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Lietuvos būklė 
praėjusiais metais 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, sausio 22 d. (Elta) -
„Atsižvelgdami ir vertinadami 
susidariusią padėtį, galime 
prisiimti atsakomybe tik už 
savo sprendimus bei pastangas 
įveikti ekonominę krizę, kurių 
imtasi pastaruoju laiku", dary
damas metų pranešimą Seime, 
pasakė laikinai einantis Lie
tuvos prezidento pareigas Algir
das Brazauskas. Jo kalbos iš
dėstyme, kurį pateikia Lietu
vos rytas, pabrėžiama, kad 
praėjusiais metais krito valdžios 
autoritetas žmonių akyse. Socio
logų duomenimis, pasitikėjimas 
parlamentu sumažėjo nuo 66% 
iki 29%, o vyriausybe — nuo 
68% iki 38%. 

„Dabartinėmis, sunkiomis są
lygomis pagrindinis politikų 
uždavinys — saugoti stabilumą 
bei sutelkti kuo daugiau proto, 
patyrimo ir jėgų reformoms vyk
dyti". Jo pateikti skaičiai liu
dija, kad didėjant kainoms, 
realiosios namų ūkio pajamos 
sudaro tik 27% buvusių 1989 
metais. Šeimos dabar priverstos 
maistui skirti du trečdalius savo 
išlaidų, o prieš trejus metus — 
trečdalį. 

Praėjusiais metais į darbo 
biržas kreipėsi 125,000 bedar
bių, įdarbinta tik penktadalis. 
Daupiau, kaip pusę bedarbių 
sudaro tarnautojai. Tačiau 
manoma, kad paslėptasis nedar
bas yra apėmęs ne mažiau kaip 
200,000 žmonių. 

Pasak A. Brazausko,Lietuvos 
ūkyje — gili ekonominė krizė. 
Praėjusiais metais infliacija 
sudarė Ų.62%, o per pastaruo
sius trejus metus — 6,550%. Tai 
reiškia, kad piniginio vieneto 
galia krito daugiau kaip 65 kar
tus. 

Energetikos ministerijos duo
menimis, vidutinės kuro ir ener
gijos kainos bei tarifai 
praėjusiais metais padidėjo 
15-30 kartų. Sausio mėnesį už 
toną naftos buvo mokama 1,320. 
o metų pabaigoje — 37,500 ta
lonų. 

Didžiausią produkcijos dalį 
(pramonėje tebevyrauja 
valstybinis kapitalas — 72%) 
šalies įmonės pateikia vidaus 
rinkai — 60%. I užsienį — Ne
priklausomų Valstybių Sand
raugą, Latviją, Estiją, Gruziją 
išvežama 30% produkcijos, o 
likusioji dalis — į kitas dešimt 
pasaulio šalių. 

Apžvelgdamas pagrindinę re
formos kryptį — privatizavimą, 
A. Brazauskas sakė, jog per visą 
privatizavimo laikotarpį priva
tizuotas tik 15.2% viso įmonių 
įstatinio kapitalo arba tik 23% 
viso numatyto privatizuoti 
kapitalo vertės. Per šį laikotarpį 
aukcionuose už valiutą — 
830,000 JAV dolerių, parduoti 
devyni objektai. Septynis nupir
ko Lietuvos piliečiai, du — 
bendros Lietuvos ir užsienio 
įmonės. A. Brazauskas pabrėžė, 
kad turimais duomenimis „pri
vatizavimo procesą vis labiau 
kontroliuoja atskiros grupuotės 
kartu su valdymo institucijų 
atstovais'*. Kartu jis pažymėjo, 
jog didėjantis nusikalstamumas 
tampa dideliu visuomenės ir 
valstybės gyvenimą destabili
zuojančių veiskniu. ..Tenka 
pripažinti, kad mes turime ne 
tik šešėlinę ekonomiką, bet ir 
šešėlinę „teisės" sistemą". 

Kalbėdamas apie užsienio po
litiką, A. Brazauskas pasakė, 
kad Lietuva yra nedidelė vals

tybė ir turi vykdyti mažos 
valstybės politiką — „negalime 
ir neturime diktuoti ar primesti 
savo interesų kitoms valsty
bėms, o privalome išmokti gy
venti egzistuojančių interesų 
lauke". 

Lozoraitis p radeda 
kampaniją 

Surengtoje spaudos konferen
cijoje Stasys Lozoraitis primyg
tinai pabrėžė prezidento rinki
muose nesąs jokios politinės 
partijos kandidatas. „Iškėliau 
pats save, norėdamas ir jausda
mas turįs jėgų padaryti gero 
Lietuvai bei jos žmonėms. Už 
bet kokią paramą — iš kairės, 
dešinės ar centro — būsiu labai 
dėkingas", pasakė jis. 

Stasys Lozoraitis pasakė, kad 
jeigu bus išrinktas prezidentu, 
tarnaus Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai ir tautai, niekada 
nepataikaus jokioms politinėms 
partijoms ar grupėms. Šiuos 
principus jis pavadino pagrin
dine savo programos dalimi. 
Juos įgyvendinant, tektų daug 
bendrauti tiek su partijomis, 
tiek su atskirais žmonėmis. 
„Prezidentui bus reikalingi nuo
latiniai kontaktai su užsieniu, 
kurio gyvenimą žinau gerai. tu
riu daug ryšių su įvairių sluoks
nių žmonėmis, todėl ir šia pras
me jaučiuosi būsiąs naudingas 
Lietuvai", pabrėžė S. Lozoraitis. 

Stasys Lozoraitis taip pat 
pažymėjo, kad jis nekandidatuo
jąs prieš Algirdą Brazauską. Aš 
turiu sumanymų, sakė jis, kaip 
galima būtų dirbti kartu su šiuo 
žmogumi, atstovaujančiu didelę 
gyventojų dalį. Stasys Lozoraitis 
paminėjo du variantus: Algirdas 
Brazauskas — Seimo pirminin
kas arba premjeras. 

Kandidatas į prezidentus, at
sakydamas į gausius žurnalistų 
klausimus, be kita ko, pasisakė 
už gerus santykius ir aktyvų 
bendradarbiavimą tiek su 
Rytais, tiek su Vakarais. Pasak 
jo nenormalu, kad nėra Lietu
vos ambasadų Kijeve, Minske, 
kad sunkiai sekasi dialogas su 
Maskva. Lygiai taip pat keista, 
kada Lietuvoje neišgirstami 
JAV, Vokietijos iš kitu šalių 
verslininkų pasiūlymai, nors žo
džiais daug kas skelbia orienta
ciją į Vakarus. 

Spaudos konferenciją Stasys 
Lozoraitis surengė prieš išvyk
damas j pirmąją rinkiminę 
kelionę. Ją kandidatas į pre
zidentus pradės nuo Kauno. 
Šeštadienį trumpam grįžęs į 
Vilnių, vėl išvyks — į Klaipėdą 
ir aplinkinius rajonus. Stasys 
Lozoraitis pasiryžęs aplankyti 
visus Lietuvos miestus ir prak
tiškai visus rajonus. Aš žinau, 
sakė jis, kad bus nelengvi dia
logai kaime. Bet ir kaimo žmo
nėms kandidatas į prezidentus 
turįs ką pasakyti. 

Pagerbtas Lietuvos 
muitininkas 

Tomui Šernui, vienintelei 
likusiai gyvai Medininkų tra
gedijos aukai. įteiktas tarptau
tinis muitiniu organizacijos 
Customs Cooperation Council 
(CCC) generalinio sekretoriaus 
T.P. Hayes pasirašytas raštas. 
Jame rašoma-...Šiuo pažymėjimu 
CCC 40-ųjų metinių proga apdo 
vanojamas Tomas Šernas, Vil
niaus muitinės inspektorius, už 

Kandidatė į JAV 
generalinio advokato 

pareigas atsisako 

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Stasys Lozoraitis (kairėje) sausio 15 d. 
pasirašė įstojimo i Tarptautinę Finansų Korporaciją sutartį. Lietuva tapo 151-ąją šios organizacijos 
nare. Amb. Lozoraitis, pasirašęs sutartį, sveikinasi ta Pasaulio Banko viceprezidentu Wilfried 
Kaffenberger. Nuotr. Ramūno Astrausko 

Bosnijos serbai patvirtina 
Genevos planą 

Bet neatsižada „Didžiosios Serbijos 
Pale, Bosnija-Herzegovina, 

sausio 20 d. (NYT) - Į pietry
čius nuo Sarajevo esančiame 
Pale mieste susirinkęs, pats sa
ve tekiu pasivadinęs, Bosnijos 
serbų parlamentas didele balsų 
persvara, nors ir nenoromis 

jų. Bosnijos kroatą: jau priėmė 
siūlomą planą be jokių sąlygų. 
Musulmonai priėmė planą, bet 
nesutinka dėl deįįr^įįeo provin
cijų sienų. •A* 

Po šio balsavimo, kuris vyko 
dizelinių variklių gamyklos 

priėmė tarptautinį taikos planą, valgykloje, balsavusieji serbai 
kuriuo Bosnija ir Herzegovina delegatai aiškiai pasisakė, jog 
liktų viena valstybe. jie tebesiryžta kurti „Didžiąją 

Šis Bosnijos serbų to plano Serbiją", prie dabartinės" Ser-
priėmimas 55-15 santykiu (vie- bijos prijungdami serbų okupuo-
nam susilaikant) atidaro kelią t a s ž e m e s Bosnijoje. „Mes nieko 
tolimesnėms taikos deryboms neatsižadėjome šiuo balsa-
tęstis Genevoje. Taikos derybų vimu", pasakė vienas dalyvis, 
kopirminmkai Jungtinių Tautų Kitas paskė: „Mes nepakeiteme 
įgaliotinis Cyrus Vance ir s a v o kurso, mes tik padarėme 
Europos Bendrijos įgaliotinis 
Lord Owen buvo perspėję, jog 
plano atmetimas sustabdytų 
taikos derybas ir padidintų 
galimybę, kad Vakarai padarys 
intervenciją jau 10 mėnesių 
užsitęsusiame kare. 

Bet priimdami planą jie pridū
rė tiek daug sąlygų, jog atrodo, 
kad derybose nebus įmanoma 
rasti kompromisą tarp kariau
jančiųjų grupių. 

Iš esmės serbų nacionalistų 
vadai ragino priimti Genevos 
pasiūlymus, kad nepadidėtų 
Vakarų spaudimas Serbijai ir iš 
Bosnijos atsiskirti norintiems 
serbams, tuo pačiu metu už
tikrinant Bosnijos serbus, kad 
jie tebėgai i siekti atskiros 
valstybės, kuri ilgainiui prisi
jungtų prie Serbijos. 

Genevos siūlomame taikos 
plane būtų sukurta federacinė 
Bosnija iš dešimties auto-
nominiškų regionų, daugiausia 
turinčių po vieną dominuojančią 
grupę iš ten dabar kovojančių-

ypatingus nuopelnus atliekant 
tarnybą Lietuvos muitinėje". 
1991 m. liepos mėnesį pasienio 
poste buvo nušauti septyni 
nepriklausomos Lietuvos poli
cininkai ir muitininkai. Del 
Tomo Šerno gyvybės ilgą laika 
kovojo Lietuvos, o vėliau ir 
užsienio šalių gydytojai. Ma
noma, kad tai padarė Sovietų 
Sąjungos specialaus padalinio 
agentai. 

Šiemet tarptautinę muitinės 
dieną sausio 26-ąją švęs 2,171 
Lietuvos muitininkas. Jie dirba 
penkiolikoje muitinių. 

