Į laišką atsakė JAV 
Pašto valdybos tarptautinio sky
riaus viršininkas Thomas E. 
Leavey. Laiške pastebėjęs, kad 
nors ekonominė padėtis Lietu
voje ir toliau tebėra sunki, JAV 
Pašto įstaiga tolimesnių lengva
tų teikti negali. Motyvų nepa
teikė. Laiške tačiau pastebėjo, 
kad paskutiniaisiais mėnesiais 
oro siuntoms į Lietuvą einant 
per Frankfurtą ir Kopenhagą, 
siuntų pristatymo laikas žymiai 
sumažėjo. Naujam JAV prezi
dentui perėmus valdžią, JAV 
LB pakartotinai kels lengvatų 
suteikimo klausimą siunti
niams į Lietuvą JAV Atstovų 
Rūmų pašto reikalams veikian
čioje komisijoje. 

— Pennsylvaiujos National 
Guard telefonu pranešė JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. Algimantui Gečiui 
apie gavimą kontrakto teikti 
karinį apmokymą Lietuvos 
savisaugos daliniams. Tuo pačiu 
paprašė pagalbos pirminių kon
taktu su Lietuva vystyme, ypač 
komunikacijos — kalbos srityje. 
A. Gečys šiuo klausimku kon
taktavo The Baltic Institute 
direktorių tarybos pirm. pulk. 
Joną Kronkaitį ir pakvietė jo 
vienetui priklausančius lietuvių 
kilmės karius bendradarbiauti. 
Artimu laiku planuojamas JAV 
LB, The Baltic Institute susi
tikimas su Pennsylvania Na
tional Guard vadovybe. 

— J A V LB Visuomeninių 
reikalų taryba jungiasi į Wa-
shingtone, D.C. formuojamą 
Rytų Europos organizacijų 
koaliciją, kad užt ikr in tų 
tinkamesnį ir gausesnį JAV 
valdinių ir nevaldinių ins
titucijų vykdomą paramos 
teikimą iš Sovietų Sąjungos glė
bio ar įtakos sferos išsilaisvinu
sioms valstybėms. Koalicijos 
iniciatorių tarpe yra armėnus, 
lenkus, vengrus, rusus, ukrai
niečius ir pabaltiečius atstovau
jančios centrinės organizacijos. 
Vienu iš koalicijos tikslų yra 
pakeitimas taisyklių, kurios 
paramos gavime favorizuoja 
akademines, mokslines bei pro
fesines organizacijas ir 
diskriminuoja tautybių or
ganizacijas palaikančias ar
timus ryšius su savo narių 
kilmės kraštais. Ne vienu atve
ju institucijos, nieko nežinančios 
ir neturinčios kontaktų su 
kraštu, laimi projektą biurokra
tiniams reikalams. Koalicija 
savo pirmuoju taikiniu pasi
rinko JAV Informacijos agen
tūrą ir pasiųstame, visų orga
nizacijų atstovų pasirašytame, 
laiške sukritikavo paramos 
(grants) gavimui kvalifikuotis 
nuostatus. Laišką atsakydamas 
USIA direktorius E. Catto paža
dėjo peržiūrėti taisykles ir 
kvietė pateikti pasiūlymus 
pasikeitimų (exchange) progra
moms Rytų Europoje. JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybą 
Rytų Europos organizacijų 
koalicijoje atstovauja JAV LB 
įstaigos Washingtone direktorė 
Asta Banionytė. 

ARGENTINOJE 

— „Birutės" draugija pa
minėjo savo metinę šventę 
Adrogue mieste pernai lapkričio 
29 d. Seminarijos koplyčioje 
kun. Augustinas Steigvilas 
aukojo šv. Mišias už mirusias 
draugijos nares, o po Mišių 
draugijos namuose buvo pietūs, 
kurių metu Luis Lemberis rodė 
vaizdus iš Lietuvos. „Birutės" 
draugijos pirmininkė yra Vincė 

Gražulevičienė, o vicepirm. — 
Janina Macaitienė. 

— Susivienijimas Lietuvių 
Argentinoje pernai lapkričio 
15 d. surengė ketvirtą metinę 
Lietuvišką alaus šventę, kuri 
susilaukė daug lankytojų. 
S.L.A. jaunimas sutiko svečius, 
apsivilkęs tautiniais drabužiais, 
o paskui atliko meninę 
programą iš tautinių šokių ir 
dainų. SLA organizacija di
džiuojasi savo jaunimo an
sambliais — mažųjų ir 
vyresniųjų „Dobilu", kuris buvo 
atvykęs ir į IX Tautinių šokių 
šventę Chicagoje. Susivienijimo 
Lietuvių Argentinoje pirmi
ninkas yra A. Vezbickas. 

— „Mindaugo" draugija at
stovavo lietuviams „II Expo 
Feria de las Colectividades" La 
Platos mieste. Buvo suruoštas 
paviljonas su lietuvių rankdar
biais, drabužiais ir meno 
kūriniais. Parodos lankytojai la
bai domėjosi lietuvių paviljonu 
ir gausiai jį lankė. Paroda tęsėsi 
10 dienų. „Mindaugo" draugijos 
pirmininkė yra prof. Valentina 
Bukauskas de Persico. 

— Alvydas Čepulis iš Vil
niaus buvo atsiųstas į Argen
tiną pernai birželio 12 d. ir iš
buvo iki gruodžio 2 d. Jis lietu
vių kalbos mokė Argentinos 
Lietuvių Susivienijimo narius — 
vyresniuosius ir jaunesniuosius. 
A. Čepulis ne tik dėstė lietuvių 
kalbą Susivienijime, bet mokė 
tautinių šokių, dainų, mokytoja
vo Aušros Vartų parapijoje, dės
tydamas lietuvių kalbą, o vėliau 
skaitė paskaitas apie lietuvių 
kalbą ir kultūrą Berisso mies
te, „Mindaugo" draugijoje. 

A. Čepuliui išvykstant atgal 
į Lietuvą, SLA suruošė išleis
tuves gruodžio 1 d. Aušros Var
tų parapijoje. Dalyvavo buvusie
ji mokiniai iš Buenos Aires ir iš 
Berisso miesto, o taip pat Lietu
vių Susivienijimo ir „Mindau
go" draugijos veikėjai bei Auš
ros Vartų parapijos klebonas 
kun. A. Steigvilas. 

KANADOJE 

— Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinė mokykla Hamiltone, 
Ont. suruošė Kalėdų eglutę 
gruodžio 13 d. Buvo suvaidintas 
muzikinis vaidinimas, sukurtas 
Rasos Paskočimienės. Jį pa
ruošė mokyklos vedėja O. Stane
vičiūtė su mokytojais: R. 
Kamaityte, L. Mačyte, M. Sta
nevičium, S. Kakšiu, I. 
Čerškuviene ir R. Valaitiene. Po 
pasirodymo buvo pasivaišinta ir 
pabendrauta. 

— Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. Darijos Deksnytės, su
ruošė Kūčias gruodžio 22 d. 
Dalyvavo apie 40 asmenų. 
Vaišių stalą palaimino klebonas 
kun. Juvenalis Liauba, OFM, o 
renginiui vadovavo choro pirmi
ninkas J. Krištolaitis. 

— Ekumeninės Toronto ku
nigų Kūčios buvo gruodžio 24 d. 
Anapilio klebonijoje. Dalyvavo 
9 kunigai ir vienas klierikas. 
Dalyvių tarpe buvo evangelikų 
kunigai P. Dilys ir A. Žilinskas, 
o taip pat ir vienas vokietis 
pranciškonas. 
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