(R.G.) 

detūrą". 
Norėdamas sušvelninti JAV 

priešiškumą Serbijai, Bosnijos 
serbų vadas paskelbė tekstą jo 
pasiųsto laiško naujajam prez. 
Bill Clinton'ui, kuriame jis 

prašė, kad JAV peržiūrėtų Bush 
administracijos politiką ir 
pritartų Bosnijos serbų teisei at
siskirti nuo Bosnijos. Teisinant 
Bosnijos serbų poziciją, buvo mi
nimi įvairūs tarptautiniai do
kumentai, jų tarpe JAV prez. 
Woodrow VVilson 14-os punktų 
proklamacija „Dėl tautų laisvės 
apsispręsti". Atlanto Charta, iš 
k<iri(*& išsivystė NATO ir Jung 
tinės Tautos. Atlanto Charta, 
anot R. Karadzič, nurodo Bos
nijos serbų teisę susikurti at
skirą valstybe. 

Kalbėdami teigiamai apie 
naująjį JAV prezidentą Bill 
Clinton, Bosnijos serbai sudarė 
vaizdą, kad nori įtaigoti B. Clin
ton keisti savo pažiūrą į juos, 
nors rinkiminės kampanijos me
tu jis šaukėsi kietesnės pozici
jos prieš serbus. 

Savo laiške Karadzič serbų 
vardu kaltina musulmonus, 
pradėjus karą, norint dominuoti 
serbus, nors musulmonai tesu
darė tik AA°?( Bosnijos gyvento
ju. 

Nesutarimas JAV 
administracijoje dėl Bosnijos 

Washington, DC, sausio 21 
d. (NYT) - JAV valstybes sek 
retorius VVarren Christopher šian
dien pasakė, jog jis abejoja, kad 
tarptautinės derybų pastangos 
užbaigti karą Bosnijoje ir Her-
zegovinoje bus sėkmingos. Jo 
atstovas Richard Boucher pasa
kė, jog nors Clinton administra
cija aplamai remia derybų pro
cesą, jis abejoja, ar realistiškai 
jis įmanomas — ar kovojančios 
grupės gali rast; taikų, visojn 
priimtiną sprendimą. 

Toks sekr. Chr.stopher pasi
sakymas pastato vyriausybę į 
keblią poziciją: vi< šai remiančią 
derybų procesą, bot kritikuojant 
(ir gal net kenksmingai) šiuo 
metu deryboms pristatytą 
planą. 

R.Boucher, kur.s yra likęs dar 
iš Bush administracijos, nurodė 
dvi kliūtis: Genevoje vykstan
čiose derybose dalyvaujančios 
grupės yra dažnai jau sulaužiu
sios sutartis ir tai, kad karas ir 
jo nusikaltimai buvo tokie pasi
baisėtini, jog d.ibar jau labai 
sunku tas grup--s suvesti. 

Dabartines Ctinton admini
stracijos nepajoMmą paskelbti 
oficialią pozicija dėl Jungtinių 
Tautų ir EuropOB Bendrijos 
siūlomo taikos plano Bosnijai 

apsunkina tai. kad jos užsienio 
politikos patarėjų tarpe yra 
platus nuomonių skirtumas dėl 
Bosnijos karo užbaigimo. Vieni 
atsargiai remia siūlomą pianą 
kaip netobulą, bet įmanomą 
būdą užbaigti konfliktą, kiti jį 
stipriai kritikuoja, nes jis 
dvelkia pataikavimu agresoriui 
— serbams, kurie yra dau
giausia laimėję karu, ir dėl to 
kad plane per daug pasitikima 
serbų gera valia, o šie yra 
pakartotinai sulaužę sutartis. 

Kitam problema yra ir tai, 
kad dalis Clinton'o užsienio rei
kalų patarėjų yra praeityje 
dirbę su Jungtinių Tautų įga
liotiniu toms deryboms Cyrus 
Vance. kuris yra buvęs JAV 
valstybės sekretorius. Nors da
bartinis valstybės sekretorius 
VVarren Christopher buvo C. 
Vance pavaduotojas, jam esant 
valstybės sekretorium, dabar jis 
stengiasi savarankiškai spręsti 
ir prisijungė prie derybas kri
tikuojančiųjų. Derybų kritikai 
priekaištauja, kad derybose da
lyvauja serbu vadai yra įta
riamų karo nusikaltėlių tarpe 
už savo žiaurumus dabartinia
me kare. 

Paklaustas, ar jam kelia susi
rūpinimą tai. kad siūlomame 

Washington, DC, sausio 22 
d. — Anksti penktadienio rytą 
prez. Bill Clinton pranešė, kad 
Zoe Baird, jo nominuotoji būti 
JAV generalinė advokatė (At-
torney General), atsisako kandi
datuoti į tą postą, praneša Chi-
cago Tribūne. „Su liūdesiu pri
ėmiau jos prašymą atsiimti jos 
kandidatūrą" pareiškė Clinton 
Baltųjų rūmų spaudos sekreto
rės Dee Dee Myers išleistame 
pareiškime. 

Po to, kai Baird prisipažino 
nelegaliai pasamdžiusi nele
galius imigrantus peruviečius 
vyrą ir žmoną būti šeimos 
šoferiu ir aukle jos sūneliui, 
pradėjo kilti didelis pasiprie
šinimas jos nominacijai. 

Pareiškimas apie jos kandi
datūros atsiėmimą atėjo 12:30 
vai. ryto Chicagos laiku, po dau
gelio valandų pasitarimų prez. 
Clinton'o ir jo vyriausių pa
tarėjų. 

Pirmas nemalonumas 
Clinton'ui 

Ketvirtadieni opozicija jos 
nominacijai augo kas valandą, 
vienam senatoriui po kito 
pranešant, kad negalės remti jos 
rK>minacijos, nes savo pareigose, 
kaip krašto vyriausia advokatė, 
ji kaip tik turėtų rūpintis, tarp 
kitko, kad jos pažeistas imigra
cijos įstatymas nebūtų pažei
dinėjamas. 

Sprendimas atsiimti jos nomi
naciją yra pirmasis didelis 
nemalonumas prezidentui Clin
ton jo pirmą dieną Baltuosiuo
se rūmuose. J i s tačiau pareiškė 
pasiimąs pilną atsakomybę už šį 
sprendimą. Pareiškime jis ta
čiau vis vien Zoe Baird pava
dina „gabia advokate ir padoria 
bei teisinga moterimi". Kai 
Clinton valdžios perėmimo kad
ro nariai jai pasiūlė šį postą, 
preliminariniame apklausinėji
me ji pasisakė nelegaliai sam
džiusi tarnautojus, bet tuo metu 
nebuvo manoma, kad tai pa
kenktų jos kandidatūrai. 

Ir nors už šį nusižengimą ji jau 
buvo sumokėjusi 2,900 dol. 
pabaudą ir 12,000 dol. už 
neįmokėtus Socialinio draudimo 
mokesčius už tuos tarnautojus, 
senatorių neramumas dėl jos 
patvirtinimo vis kilo. 

Pasipr ieš inimas augo 

Du respublikonai Senato 

teisės komitete (Judiaciary 
Committee) senatoriai Alan 
Simpson iš Wyoming ir Larry 
Pressler iš South Dakota pa
reiškė, kad jie balsuos prieš 
Baird kandidatūros patvirtini
mą, nes ji nebeturi Amerikos 
gyventojų pasitikėjimo. Nors jos 
kandidatūrą remiančios mažu
mos tarpe buvo ir įtakingų 
demokratų ir respublikonų, 
daugeliui kitų abiejose partijose 
kilo daug abejonių ir dėl to jos 
neberėmė. Kai kurie demokra
tai senatoriai sakė, kad jiems 
laiškai ta tema plaukė net 180-3 
santykiu Baird atmesti. 

Ši kontroversija sudarė 
nemalonumą prez. Clinton'ui 
dar ir dėl to, kad ji iškilo jo 
kadencijos pirmą dieną, po to 
kai jis taip stipriai kalbėjo, kad 
jo administracijai bus taikomi 
aukštesni etikos standartai, 
negu praeityje ir dar be to iš viso 
stipriai kalbėjo už valdžios 
reformą. 

Žmonių pasisakymai 

Populiarus pasipriešinimas 
kilo dėl vadinamo dvigubo stan
darto: turtuoliai gali laužyti 
įstatymus ir tai jiems mažai ar 
visai nepakenkia, o neturtin
gieji nukenčia. Neio York firlues 
laikraštyje surinkti žmonių 
pasisakymai tai atspindi. „Ji 
(Baird) manė. kad ji gali ką nors 
nelegalaus padaryti ir prasmuk
ti. Aš nemanau, kac!. tai teis
inga. Aš savo vaikus auginau, 
turėdama tarnybą. Aš dirbau 
dieną. Mano vyras dirbo pašte 
naktimis. Mūsų tėvai mums 
padėdavo, kai reikėjo. Jos el
gesys mane pykina". 

Nors jos gynėjai sako. kad ji 
tik bandė rasti gerą globą savo 
sūneliui, nuotaikos ki. : :% nors 
įvairuoja, tačiau daugiausia su
kasi apie socialinių klasių skir
tumus — kai vieni išgali sam
dyti ir tai laužo įstatymus, o 
kiti, neišgalintys, turi apsieiti. 
Kiti piktinosi, kad nors ir 
išgalėjusi mokėti už samdinius 
Socialinės apdraudos mokestį, ji 
kurį laiką jo nemokėjo. 

Neseniai padarytame apklau
sinėjime. 51^ iš 754 apklaustų 
suaugusių pasisakė, kad kandi
datės į generalinius advokatus 
samdymas nelegalių imigrantų 
jiems kelia rimtą susirūpinimą: 
33*# pasisakė, jog kelia šiek tiek 
susirūpinimo, ir tik 15^ sakė. 
kad tai nekelia susirūpinimo. 

Bosnijos žemėlapyje serbams 
būtų priskirta daug jų užimtų 
žemių, kurias jie išsikovojo 
„etniniu svarinimu", Christo
pher prisipažino, jog tai jam 
kelia šiek tiek rūpesčio, bet 
priminė, kad JAV tose derybose 
nedalyvauja. 

JAV administracijoje remian-
tieji Cyrus Vance ir Europos 
Bendrijos įgaliotinio Lord Owen 
siūlomą taikos planą argumen 
tuoja, jog jei derybose daly vau 
jančios pagrindines grupės — 
Bosnijos serbai, kroatai ir 
musulmonai — sutaria dėl tai
kos sąlygų, tuomet JAV-oms ne
vieta į tai kištis ar derybų pro 
cesą sabotuoti. Šią savaitę ir 
Bosnijos serbai paskutinieji 
derybos sąlygas priėmė, nors su 
tokiomis rezervacijomis, jog lie
ka klausimas, ar jos nepanai
kina siūlomo taikos plano es
mės. 

KALENDORIUS 

Sausio 23 d.: Raimundas. Il
defonsas, Gailys. Gundė. 

Sausio 24 d.: 3-iasis eilinis 
sekmadienis. Felicija. Timo
tiejus. Artūras. Rainis. Gaivilė. 

Sausio 25 d.: Šv. Pauliaus at
sivertimas, Ananijas. Agapė. 
Viltenis, Žiede. 

Sausio 26 d.: Šv. Timotiejus 
ir Titas. Polikarpas. Justas, 
Paulė. Rimantas. Singa. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 7:10, 
leisis 4:52. Temperatūra dieną 
41 F (5 CK apsiniaukę, gali lyti, 
naktį 22F<- 6 C). 

Sekmadienį saulė tekės 7:10, 
temperatūra tepakils iki 28 F (-
2 O. apsiniaukę ir gali pasnigti. 
Pirmadienį panaši temperatūra, 
dalinai saulėta. 

I 
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ATEITININKŲ KŪČIOS 
CHICAGOJE 

Valandą prieš numatytą laiką 
žmonės jau rinkosi į Jaunimo 
centro didžiąją salę tradicinėms 
Chicagos ateitininkų kūčioms, 
pas ižyminčioms švent i šku 
jaukumu ir ramumu, bale buvo 
studentų ateitininkų gražiai 
papuošta snaigėmis, eglučių 
šakelėmis ir šiaudinukais. Visų 
dėmesį t raukė palubėje ka
bantis Tomo Vasiliausko sukur
tas meniškas šiaudelių sietynas. 
Ant baltai padengtų stalų — 
Onos Norvilienės pagaminti 
kūčių patiekalai: silkės, žuvys, 
mišrainės, kisielius, aguonų 
pienas su prėskučiais (sližikais). 
Sklido malonus kavos aroma
tas, viliojo „Baltic" kepyklos pa
aukoti pyragai. 

Gruodžio 21 dieną trečią 
valandą salė buvo pilna susi
kaupusių ateitininkų šeimos 
narių ir jų svečių. Šv. Mišias 
aukojo visur suspėjantis kun. 
Antanas Saulaitis. Kastytis 
Šoliūnas ir Asta Tijūnėlytė 
a t l iko Mišių skai t in ius , o 
Audrius Polikaitis akordeonu 
palydėjo giesmes. Tradicinę 
Kūčių žvakę uždegė Alina 
Skrupskelienė ir Kazys Pabe
dinskas. Gera nuotaika ir drau
giškumas buvo jaučiamas, dali
nantis kalėdaičiais ir linkint 
v is iems gimusio Kr i s t aus 
palaimos ateinantiems metams. 

Gyvasis Betliejus, įscenizuo-

tas Dainos Valaitytės, Kovo Bo-
gutos, Mariaus ir Ryto 
Vygantų, pr iminė šventės 
reikšmę. Po vakar ienės 
moksleiviai visus pralinksmino, 
aiškindami, pravesdami tra
dicinius būrimus, kurių metu 
paaiškėjo, kokia laimę žada ne
tolima ateitis. Audrius Polikai
tis vadovavo kalėdinių giesmių 
giedojimui. Tradicinės giesmės, 
žinomos nuo pat mažens, nepra
randa savo vertės; jos meilėje 
jungia jaunus ir senus. Giedant 
užmirštami grybai ir silkės, 
ryškėja vakaro prasmė. 

Studentai ateitininkai nuošir
džiai dėkoja visiems, prisi
dėjusiems prie Kūčių vakaro 
pasisekimo, o ypač kun. An
tanui Saulaičiui, Valerijai Ža-
deikienei, Irenai Polikaitienei, 
Marytei Saliklienei, Alinai 
Vadeišienei, Sofijai Plenienei ir 
Arūnui Liulevičiui. „Margu
čiui" ir „Draugui" dėkojame už 
pranešimus, o Jaunimo centro 
vadovybei — už patarimus. 
Dėkojame sendraugiams, jau
nučiams ir moksleiviams už 
nuoširdų prisidėjimą, o Onai 
Norvilienei už valgių 
paruošimą. Dėkojame susi
rinkusiems šeimyniškoje nuo
taikoje pasiruošti Kristaus 
Gimimo šventei ir pasi
ryžusiems įgyvendinti jos 
prasmę. 

Nida Tijūnėlytė 

„California G a r d e n s " senelių namuose vykusioje kalėdinėje popietėje lietuvių 
ir a n g l u ka lbomis ka lėd ines g iesmes gieda Chicagos moksleivės a te i t ininkės . 

Nuotr . P . T . 

LIETUVOS IŠEIVIJOS 
PAŠAUKIMAS IR LIKIMAS 

Nuo pat tautinio atgimimo 
19-ame amžiuje Lietuvos savito 
uždavinio pasaulyje buvo ieško
ma sintezėje — tam tikroje 
skir t ingų kultūrų jungtyje. 
Tokio numatomo pašaukimo ga
limybių rėmai dažniausiai buvo 
apibrėžiami atei t ininkiškos 
minties ir sąjūdžio atstovų — 
Šalkauskio, Ereto. Maceinos. 
Šalkauskio mąstysenoje Lietu
va veikia Sur les confins de 
deux mondes. ant dviejų pa
saulių ribos. Rytų ir Vakarų 
civilizacijų.1 

Žvelgdami iš šiandieninės 
perspektyvos, matome tačiau, 
kad ta lemtinga sintezė buvo 
rasta kitur, negu buvo laukta. 
Lietuva, pasirodo, stovėjo ne 
tiek ant slenksčio tarp dviejų 
pasaulių, kiek tarp dviejų amžių 
ir j iems būdingos dvasios, 
politikos. 

(1.) Lietuva nusipelnė visam 
pasauliui, sukurdama laisvės 
modeli Sąjūdyje, pramindama 
išsilaisvinimo kelią, kuriuo 
dabar ruošiasi eiti kitos tautos 
ir tautelės. Lietuvos sukilimas 
prieš vergiją tampa universaliu 
pavyzdžiu. 

(2.) Lietuvos dabartinis pa

šaukimas — toliau vystyti šitą 
sintezę, stiprinti jau įsibėgėjusią 
jos sukurto laisvės modelio 
įtaigą. 

Tačiau Lietuvai išsilaisvinus, 
koks pašaukimas ir likimas ati
tenka lietuviams, kurie per 
kelis dešimtmečius šitam tiks
lui visą savo darbą ir pastangas 
buvo pašventę? Juk dabar at
siveria jiems nauja buitis — 
galimybė Lietuvoje lankytis, 
dirbti, persikelti Lietuvon gy
venti. Tad, ar išeivija dabar 
tampa eiline „emigracija", pa
mažu susilieja su ja, susilygina? 
Ar išeiviai išsikelia į Lietuvą, ir 
užskleidžiamas jų savitas istori
jos lapas? 

Anaiptol, išeivija turi ir savo 
pačios pašaukimą, kaip dalį vi
sos Lietuvos uždavinio. Išeivijos 
lemtis nepasibaigia su Lietuvos 
išsilaisvinimu. Rašydamas ko
ne tamsiausiomis Lietuvai die
nomis, Juozas Eretas pažymėjo, 
kad jau pats išeivijos fenomenas 
liudijo ypatingam Apvaizdos 
veikimui. 

(3.) Liūdna išeivio dalia galin
ti tapti nepaprastai vaisinga: 
„Yra ašarų, kurios palaiminges-
nės už šypseną". 

MAS Padėkos dienos savaitgalyje Dainavoje rengtų „ K a l a k u r s ų " dalyviai . 
N u o t r . R i m o s P o l i k a i t y t ė s 

»» KALAKURSAI" 
1992 m. Moksleivių atei

tininkų sąjungos Centro 
valdybos ruošiami „Kalakur-
sai" lapkričio 25-29 dienomis 
vyko Dainavoje. Kursų pro
gramos vadovai buvo dr. Vytau
tas Vygantas ir Vėjas Liule-
vičius. Kursų komendantas 
buvo Marius Katilius-Boydstun, 
o vadovai — Audrius Polikaitis 
(MAS CV pirmininkas), Darius 
Udrys, Tomas Vasiliauskas, 
Julija Krumplytė, Mėta 
Landytė, Rima Polikaitytė ir 
Rita Račkauskaitė. Nors „Kala
kursų" kapeliono nebuvo, ses. 
Igne Marijošiūtė kursuose 
rūpinosi ir pravedė liturginę 
programą. O šeštadienio vaka 
re kursantus aplankė kun. An
tanas Saulaitis. Kursų daly
viams maistą paruošė virėjai 
Liudas Landsbergis, Aras Nor
vilas, Vytas Pabedinskas ir Kas
tytis Šoliūnas. 

Šių veiklos — mokslo metų 
„Kalakursuose" dalyvavo 20 
asmenų. Štai kursantės Mildos 
Bublytės iš Bloomfield, Michi-
gan, įspūdžiai: 

„Nors aš į Kalakursus at
vykau ketvirtadienį, man drau
gės papasakojo apie tai, ką 
praleidau. Trečiadienio vakare 
buvo susipažinimo vakaras, ir 
visi žaidė įvairius žaidimus. 
Kitą rytą. kai kursantai 
nusiprausė ir pavalgė pus
ryčius, jie klausėsi Rimos 

Polikaitytės pokalbio apie 
vertybes ir Vėjo Liulevičiaus pa
skaitos apie ateitininko kelionę 
nuo tikrovės į idealą — Kristų. 

Aš atvažiavau į Dainavą 
Padėkos dieną per pietus ir 
susipažnau su kitais kursantais, 
vadovais ir paskaitininkais. Po 
laisvalaikio klausėmės ses. 
Ignės paskaitos apie mūsų ryšį 
su Dievu. Ji mums įdomiai 
išaiškino, kad mūsų tikėjimas 
yra širdies draugystė su Geru 
Draugu. Tą vakarą kar tu 
valgėme Padėkos vakarienę. 

Kiti paskaitininkai, Vytas 
Braziūnas, Julija Krumplytė. 
Mėta Landytė, Gytis Liulevičius. 
Audrius Polikaitis, Darius 
Udrys ir Tomas Vasiliauskas 
kalbėjo apie Ateitininkiją, savo 
krikščionybės lavinimą, da
bartinę padėtį Lietuvoje ir 
praktiškus lietuviškumo darbus 
išeivijoje. Jie mums pavyzdžiais 
nurodė prof. Stasį Šalkauskį, 
Juozą Eretą. Praną Dovydaitį, 
tai pavyzdžiai tikrų lietuvių 
ateitininkų 

Paskutinį vakarą kunigas 
Saulaiti^^aukojo šv. Mišias, 
kuriose T^T aktyviai dalyvavo. 
Tą naktį, visi pavalgėme 
iškilmingą vakarienę kartu. Po 
vakarienės buvo kursų užda
rymas ir dr. Vygantas trumpai 
papasakojo apie savo laikų prisi
minimus iš „Kalakursų*". 

Kursantai — Lydia Dutton, 
Auksė Grigaliūnaitė. Kristupas 
Matas, Rimas Polteraitis, Leila 

SAS SUPERSAVAITGALIS 
Studentai ateitininkai kvie

čiami į antrą metinį ASS Super-
savaitgalį, kuris vyks mūsų nu
mylėtoje Dainavoje sausio 29-31 
dienomis. Tarp numatytų pro
gramos punktų: SAS suvažia
vimas, kuriame bus renkama 
nauja centro valdyba. Jau atsi
rado vienas sąstatas, sutikęs 
kandidatuoti. Jei būtų daugiau 
norinčių, teks konkuruoti. Šeš
tadienio vakare bus „atviro 
mikrofono" vakaras — savo ga
bumais pasirodyti kviečiami 
poetai, muzikantai, šokėjai, 
aktoriai, komediantai bei 

inžinieriai. Taip pat bus proga 
duoti SAS įžodį — informacijas 
tuo klausimu teikia Centro 
valdyba. 

Savai tgal io k a i n a : 40 J A V 
dolerių, jei užsiregistruosite 
prieš sausio 28 dieną, t.y. diena 
prieš savaitgalio pradžią. Re
gistruotis galima skambinant 
217-367-2914 dieną arba naktį. 
Į garsiajuostę įkalbėkite savo 
vardą, pavardę, atvykimo būdą 
ir laiką bei savo mėgstamiau
sią lietuvių kalbos linksnį. 

Pasimatysim Dainavoje! 

Saib ir Lina Sidrytė kursuose 
pasižymėjo ir buvo vadovybės 
apdovanoti lietuviškomis kny
gomis. Baigėme tą naktį 
šokiais, kurie, rodėsi, niekad 
nesibaigs! Nors sekmadienio 
rytą man buvo liūdna važiuoti 
namo ir atsiskirti su draugais, 
aš žinojau, kad aš į „Kalakur
sus" sugrįšiu kitais metais!" — 
tvirtai pasiryžusi ir įtikinančiai 
pareiškė Milda Bublytė. 

MAC Centro valdyba dėkoja 
„Kalakursų" programos vado
vams dr. Vytautui Vygantui ir 
Vėjui Liulevičiui už jų rūpestį 
ir energiją, ruošiant kursus atei-
tininkiškam jaunimui auklėti. 
Dėkojame kursų komendantui, 
vadovams ir visiems, prisi
dėjusiems prie sėkmingo rudens 
savaitgalio Dainavoje. 

Tikimės, kad ateityje vėl bus 
^proga su jumis kartu dirbti. 

R. P. 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitanmą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 5 8 2 0 2 2 1 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Hartem, tel. 708-594-0400 
Bridgvievv. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė - Kaulų ir sąnariu 

ligos ir chirurgi|a 
Moly Cross, 270' W 68 St . Chicago 

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

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

(4.) Išeivio likimas nėra nu
trūkęs. Benamiškumą, atskyri
mą nuo didžiosios savo žmonių 
bendruomenės dalies ir sveti
mumą paveldi nauja, sąmonin
ga karta. Eretas cituoja Italijos 
laisvintojo 19-ame šimtmetyje 
Mazzini vertinimą savo trem
ties kaip santo sacrificio — 
šventos aukos. 

(5.) Išeivijos šventa auka ne
pasibaigia — tad kam esame 
įpareigoti? 

Išsilaisvinimo procesas sura-
dikalino išeivijos sąmone, 
privertė galvoti naujomis kate
gorijomis: teisingumu pagrįstos 
politikos ir veiklos dinamišku
mo. It toks vidinis perversmas 
prasiplečia ir į kitas išeivio iden
titeto sferas. Pavyzdžiui, besiar
tinančių Amerikoje krizių — 
tiek politikoje, tiek kultūroje — 
akivaizdoje, suvokiame, kad iš 
tikrųjų esame ir amerikiečiai. 
Jei Eretas rašė, kad išeiviui 
„Lietuva yra ten, kur jis pats 
yra". 

(6.) Tai todėl, kad ta Lietuva 
jam yra visų pirma atvaizdas 
idealo — laisvės, tautinio savi
tumo, teisingumo, drąsos. O 
Amerika jau tikrai minties at
vaizdas — „šventas eksperi
mentas" laisvėje, vedamas 
siekusių atsiskirti nuo supuvu
sios ..senojo pasaulio" dinas
tijų slegiančios ir smurtingos 
politikos. 

Kaip Lietuva savo pašauki
mu stovi ant amžių slenksčio, 
taip ir išeivija stovi toliausiame 
avangarde ties laikų riba. Ne
priklausydama pilnai nei vie
nam kraštui, išeivija gyvena lai
ke, ne vietoje. Išeivijos pašauki
mas ir likimas — žvelgti į ateitį 
ir eiti jos link, tiek Lietuvos 
gerovei, tiek pasaulio atnau
jinimui. 

Mazzini žodžiais, patys esame 
ta „šventoji auka". Degte degti 
dėl ateities yra brangi laimė. 

Vėjas G. Liulevičius 
Iš „Gaudeamus" 
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Lietuviška patarlė 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63r<3 St 
Tel. 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tel . 815-723-0353 
Pagai suS'tanmą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllls 

M L (708) 598-2131 
valandos pagal suSMa^^a 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

, FamHy Madlcal Cllnlc 
217 E." 127 St. — Lsmont IL 60439 
Paklauso Palos Commuiity Hosp'lai ' 

S'ive' Cross Hospitai 
valandos pagai susitarimą 

T*4. (708) 257 2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 7«7-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Vaiandoi pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
AneetezŲoe Ir skausmo 

gydymo specialistai 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tel 708-888-S976 
• •i • • — — — » — • ^ Į — • 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd 
We*tche»ter, IL 601S3 

Tai . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

2*38 W. 71st St. 
312-438-5888 

4148 W. 83rd St. 
312-7SS-7708 
Chicago, IL 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te l : 708-857-8383 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

6321 Avondale. Ste. 102 
'rvfires>ii r Chicago. IL 60631 

"~ Tsl. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stavan Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVitek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
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10401 S. Roberts Rd., Palos Hllls, IL 
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Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tsl. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Ksdzls Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 4*9-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
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Apie artimo meilę ir 

GĖLIŲ PUOKŠTĘ 
PUSNYNE 

LAIŠKŲ IR GYVENIMO KALBA Rimties valandėlė 

Seimas ir vyriausybė yra VYTAUTAS VOLERTAS 

Amerika pilna priešingybių. 
Kartais jos praslysta pro mūsų 
akis kaip natūralus kasdieny
bės reiškinys, kartais pasi
reiškia taip akivaizdžiai, kad 
esame priversti pastebėti. 

Kone kasdien kur nors gir
dime ar skaitome, kad Amerika 
yra demokratiškiausia šalis 
pasaulyje, kur kiekvienam 
gyventojui užtikrinta minties 
bei kalbos laisvė, kur kiekvie
nas pilietis gali laisvai kurti sau 
šviesesnę ateitį. Bet nemažiau 
dažnai patiriame, kad vieno ar 
kito žmogaus, tos ar kitos rasės, 
religinės bendruomenės ar orga
nizacijos teisės varžomos, o 
diskriminacija ima ir išlenda, 
lyg yla iš maišo. 

Šiame turtingame krašte vis 
dėlto nemažas gyventojų, ypač 
vaikų ir senelių, skaičius kenčia 
alkį, skurdą, neturi net kur 
galvos priglausti. 

Nepaisant didelio gyventojų 
susitelkimo miestuose ir net 
mažesniuose miesteliuose, 
daugybė vienišų, apleistų 
žmonių neturi net su kuo gyvu 
žodžiu persimesti, kasdieniniu 
vargu pasidalinti. Žmogus pra
eina pro žmogų, jo nema
tydamas, vengdamas žvilgtelė
ti į veidą, į akis, bijodamas nusi
šypsoti, linktelėti galva pasi
sveikinimui. Kaimynai metų 
metais gyvena šalia vieni kitų, 
nesisveikindami, nesikalbė
dami, nežinodami nei vardo, nei 
pavardės. 

Tik kokiai bendrai nelaimei 
ar nepaprastam įvykiui kaimy
nystėje atsitikus, staiga atsi
veria dialogai tarp kaimynų toje 
pačioje apylinkėje, o kartais net 
platesnėje vietovėje. Deja, po 
kelių dienų vėl kiekvienas įsi
traukia į savo kiautą. 

Tačiau amerikiečiai gali būti 
labai šilti, draugiški ir kupini 
užuojautos bei artimo meilės, 
jeigu tik kas įstengia tą savisau
gos ir uždarumo kiautą pra
laužti. Niekuomet nežinia, kas 
plačiosios visuomenės dėmesį 
patrauks, kam ji atvers savo 
širdį ir net piniginę. Dažniau
siai tai atsitinka didelio sukrė
timo, nelaimės ar bėdos atveju, 
ypač jeigu nelaimė aplanko 
vaikus. Tuomet nelaimės ištik
tieji apipilami dovanomis, lin
kėjimais ir maldomis. Atrodo, 
kad visas kraštas tik tuo vienu 
rūpesčiu tegyvena, kol krizė 
praeina arba kas nors kitas 
dėmesį patraukia. Amerikiečiai 
nemėgsta ilgai besitęsiančių 
problemų. Po kelių dienų ar 
vienos antros savaitės, jeigu 
problemos neišsisprendžia, nusi
gręžiama prie kitų dalykų. 

Šias mintis nejučiomis iš
šaukė gėlės sniege: gyvų gėlių 
puokštelės, susmeigtos į pusny
nus aplink nedidelį restoranėlį, 
netoli Chicagos esančiame 
Palatine miestelyje. Tame resto
ranėlyje prieš porą savaičių 
įvyko šiurpi tragedija. Nežinomi 
piktadariai nužudė septynis 
žmones — restorano darbi
ninkus, pamiršusius papras
čiausią atsargumą, kai baigėsi 
dienos darbo valandos ir visi 
skubėjo apsitvarkyti, skubėjo 
namo. 

Nedidelio, gan pasiturinčio 
miestelio visuomenė šį įvykį la
bai stipriai išgyveno, o su ja — 
galbūt ir daugelis tų, kurie apie 
žudynes skaitė spaudoj, girdėjo 

niekur negali jaustis saugus. 
Didžiųjų miestų ir, žinoma, 

Chicagos gyventojai tai seniai 
žino. Jeigu kas ir mėgina užsi-
liūliuoti mintimi, kad „mano 
apylinkė saugi, čia nusikaltimų 
nepasitaiko", tai dažniausiai 
iliuzijos labai greitai susprogs
ta, lyg muilo burbulas. Žmogus 
mieste niekur nėra saugus: savo 
kieme, automobilyje, bažny
čioje, gatvėje, prie parduotuvės 
ir net nuosavame bute. Ir, nėra 
abejonės, kad Chicagos gyven
tojai (ypač neturtingųjų rajo
nuose arba besikeičiančiose 
apylinkėse), išgirdę apie Pala
tine miestelio žmogžudystes, tik 
liūdnai palinguoja galva: jie 
kasdien su šiuo pavojumi 
gyvena. 

Jaunuolis peršaunamas, kad 
ne tos spalvos drabužiais dėvi; 
kad avi gerais sportiniais ba
tais; kad netyčia patenka į 
priešingos gaujos teritoriją... Į 
mokyklą jau neužtenka neštis 
knygų, sąsiuvinių ir rašomųjų 
priemonių. Mokinio „įrankis" 
yra ir šaunamasis ginklas, 
peilis ar kita panaši „būtiny
bė". 

Net ir kadaise labai saugiame 
bei lietuviškame Marąuette 
Parke žmonės jau nesistebi 
užpuolimais, apiplėšimais, au
tomobilių pavogimais ar įsi
veržimais į namus. Tokia jau 
mūsų kasdienybė. Apie ją 
kalbame beveik be stipresnio 
jausmo, be susijaudinimo. Pasi
taikė ir gana, ką padarysi? 
Jeigu žmogus per tą piktadarys
tę per daug nenukentėjo, o tik 
prarado medžiaginius daiktus, 
tai nėra taip blogai. Kad kažkas 
kažkam ištraukė rankinuką, 
atėmė piniginę, pagriebė au
tomobilio raktus, labai baisu, ! 
bet svarbu, kad žmogus gyvas ir j 
nesužeistas išliko. Iškviesta 
policija taip pat per daug 
nesisieloja. Išklauso, užsirašo, I 
bet nusikaltėlių neranda. Kur j 
tu čia pagausi vėją miške... į 
Žinoma, ilgainiui Palatine 
žmogžudžiai bus sučiupti, bet j 
„mažos" piktadarybės lieka j 
neišaiškintos. Niekam jos per j 
daug nesvarbios, išskyrus 
nukentėjusius. 

Asmeniškai gaunami ir spau
doje skelbiami laiškai iš Lietu
vos jau praranda savo magiš
kąją trauką. Vis atplaukia 
grąžomų rankų trakštelėjimai 
— štai kokį Seimą išrinkome, 
štai vėl mus valdo komunistai, 
lietuviui gėda Rusijoje pasi
rodyti... Tas pats ir tas pats. Tai 
kodėl rinkote? Juk didesnė 
gyventojų dalis pasisakė gal už 
LDDP, gal už buto šilumą, gal 
už karštą vandenį. Ar iš tos 
,didesnės dalies' niekas į JAV 
nerašo? O gal vienaip pabal
savo, kitaip parašė? 

Laiškais jau mažiau tikima, 
nes jais, kaip ir paskutiniais 
rinkimais, kartais ieškoma nau
dos. O Seimas jau yra, vyriau
sybė funkcionuoja, gyventi 
reikia valstybei ir žmogui. Nors 
rinkimų rezultatai nepatinka, 
juos, demokratinio proceso iš
davą, turime priimti. Apie įvai
riausias priežastis tiek girdė
jome, kad jose net susimaišome. 
Gana. Praeitis negrįžta, aima
nos, tikros ar dirbtinės, rūpesčių 
neužgožia. 

Rinkimų išdavos nepatinka ir 
man, tačiau A. Brazauskas, 
jaunesnės kartos komunistas, 
gal nėra veidmainis, kaip buvo 
Sniečkus, Šumauskas ir kiti 
mūsų gėdos stulpai, 1940 m. 
skelbę Lietuvos valstybingumo, 
privataus turto, visuomeninės 
tvarkos neliečiamumą ir slapta 
rengę valstybei ir tautai spąs
tus. A. Brazausko partijai pasi
tikėjimą reiškė daugiau pusė vi
sų gyventojų, suteikė jai progą 
įrodyti, kad tai Lietuvos, o ne 
pražuvusios Sovietijos partija, 
kad A. Brazauskas nėra Snieč
kus. Man nepatinka, kad Seime 
yra nemažai buvusių svarbių 
komunistinės sistemos parei
gūnų, net KGB agentų, vyk
džiusių fizinį tautos naikinimą 
įskundimais, areštais, įkali
nimais, trėmimais. Bet taip yra, 
o po ketverių metų gali būti 
k i ta ip . Nenorėkime siū
buojančių, griuvinėjančių 
vyriausybių — vienąkart 
dėmesys tebūna atkreiptas į 
būtiniausius reikalus. Žemės 

i ūkio ir pramonės gamyba, 
: gyventojų saugumas, mafijos 
Į siautėjimo likvidavimas — 
| laukia ir laukia rimto rūpesčio. 

Dabartinių talonų vertė krinta, 
ne tik LDDP rinkėjai, bet ir kiti 
gyventojai iš ,pragmatiškos' 
vyriausybės, tr is mėnesius 
valdžiusios, laukia gerų ženklų 
bei žadėto sąžiningumo. Vidu
tinis eilinio žmogaus mėnesio 
atlyginimas Lietuvoje yra gal 

5,000 talonų, o aukšti valstybės 
paregūnai (kaip departamentų 
direktoriai) ima 11-12 kart dau
giau. JAV vidutiniškai mėne
siui uždirbama 2,500 dol., bet 
valstybės tarnautojas čia 
negauna mėnesiui 27,500 dol! 
Proporcijos koeficientas Ameri
koje yra gal 4-5, bet ne 11. 

Priemaskvinis žmogus? 

Ne tiek rinkimų rezultatai 
turėtų slėgti, kiek bendra 
politinė bei visuomeninė slink
tis Lietuvoje. Formali nepri
klausomybė gal išliks, bet ar iš
vengsime visiško nepriklausomu
mo nuo Rusijos? Juk dabartinė 
administracija tik ir kalba — 
reikia didesnės draugystės su 
Maskva... Ar bus sukurta į 
teisingumą, teisę ir į 
krikščioniškąją kultūrą atrem
ta visuomenė? gal 5% piliečių 
valdys 90% šalies turto ir 
vykdys tik sau naudingą ūkio 
politiką; gal didesnė vi
suomenės dalis bus vien. su 
skurdu kasdien besirungianti 
pigi darbo jėga; gal krašte visai 
neliks — dabar jau nėra! — vidu
rinio sluoksnio... Kapitalas 
judės iš Rytų į Vakarus ir atgal, 
tačiau Lietuvoje nesustos, 
kriminaliniam pasauliui ir 
valdžiai artimai bendradar
biaujant. 

Ar LDDP vyravimas Lietu
voje šio kelio išvengs? Ar apsau
gos piliečius nuo valdininkų 
biurokratijos, sauvaliavimo, 
žmogaus mindžiojimo ir nuo bai
sios korupcijos? Geriau yra 
manyti, kad algų klausimą da
bartinė valdžia taip reguliuos, 
jog valdininkų nepadarytų vieš
pačiais, kad jie valstybės lė
šomis nevažinėtų su žmonomis, 
kur nėra būtinai kad nevogtų 
visuomenės turto ir nesu-
darinėtų sutarčių su kriminali
nėmis sferomis. 

Kęstučio, Vytauto karių kartos 
nevirs .burliokais'. 

Ne LDDP gąsdina, ne A. Bra
zausko bloga valia, kurios jis 
galbūt neturi, bet ši artima gali
mybė. Giminystė dažnai tampa 
tapatyste. 

Milijonų šal is 
Skaitome, kad Lietuva yra 

skolinga Rusijai gal už dujas, 
gal už naftą, gal už kita mili
jardus rublių. Vėl k i tur — 
Vilniaus ar Kauno įmonėje 
kontrolė atidengusi tiek ir tiek 
milijonų išeikvojimus. Vandalai 
kuriame nors mieste padarę 
milijoninius nuostolius. Plėšikai 
įsibrovę į kažkokius namus ir 
išnešę daiktų bei aukso už 
pusantro milijono vertės. 

Milijardai, milijonai... Net 
baisu pagalvoti, kad Lietuvoje, 
kurioje naujagimiai ligoninėse 
šąla ar šalo, yra tiek turto. 
Kokia ji šalis, kokie sukčiai įmo
nių vadovai, kokie namų savi
ninkai, tiek aukso prisikrovę, ir 
kokie tie miliardiniai pinigai. 
Šitokiame turtingame elgetyne 
sunku o r i en tuo t i s doram 
žmogui, bet lengva susigaudyti 
apgavikai . Ar d a b a r t i n ė 
vyriausybė supranta, kokioje 
narplynėje jai teks dirbti? Ar 
ieško būdų, kaip reikalus ištie
sinti, ar dar labiau juos jaukia, 
kad būtų lengva patiems, gimi
nėms, pažįstamiems pelnytis, 
kitus piliečius, negimines, ne
draugus, nepažįstamus palie
kant maitintis užmiestiniuose 
darželiuose išaugintomis salo-
tėlėmis ir šaknelėmis, o žiemos 
metu — valdininkų malone? 

Čia yra nedviprasmiški klau
simai A. B r a z a u s k u i , jo 
vyriausybei , jo se imui ir 
būsimam Lietuvos, milijonų 
šalies, p rez iden tu i . J i ems 
patiems net prabilti nereikės, 
atsakymus už kelerių metų 
atneš gyvenimas. 

ŠVIESA, SUŠVITUS 
TAMSYBĖSE 

Baugina ir nukultūrėjimo ga
limybė. Lietuvos piliečiai pasi-
šildys iš Maskvos atpleve
nančiomis dujomis ir virs prie-
maskviniais žmonėmis — ska
romis apsimūturavusiomis mo
terėlėmis, kelių dienų barzdų 
spygliais apžėlusiais vyrais, visi 
krims „semečkas", visur spjau
dys jų lukštus, keiksis vie
šose vietose, lengvinsis laip
tinėse... Geriau manykime, kad 
Brazauskas ir šią galimybę 
numatys, kad tolimi jotvingių 
giminaičiai, kryžiuočius 
buožėmis bambinusių žemaičių 
palikuonys, Mindaugo, Algirdo, 

Kiekvienas ekonominis spren
dimas turi atsižvelgti į tai, ar jis 
paremia ar pažeidžia pagarbą 
žmogui. 

Pagarba žmogui tegali būti 
įgyvendinta ir apsaugota tik 
bendruomenėje... Kaip susiorga
nizuojame savose bendruome
nėse — ekonomiškai, politiškai, 
įstatymuose bei valdžios pro
gramose — tiesiog paveikia pa
garbą žmogui ir individo gali
mybes vystytis bendruomenėje. 

JAV vyskupai, ,,Ekonominis 
teisingumas visiems" 

šio sekmadienio pirmasis 
skaitinys — Izaijo pranašystė 
apie tamsoje vaikščiojančią 
tautą, kuri išvys skaisčią šviesą 
(Iz 8:23 - 9:1) — yra tas pats, kurį 
girdėjome Kalėdų Piemenėlių 
Mišiose. Tik Kalėdų naktį jis 
nurodė į kūdikėlio Jėzaus gi
mimą Betliejuje, surišant jo 
gimimą su dieviškosios šviesos 
užtekėjimu, o šį sekmadienį jis 
jungiamas su suaugusio Kris
taus misijos pradžia nežydų tau
tų apgyventoje Galilėjoje — 
Zebulono ir Naftalio kraštuose. 

Izaijo pranašystė prasideda, 
paminint, kad tie kraštai šiau
riniame Izraelyje anksčiau buvo 
„paženklinti gėda". Pranašo 
Izaijo laikais, kai jis bandė per
spėti Izraelio karalių Achazą 
dėl Asirijos pavojaus, bet Acha-
zas atmetė Dievo pagalbą, šios 
dvi Izraelio provincijos — Ze-
bulonas ir Naftalis — buvo pir
mosios, Asirijos nugalėtosios 
732 m. prieš Kristų. Užėmusi 
šias šalis, Asirija izraelitų 
gyventojų didelę dalį paėmusi 
belaisviais išsivežė, o jų vieton 
privežė kolonistus iš tolimųjų 
Asirijos imperijos kampų. Nuo 
to laiko tos sritys, kurios ligtol 
buvo Dievo pasirinktosios tau
tos gyvenvietė, tapo žinomos 
kaip „pagonių gyvenama sri
tis". Pranašo Izaijo akyse tokia 
Zebulono ir Naftalio šalių bū
sena visoms kitoms tautoms 
rodo, kaip Dievo išsirinktoji 
tauta jį atmetė ir dėl to užsi
traukė gėdą. 

Tokioje sunkioje, gėdingoje ir 
net beviltiškoje būklėje Izaijas 
stiprino tautos viltį šį sekma
dienį girdima pranašyste. Kad, 
nepaisant jos pačios užsitrauk
tos gėdingos būklės „vaikščio
j a n t t amsybėse" , Dievas 
padarys, kad jai dar užtekės 
šviesybė. Kad ne tik ji, bet ir jos 
tarpe gyvenantys pagonys dėl 
Dievo duoto džiaugsmo, šviesos 
l inksmins is , kad Dievas 
sulaužys juos slėgusi jungą, 
sulaužys pavergėjo vėzdą ir gai
niotojo lazdą, kaip jis savo tau
tai yra ir praeity padaręs, jiems 
davęs stebuklingą pergalę prieš 
Midiano kariuomenę (Teisėjų 
7:15-25), duodamas jiems žemę. 

Kristaus laikais Galilėja tebe
buvo tankiai apgyventa pa
gonių (nežydų), o Jeruzalėje 
šventyklą valdantieji tautos va
dai tebesipiktino religiškai tam
sia to krašto būsena. Ir Dievas 
vėl nustebino žmones — 
pasielgė taip, kaip jie nie

kuomet nebūtų įsivaizdavę: 
Mesiją-Kristų savo misiją pra
dėti atsiuntė ne į Jeruzalę, kur 
save šviesiais laikantys žydų 
vadai prie tradicinio tautos sos
to laukė Mesijo, bet kai tik į 
tą nuskriaustą, religiškai tam
sų Zebulono ir Naftalio kraštą 
— Galilėją. 

Kaip girdime šio sekmadienio 
ištraukoje iš šv. Mato evangelijos 
(Mt 4:12-23), evangelistas kaip 
tik pacituoja Izaiją, pradėdamas 
pasakojimą apie Kristaus darbo 
pradžią, paskelbiant žinią, kad 
išganymas jau atėjo. Tuo jis pa
rodo, kad Kristus kaip tik yra 
po aštuonių šimtų metų žemėn 
atėjusi, Izaijo pranašautoji, švie
sa, kuri pradžiugins ne tik jos 
laukusią tautą, bet ir su ja 
gyvenusius pagonis. 

Šv. Matas parodo, kad Jėzus, 
Jono Krikštytojo darbui pasibai
gus, kai jis buvo suimtas (taip, 
kaip vėliau ir Kristus bus su
imtas), pasitraukęs į Galilėją, 
kur Joną suėmusio Erodo juris
dikcija nesiekia, tęsė Jono 
Krikštytojo darbą, pats pradėjęs 
skelbti: „Atsiverskite, nes dan
gaus karalystė čia pat!" Bet Jė
zaus darbas, nors buvo Jono dar
bo tęsinys ir užbaigimas, tebesi
tęsiantis net iki mūsų laikų, per 
šiandienines jo mokinių bend
ruomenes parapijose visame 
pasaulyje, nuo Jono darbo taip 
pat dramatiškai skyrėsi. 

Jėzus, kaip ir Jonas, kviečia 
atsiversti pasukti savo gyve
nimą pagal Dievo kvietimą, bet 
Jėzus duoda ir savo Dvasią, kuri 
įgal ina žemiškų rūpesčių 
tamsybėse vaikštančius žmones 
pradėt i vaikščioti Dievo 
duodamoje šviesoje. Dieviškoji 
šviesa nušvinta kiekvienam, 
kuris, kaip pirmieji Kristaus 
mokiniai, nedvejodamas atsiža
da žemiškų rūpesčių. Ir ji juos 
įgalina įvykdyti visa, ko jis iš jų 
prašo. Patekėjusi Kristaus švie
sa įgalino paprastus, žmonių 
akimis net tamsius, Galilėjos 
žvejus tapti žmonių žvejais. 

Dievo šviesa nušvito Gali
lėjoje, Jėzui ne tik žodžiu, bet ir 
darbu skelbiant karalystės 
Evangeliją — gydant žmonių 
visokias ligas bei negales — kad 
ir jie galėtų panašiai skelbti 
Dievo karalystės evangeliją. O 
atsiliepimas į šį pašaukimą, ne
ša džiaugsmą ne tik atsiliepian
tiems, bet ir tiems, kurie per 
juos pa t i r ia , jog dangaus 
karalystė iš tikrųjų jau čia pat. 

a.j.z. 

O gyventi vis dėlto reikia. Ne 
visi gali išbėgioti į „saugius" 
priemiesčius ar apsitverti ne
perlipama tvora. Antra vertus, 
jau ir iš Palatine miestelio įvy
kio galime spręsti, kad niekur 
saugumo užsit ikrinti ne
galėsime. 

Labai gaila kiekvieno nuken
tėjusio, bet dar labiau savo tau
tiečių nelaimių, apie kurias kas
dien girdime. Juk mus jungia 
kilmės šaknys, nusidriekiančios 
tūkstantmečius praeitin. Dėl to 
ir esame vienas kitam artimi, 
net patys to nesijausdami. De
ja, gyvendami Amerikoje, jau 
pradėjome prarasti lietuvišką 
kaimyno sąvoką ir pasisavi
nome vietinių gyventojų 
abejingumą nepažįstamo žmo
gaus reikalams. 

Pradėkime daugiau rūpintis 
vienas kitu. Saugokime ir glo
bokime vienas kitą. Jauskime 
atsakomybę už kiekvieną 
sutiktą žmogų, kuriam gresia 
pavojus ar nelaimė, o juo labiau 
už savo tautietį. Nebijokime iš
girsti pagalbos šauksmo ir į jį 
reaguoti. Nevenkime paklausti, 
padėti, pasakyti paguodos žodį. 
Padrąsinantis žodis ar ištiesta 

žinių laidose. Šių dienų gyve- ranka yra naudingesnė, negu 
nimo realybė garsiai pasibeldė gėlių puokštele pusnyne po to, 
į „saugaus priemiesčio" duris ir kai jau įvyksta nelaimė, 
priminė, kad jau niekas ir D. B. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— O ho ho! Ilga istorija. Papasakosiu, bet dabar 

žmonės jau laikraščio dairosi. Versk tą straipsnį, o aš 
paleisiu rotacinę, — nusijuokė, iš po stalo išsitraukė 
rašomąją mašinėlę ir ėmė kalti žinias, o aš įnikau 
versti. 

Po kokios valandos laikraštis buvo paruoštas Net 
dešimt puslapių. Nuėję salėn, nurinkom nuo lentos 
dešimt vakarykščių puslapių, į jų vietą prismaig?tėm 

— Jeigu to alaus kur gausi, — pridūrė kitas. 
Jie su statinėmis nuėjo už pirties, o mudu, gavę žiū

roną, kelučiu nuėjom į pušyną. 
Diena buvo rami, karšta, be jokio debesėlio, o 

dangus toks mėlynas, net patamsėjęs, lyg kas ten aukš
tai visus mėlynus dažus būtų iš karto paliejęs. Iš kar
to ėjom mažu kelučiu, paskum Benas pasuko į dešinę 
vos žymiu taku. Išbėginės rausvos pušys viršūnėmis 
dangaus mėlynumą ramstė, o Benas spėliojo, jeigu 
Lietuvoje irgi toks gražus oras, ką ten pasilikę žmonės 
veikia. » 

— Kartais taip įsigalvoju, kad rytą saulę pasi
tinku su tom pačiom akim, su kuriom vakare išleidau. 
Kaip sužinoti, kas atsitiko žmonai, kas vaikams? Žinai, 

naujus. Dešimt į lentą ir tetilpo. Dvi eilės po penkis kartais užeina toks pasiutęs noras grįžti, kad, rodos, 
puslapius. Tuoj atsirado būrys skaitytojų, ypač ėmė ir Šimtas arklių nesulaikytų, bet sulaiko toks papras-
svarstyti žurnalisto suprastą Europos ateitį. Daugelis tas dalykas, žinojimas, kad tu būsi tu.kol peržengsi 
dar negalėjo tikėti, kad karas taip ir pasibaigė. Aš ir- sieną. Peržengęs jau tu nebe tu. Tu daiktas, kurį tvarko 

kaip nori, deda kur nori, tokie pat kaip tu, dažnai 
nepalyginti kvailesni, bet su jokios moralės nežinančia 
valdiška jėga. Už savo darbus jokios atsakomybės ne-
nešančia. 

Tada pagalvojau, kad žinojimas ar nežinojimas žmo
gaus gyvenimą tikrai gali įtaigauti. Tėvų ir sesers ne
tekimo skaudulys nemenkėjo ir man, bet eiti ieškoti 
nė minty nebuvo: žinojau, kad jų nebėra, kad niekur 
jų nerasiu, tik pats save nuskandinsiu. Lygiai t a s pats, 
kad nertum į akivarą tenai nugrimzdusio švino ga
balėlio ieškoti. Šnekėjo t ik jis, o aš tik klausiau ir 
savomis mintimis lydėjau jo sielvartą. Ką aš, jauniklis, 

Paskolink žiūroną. Reikia va jam, - bakstelėjo nyks- galėjau suaugusiam žmogui pasakyti, 
čiu į mano pusę, - rusų iš arti parodyti. Staiga išėjom ant pliko aukšto skardžio. Priešais 

gi nežinojau, kuo tikėti. Smagu būtų, kad generolas 
Patton pasuktų savo divizijas į rytus, kaip čia pat 
gražiai pražilęs ponas dėstė, sutriuškintų rusus, o mes 
jo tankų vėžėmis grįžtumėm namo. Gal kur nors 
anapus Uralo dar gyvus rasčiau tėvus ir seserį, bet... 

— Gal einam pažiūrėti rusų, - peštelėjo Benas. 
— Rusų? — net pašokau. — Kur jie? 
Staiga nusmelkė, kad anglai juos ir čia jau 

užleidžia. 
— O ten, prie Elbės. Anoj pusėj jie saugo, kad El

bės kas nepavogtų. Kas turi gerus balsus, mėgina 
pašnekinti, bet jie tuoj lenda į krūmus ir slepiasi 

Išėjom. Kieme pamačiau Miką ir dar tris wrus, 
nešančius, dvi dideles metalines statines. 

- Ką jūs dabar? - pasijuokiau. - Ar alų darysit? 
— Ne alų, prie alaus, — atsakė vienas iš vyrų. 

atsivėrė akim neaprėpiama lyguma, o apačioje tamsūs 
Elbės vandenys. 

— Žiūrėk, — ištiesė ranką Benas. 
Anuo Elbės krantu ėjo du vyrai. Pakėliau žiūroną 

prie akių. Ėjo du kareiviai su automatais. Benas susiki
šo pirštus į burną ir sušvilpė, kad net ausyse suspengė. 
Kareiviai atsisuko. Jis dar kartą sušvilpė, šūkčiojo, ėmė 
mojuoti rankomis. Kareiviai paskubino žingsnius ir 
dingo krūmuose. 

— Tai visada taip. Kartais vakare ateina čia visas 
būrys, nubaido rusus į krūmus, o patys susėda, dai
nuoja, moja, kad ir anie čia ateitų, bet nebuvo tokio 
atsitikimo, kad būtų iš krūmų išlindę, kol šioje pusėje 
kas yra. Apačioje mūsiškiai meškerioja ir, kada tik 
pamatę, juos kalbina, kurie moka rusiškai, žuvies para
gauti kviečia, bet anie nė į tą pusę nežvilgteri, turbūt 
bijo. Jeigu atsilieptų, jeigu nors ranka į tą pusę pamo-
tų,o tuo tarpu koks viršininkas pamatytų, greičiausiai 
šnipinėjimu apkaltintų. 

Jis šneka, svarsto, o aš negaliu akių atitraukti nuo 
upės platumo ir galvoju, ar galėjo tie mano berlyniečiai 
kaip nors per ją persigauti. Ypač akyse stovi prancū
ziškai išmokti užsidegęs mokytojas. Jis svajojo, per Elbę 
persigavęs, traukti tiesiai į Paryžių, j pasaulio kultū
ros centrą, lyg toji kultūra ten būtų taip. kaip tėvo aruo
de žirniai: tik semkis į kišenes ir kultūrėk. 

Kai Benas prityla, paminiu kelias pavardes ir 
paklausiu, ar nėra kurio mūsų barakėliuose. Ne. tokio 
nė vieno negirdėjęs. Visų dar nepažįstąs, bet beveik 
gal)? užtikrinti, kad tokių nėra. 

Tada papasakoju jam, kaip visi kartu išėjom iš 
Berlyno, kaip juos lyg nenugalimas magnetas traukė 
toji Elbe ir kaip persiskyrėm. 

— O žinai, jeigu paties ištiestum. dar pridėtum 
pakeliui sugaištas dienas, tai tiesiai eidamas ir pats 
gal būtum nebetoli Paryžiaus. Ir jie gal jau anam 
krašte Vokietijos. — lyg raminti norėdamas, šnekėjo 
Benas 

(Bus daugiau* 

i 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. sausio mėn. 23 d. 

HORIZONTAI 
NERANDA DOKUMENTŲ 

Maždaug prieš pusantrų metų 
— 1991 m. rugpjūčio 6 d. Vil
niaus radijas perdavė apy
braižą, skirtą Klemensui Šir
viui, kuris su kitais 1950 m. 
spalio 3 d. palydėjo iš Vakarų 
sugrįžtantį kovojančios Lie
tuvos rezistencijos ats tovą 
Juozą Lukšą-Daumantą. Dau
mantui žuvus, K. Širvys sovie
tų buvo suimtas, kankintas ir 
Gulage išlaikytas 19 metų. 
Hanau stovykloj, V. Vokietijoj, 
K. Širvį rizikingam žygiui, 
palydėti į Lietuvą lėktuvu grįž
tantį, kurį laiką Vakaruose 
praleidusi rezistencijos atstovą 
J. Daumantą, pasirinko Vlikas, 
todėl radijo apybraižoje buvo pa
daryta ši sugestija: kadangi Kle
mensą Širvį į Lietuvą siųsti 
užverbavo Vlikas, o faktiški jo 
siuntėjai buvo tam tikros ameri
kiečių tarnybos, tai dabar 
Vlikas ir Amerikos valdžia 
turėtų mokėti pensijas, nes 
Gulage suluošintas K. Širvys 
yra ligonis. 

Nežinia, ar Kybartuese gyve
nančiam K. Širviui padėjo kas 
kreiptis dėl pensijos į ameri
kiečių įstaigas. Bet kad jis tuo 
reikalu kreipėsi į buvusį Vliko 
pirmininką ir dabartinį Lietu
vos seimo narį dr. K. Bobelį, liu
dija šis Klemenso Širvio 1992 m. 
lapkričio pradžioje į Ameriką 
rašytas laiškas: ..Dėl Vliko tai 
p. Bobelis man atsakė, kad jis 
pavienių asmenų uešelpia ir 
apie mane jis neranda jokių do
kumentų. Jie šelpia tiktai parti
jas ir sąjungas, tik nepasakė 
kokias. Tai daugiau aš į juos ir 
nesikreipiau..." 

Tokie graudūs žodžiai to žmo
gaus, kuris, kitiems Daumantą 
lydėjusiems, o vėliau ir 
Daumantui žuvus, išliko gyvas, 
po to žiauriai persekiotas ilgai 
plušo Sibiro vergų lageriuose. 
Gal ir tiesa, kad apie tokių vyrų 
žygius visiems prieinamuose 
archyvuose nelaikoma doku
mentinė medžiaga. Ji galbūt yra 
padėta slaptuose CIA ar kitų 
įstaigų archyvuose. Bet ar taria
mas dokumentų nebuvimas 
turėtų būti kliūtimi buvusio 
Vliko valdybos pirmininkui iš 
Tautos fondo iždo mokėti jam 
kad ir menką pensiją? Ar ne
galima būtų iš to fondo kapitalo 
procentų trupinėlių K. Širviui jo 
gyvenimo saulėleidį padaryti 
kiek šviesesni? 

Smagu spaudoje skaityti, kad 
Tautos fondas 100.000 dol. 
sumomis parėmė Lietuvos am
basadų prie Jungtinių Tautų ir 
sostinėje Washingtone egzis
tenciją, kad jis paremia Lietu
vos Politinių kalinių ir trem
tiniu sąjungos la ikraš t į 
..Tremtinys", kad Vliko taryba 
parėmė tos sąjungos istorijos 
sekcijos leidžiamą labai 
vertingą leidinį ..Laisvės kovų 
archyvas". Tačia neturėtų būti 
atmestas ir Vliko didžiai ri
zikingam žygiui atlikti pa
rinktojo K. Širvio prašymas. Jį 
patenkinus, gal ir dr. Bobeliui 
nubyrės dar vienas kitas balsas, 
kandidatuojant į Lietuvos pre
zidentus. 

Sužeista Vyčio 
Kryžiaus kavalierė 

Prieš pusantros savai tės 
Lietuva ir išeivija deramai 
paminėjo 1991 m. sausio 13 d. 
sovietų kareivių įvykdytų 
žudynių antrąsias metines. Tą 
naktį Vilniuje prie televizijos 
bokšto, sovietų kareiviams su 
tanka is puolant beginkle 
lietuvių minią. 14-ka jų žuvo ir 
nemažai buvo sunkiau ar 
lengviau sužeistų. Tarp jų ir 
kauniete Kristina Čapkaus-
kienė. Jai sunkiai buvo sužeis
ta koja. Po keliu operacijų, at

liktų Kauno ir Vengrijos gydy
tojų, kojos padėtis negerėjo. 
Lietuvos vyriausybė ją, kaip ir 
kitus žuvusius bei sužeistuo
sius, apdovanojo Vyčio Kryžių 
mi. Šalia kitų, rimta jos kojos 
padėtimi susidomėjo ir Kauno 
miesto tarybos pirmininkas 
Vygintas Grinis. Kai 1992 m. 
vasario mėn. į Lietuvą su pir
muoju vizitu atvyko Lietuvos 
ambasadorius Washingtone St. 
Lozoraitis, tai Grinis, ambasa
doriui atvykus į Kauną, jį pain
formavo apie K. Čapkauskienės 
ne la imę. Tada Lozoraitis, 
grįždamas namo, išsivežė ir K. 
Čapkauskienės kojos rentgeno 
nuotrauką. 

Sugrįžęs Washingtonan, am
basadorius apie tai painforma
vo L. Kojelio vadovaujamą US-
Baltic Foundation, kuri iš esmės 
rūpinas i demokratijos įgy
vendinimu Baltijos valstybėse. 
ir čia K. Čapkauskiene ypač 
susirūpino US-BF programų 
d i rek torė A. Pakšt ienė. 
Kadangi vienas iš to fondo di
rektorių yra Rochesterio mies
to, Minnesotos valstijoje tarybos 
narys Peter Solinger, tai Pakš
tienė susirišo su juo, o Solin-
geris su Mayo klinikomis, 
esančiomis tame pat mieste. 
Ta ip Lozoraičio, Kojelio, 
Pakštienės, dr. J. Laukaičio, iš-
vertusio rentgeno nuotraukos 
aprašymą iš lietuvių į anglų 
kalbą, ir ypač Solingerio dėka, 
Mayo klinikų medikai sutiko 
Čapkauskienei padėti, pasaky
dami, kad operacija kainuos 
25,000 dol. 

I r taip praėjusią vasarą 
Čapkauskiene savo geradarių, 
ypač amerikiečių ir kartu lietu 
vių dėka, jiems visiems suteikus 
reikiamas lėšas, iš Kauno 
atskrido į Mayo klinikas, kur 
japonas chi rurgas padare 
sudėtingą kojos operaciją su 
15,000 dol. nuolaida. Laik
raštyje „Kauno diena" rašoma. 
kad „teko koreguoti kulnikau'n. 
kaulo paėmus iš klubo, taip pat 
persodinti dalį odos". 

Po trijų dienų Kristina paliko 
kliniką ir apsigyveno sve
tinguose Solingerių namuose, 
du mėnesius vaikščiodama su 
ramentais ir dar žymiai ilgesnį 
laiką koją laikydama gipse. 
Šalia globėjų Solingerių. ja 
rūpinosi vašingtoniškiai — A. 
Pakštienė, S. Lozoraitis, L. Ko
jelis, ją aplankė „Amerikos 
balso*' pareigūnė R. Baltušytė ir 
kiti. 

Lapkričio pabaigoje iš Roches
terio į Kauną sugrįžusią K. 
Čapkauskiene aplankė „Kauno 
dienos" korespondentė, kuri 
rašė: „Stebuklas įvyko... Šitaip 
sako Kristina, prisiminimais vis 
grįždama į jos garbei Ročes-
teryje surengtą atsisveikinimo 
popietę (tuo pasirūpino meras', 
kur jai, lietuvei moteriai, buvo 
parodyta tokia pagarba. Visus 
sujaudino pono Lozoraičio 
atsiųstas padėkos laiškas lietu
vaite besirūpinantiems žmo-

Lietuvių Jaunimo sąjungos Los Angeles skyriaus valdyba. Iš k.: Lidija Tompauskaitė, Tara Ba
rauskaitė, Auris Jarasūnas, Linas Venckus, Edvardas Mickus ir Gailė Radvenytė. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

ADELĘ BAJALIENĘ 
PRISIMENANT 

Adelė Bajalienė, buvusi viena 
iš pirmųjų lietuviškos veiklos 
darbuotojų Los Angelėje, prieš 
10 metų iškeliavo amžinybėn. 
Ištikta širdies smūgio, ji mirė 
1982 m. lapkričio 22 d. ir vyro 
Henriko Bajalio lapkričio 27 d. 
buvo iškilmingai palaidota Šv. 
Kryžiaus kapinėse ir iškilmin
gai paminėta mirties metinėse. 

Našlys Henrikas Bajalis 1983 
m. vedė Stasę Ketarauskiene. 1990 
m. Henrikas Bajalis mirė. Stasė 
Bajalienė. būdama artimiausia 
šeimos narė. artinantis Adelės 
10 m. mirties sukakčiai, jautė 
pareigą paminėti tai „Drauge", 
užprašė šv. Mišias už velionės 
sielą Los Angeles lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, papuoš-
dama altorius Adėles mėgi-
miausiomis baltomis gėlėmis. 
Mišių metu labai įspūdingai gie
dojo parapijos choras ir solistas 
Rimtautas Dabšys. o „Spin
dulio" tautinio jaunimo an
samblio dvi mergaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
nešė aukas prie altoriaus. Sta
sės Bajalienės pakviesti arti
mieji Adelės draugai buvo pa
vaišinti Algemac's restorane, 
Glendale. Kur gražiais žodžiais 
a.a. Adelę prisiminė Audronie-

nėms. o pati Kristina atsisvei
kindama ilgai negalėjo surasti 
žodžių..." 

Koja vėl sužeista 
avarijoje 

Paskutinė žinia, kurią pra
nešė Čapkauskiene daug besirū
pinanti vašingtonietė A. Pakš
tienė ir paskelbė Rochester, 
MN laikraštis „Post-Bulletin". 
yra ši: prieš pat Kalėdas Kaune 
įvykusioje auto avarijoje K. 
Čapkauskienės operuota koja 
vėl buvo iš naujo sužeista. 
Rochesterio gyventojai ra
ginami jai rašyti laiškus ir ki
tokiais būdais padėti. 

VI. R. 

nė, Skirmantienė ir Laurinavi
čienė. 

A.a. Adele Bajalienė paliko 
didelį įnašą mūsų Angelų mies
tui ir buvo pavyzdžiu, kaip 

dama pėdsakus Pacifiko vande
nyno pakrantėje. 

Losangeliečiai lietuviai pasi
genda Adėles visuomenininkės, 
organizatorės ir vadovės. Adelei 
tinka Marijos Pečkauskaitės žo
džiai: „Išgirdai tėvų žemės balsą 
ir atidavei jai savo meile, savo 
gyvenimą... puošei ją savo dar
bu". 

AS 

10,000 MATEMATIKOS 
VADOVĖLIŲ LIETUVAI 
Pereitų metų pavasarį 

A.P.P.L.E. bendrijos pastan
gomis iš John Saxon Books lei
dyklos buvo gauta 10,000 
matematikos vadovėlių. Ge
gužės mėnesį visi šie vadovėliai 
talpintuvu iškeliavo į Lietuvą. 
Siuntos išlaidas, A.P.P.L.E. 
prašymu, apmokėjo Amerikos 
Informacijos Agentūra (USIA). 

Neseniai įvykusios Lietuvos 
Matematikų sąjungos pirmosios 
konferencijos metu buvo aptar
tas šių matematikos vadovėlių 
paskirstymas. Nuspręsta John 
Saxon leidyklos dovaną pir
miausia skirti Lietuvos mokyk
loms su sustiprintu anglų albos 
mokymu. Šias knygas jau nau
doja Elektrėnų 3-čioji, Kauno 
22-oji ir R. Jezukevičienės 
mokyklos, Panevėžio J. Balčiko
nio, Telšių 4-oji, Vilniaus S. Nė
ries, 8-oji, 34-oji, 48-oji ir kitos 
mokyklos. 

Lietuvos Matematikos Moky
tojų sąjungos valdybos narys 
Kazimieras Pulmonas atsiuntė 
padėką A.P.P.L.E. bendrijai už 
vadovėlių siuntos parūpinimą 
Lietuvos mokykloms. Joje 
rašoma: „Šios knygos įdomios 
mokymo medžiagos pateikimo 
įtaigumu, užduočių įvairove, 
kartojimo uždavinių ir pratimų 
sistema, metodikos naujovėmis. 
Labai taikytinos savarankiš

kam mokinių mokymuisi, nau
dingos matematikos angliškų 
terminų įsisavinimui. Lietuvos 
matematikos mokytojai dėkingi 
A.P.P.L.E. ir p. John Saxon už 
vertingą dovaną, nuoširdumą ir 
pagalbą, kur ian t modernią 
Lietuvos mokyklą". 

Raimonda Rukšienė 

GAMTOSAUGOS SISTEMA 

,,Iš tri jų Baltijos šalių, 
geriausiai sutvarkyta gam
tosaugos sistema — Lietuvoje. 
Tokia Ekonominės bendrijos ir 
JAV ekologų nuomonė", pasakė 
Valdas Adamkus. Jis kartu su 
delegacija lankės i šiose 
valstybėse i r domėjosi jų 
ekologine būkle. Bet Lietuva 
turi daugiausia ekologinių 
problemų, todėl Europos Ben
drija skubos tvarka suteiks jai 
milijono dolerių pagalbą. „Nors 
tai lašas jūroje", pažymėjo 
Valdas Adamkus , „Tačiau 
gerai, kad po ilgų važinėjimų 
pagaliau pereita prie konkrečių 
sprendimų, konkrečios para
mos". 

Kalbėdamas apie naftos ter
minalą, Valdas Adamkus dar 
kartą patvirtino savo nuomonę 
— terminalas Lietuvai reika
lingas, be jo šalis negalės 
išsiversti. Praktiniu požiūriu 
tinkamiausia statybai vieta — 
Būtingė. 

Praėjusio gruodžio 5 d K Čapkauskienės namuose, Kaune. Iš kaires: Audronė 
Pakštienė, Kristina Čapkauskiene, p. Grinienė ir Vigantas Grinis, Kauno 
miesto tarybos pirmininkas. 

A.a. Adelė Bajalienė. 

reikia džiaugtis gyvenimu. Ji, 
Adelė Petravičiūtė, gimė Ame
rikoje, Springfield mieste. Il
linois valstijoje. Šešerių metų 
amžiaus 1912 m. ji su tėvais 
grįžo į Lietuvą, kur užaugo ir 
išsimokslino. Tėvams mirus. 
Amerikon ją atsikvietė teta, gy
venusi Chicagoje. Čia Adelė 
ištekėjo už Stasio Dėringio ir 
abu įsijungė į lietuvišką veiklą. 
Adelė buvo veikli ..Margučio" 
talkininkė. Vėliau abu persi
kėlė gyventi į Los Angeles ir 
buvo aktyvūs lietuviškam gyve
nime. Jos vyrui Steponui Dėrin-
giui mirus, Adelė pašventė savo 
gyvenimą padėti kitiems. 

Ištekėjusi už Henriko Bajalio. 
laimingai išgyveno beveik 25 m. 
Henrikui įsijungus į radijo va
landėlės darbuotojų eiles, ji 
buvo nepamainoma pagalbinin
kė radijo valandėlių paruošime 
ir renginių talkoje. Šviesios at
minties losangelietė savo gyve
nimą skyrė lietuviškai veiklai, 
kruopščiai atlikdama įsiparei
gojimus. Visada nuoširdžiai pa
dėdavo reikalingiems pagalbos. 
Būdamas gilaus tikėjimo, yra { 
daug prisidėjusi prie lietuvių 
parapijos. Ji buvo patriotė, pa
vyzdys kitiems savo veikla ir 
darbštumu. Sielojosi jaunimu. 
Buvo ilgametė tautinio jaunimo 
ansamblio „Spindulio" kūma ir 
rėmėja. Padėjo žodžiu, darbu, 
aukomis, šelpė ir saviškius Lie
tuvoje. Ilgus metus priklausė 
muz. B.Budriūno vadovaujam 
chorui, Los Angeles Balfo sky
riui, moterų ..Sutartinei", J. 
Kaributo teatrui. Veikli ALTS-
gos skyriuje. Tautinių namų 
valdyboje, prof. M. Biržiškai 
šelpti komitete. Adelė išrūpin
davo pastovias pašalpas iš 
County įstaigos, sudarydavo 
„garantijas" (net keliolika) iš 
Europos Amerikon atvykstan
tiems „dipukams". 

Per Adelės nuoširdumą paty
rėme dau^ meilės ir tiesos; ji 
linkėjo laimės visiems, buvo 
vertinama, turėjo daug draugų. 
Tepriklauso jai keli laurų lapai, 
ji mokėjo jungti vienybėn, palik-

Kelionės \ Lietuvos 
Tkpatautinį 

Teatro Festivalį 
Gegužės 10-24 

^1 Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones \ festivalį. 
3 Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į Lietuvą. 

1993 metų gegužės mėnesio 10-24 dienomis Lietuvoje rengiamas pirmas Tarptautinis teatro 
festivalis I.IFE. Kviečiami geriausi teatrai išviso pasaulio. Festivalyje dalyvaus Švedijos Karališkojo 
Dramos teatro trupe, vadovaujama Ingmaro Bergmano, trupės iš Japonijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos. Lietuvos ir daugelis kitą. 

Jūsų kelione pasirūpins LIFE kelionių agentūra American Travel Service. Siūlomos įvairiau
sios keliones, suteikiančios svečio statuso privilegijas, bilietus į spektaklius, ekskursijas į įdomiau
sias Lietuvos vietas. i 

Skambinkite arba atsiųskite kuponą,, 
jei norite įsigyti leidinį apie kelioms į fes
tivalį. Užsisakykite vietas iš anksto, jų 
skaičius ribotas. 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Pk.. IL 60642 
Tel. 708 422-3000 FAX 708 -+22-3163 

* * * 
Gedimino 46-1, Vilnius 

Tel. 22-39-39 

I Vardas, pavarde 

! Adresas 
I 
I 
| Miestas 
I 

Valstija I 
I 
I Tel. namų 

I 
I 
I 

Pašto kodas 

lėl. darbo 

Siųskite American Travel Service 9439 S. Kedzie, F.vergreen Pk. IL 60642 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ,3ai*VAS* 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pr is ta tymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79 th Avsnus 
Hlckory HM, I l l inois 60457 
Tel. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uatuva 

Telefoną* 730-822 ir 738-840 

^ midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 VVEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER A V E N U E 

(1-312) 254-4470 

ELE 
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AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 

AKADEMINIŲ PROŠVAISČIŲ" 
REDAKTORĖMS KEIČIANTIS 

Red. Vida Brazaitytė, tel. (708) 598-8331 

VISI KVIEČIAMI TALKON 

R a s a M i l i a u s k a 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. 

Vida Braza i ty tė , 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-
miras prošvaistės" spaus
dinamos „Drauge" kiekvieno 
mėnesio trečią šeštadienį. 
Sveikiname naująją redaktorę 
ir linkime sėkmės žurnalis
tiniame darbe. 

„Draugo" redakcija 

ŠOKA IR TRYPIA 

Lietuvos Konsulato Chicagoje 
išlaikymui lėšų telkimo 
koncerte. „Grandies" tra
dicinis vakaras šių metų 
balandžio 24 dieną vyks Lietu
vių centre, Lemonte. Pasirodys 
jaunių ir studentų rateliai. 

„Spindulio" ir „Grandies" 
šokėjai pradėjo repetuoti 
ruošdamiesi ir Lietuvos šokių 
šventei. Linkime jauniems 
šokėjams daug energijos, kad jų 

, kojos nepavargtų repeticijose, o 
lietuvių visuomenę kviečiame 
dalyvauti šokių grupių pasi
rodymuose! 

V. 

JAUNIMO RENGINIAI 
CHICAGOJE 

Sausio 23 d. — istoriko J. 
Dainausko pagerbimas 3:00 v. 
p.p. Jaunimo centro kavinėje. 

Sausio 29-31 d. — tradicinis 
Studentų Ateitninkų sąjungos 
„Super" savaitgalis Dainavoje. 

Sausio 30 d. — Chicagos ASD 
ir Korp! Vytis fuksų 
„krikštynos". 

Vasario 6 d. - ASD ir Korp! 
Vytis krambambalutis Urba-
noje. 

Vasario 19 d. - ASD ir Korp! 
Vytis blynų balius. 

Vasario 20 d. — tautinių 
šokių grupės „Spindulys" tra
dicinis vakaras Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Vasario 21 d. — „Dainavos" 
choras ir „Grandies" šokių 
grupė atlieka programą Lietu
vos Konsulato Chicagoje išlai
kymui koncerte. 

Kovo 7 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

Balandžio 11 d. — Studentų 
ateitininkų Chicagos draugovės 
ruošiami velykiniai šokiai. 

J E I MĖGSTATE ŽAISTI 
KREPŠINĮ 

„Lituanicos" jaunių krepšinio 
komanda tęsia treniruotes šeš
tadieniais, nuo 4 iki 5 vai. vak. 
Lemont Park District salėje (ant 
127 gatvės, viena mylia į vaka
rus nuo Lietuvių centro). Treni
ruotes praveda Algis Jonynas ir 
Petras Stukas. Kviečiami visi 
jauni krepšininkai 12-20 metų 
amžiaus. Informacijai tel. 
708-985-8616. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. sausio men. 23 d. 

Los Angeles jaunųjų vyrų kvartetas. Iš k. — Auris Jarašunas, Tauras 
Radvenis, Aliukas Prišmantas ir Paulius Gražulis. 

Nuotr. G. Radvenytės 

„Kviečiu visus talkon' 
prošvaisčių" redaktorė 

sako Vida Brazaitytė, naujoji „Akademinių 

Nuotr J. Tamulaičio 

Nuoširdžiai sveikinu „Drau
go" redakciją ir administraciją 
bei visus šio dienraščio mielus 
skaitytojus su Naujaisiais 1993 
metais. Linkiu, kad šie metai 
Jums neštų laimę, gėrį ir taiką. 

įsipareigojusi redaguoti „Aka
demines prošvaistes", pirmiau
sia noriu padėkoti buvusiai re
daktorei Rasai Miliauskaitei už 
sklandų „Akademinių prošvais
čių" redagavimą. Linkiu jai 
sėkmės studijose ir darbuose. 

Naujiems metams prasidėjus, 
visi pradedam gyventi iš naujo. 
Naujuose metuose būna nema
žai pasikeitimų — nauji įvykiai, 
nauja veikla, nauji rūpesčiai, 
sutinkame naujus veidus. Su 
malonumu prisimename sma
giai praleistus laikus. Jų netu
rėtumėme pamiršti — jie turi 
būti įrašyti mūsų gyvenimo 
puslapiuose. „Akademinės pro
švaistės" gali būti mūsų —jau
nimo gyvenimo puslapiu, kad 
galėtumėme jį atversti už 
dešimties, už penkiolikos, už 
dvidešimt metų ir pasakyti tą 
patį, ką mūsų tautos dainius, 
poetas Maironis, rašė viename 
eilėraštyje: „Ten tai prabėgo 
mano brangiausi jaunystės 
laikai". 

Mes, išeivijos lietuviškasis 
jaunimas, esame lyg dvikamie-
nis medis. Mes esame dvikal
biai, dvikultūriai. Turėdami dvi 
tėvynes, gyvename dvejopu 
gyvenimu. Mokame gyvenamo
jo krašto kalbą, nes mums 
reikia čia gyventi, dirbti, moky
tis ir t.t. Bet mes, taip pat, 
mokame ir savo tėvų, protėvių 
kalbą, nes tai yra kelias į mūsų 
tautą, jos kultūrą, siekimus, iš
gyvenimus ir kt. Reiškiamės 
savo taut inių organizacijų 
gyvenime, tvarkome mokslo, li
te ra tūros , muzikos, dailės 

reikalus. Mūsų jaunystės dienos 
yra labai užimtos, bet, tuo 
pačiu, jos yra gražiausios gyve
nimo dienos. 

Kviečiu visą išeivijos lietu
viškąjį jaunimą bendradarbiau
ti „Akademinėse prošvaistėse". 
Skatinu Jus aprašyti savo or
ganizacijų veiklą, akademines 
dienas universitetuose, pasi
sekimus moksle ir kitur, nuo
tykius su draugais, kas Jus do
mina ir panašiai. Kuo daugiau 
visi prisidės, tuo įdomesnis bus 
ir šis skyrius. Norėčiau sužinoti, 
kodėl Jums patinka ar nepa
tinka šis skyrius; ką norėtumėte 
palikti ir ką pakeisti šiame sky
riuje. Su Jūsų talka ir dėmesiu 
„Akademinės prošvaistės" ir 
toliau gyvuos. 

Lauksiu Jūsų straipsnių, nuo
traukų ir žinučių iš Jūsų nuo
tykingų gyvenimo dienų, kad 
galėtumėme juos užrekorduoti 
savo ateičiai! Nuotraukas ir 
rašinius siųskite Vidai Brazai-
tytei, 9201 So. Moody, Oak 
Lawn, IL 60453. Laukiu greito 
Jūsų atsiliepimo. 

Vida Brazaitytė 

Nors IX-oji laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventė, 
1992 metų liepos 5 d. vykusi 
Chicagoje, jau seniai praėjo ir 
liko tik malonūs prisiminimai iš 
šio lietuvių išeivijos renginio, 
tautinių šokių grupės nenu
traukė savo repeticijų. Kaip 
buvo praneš ta anksčiau, 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija dainų ir tautinių 
šokių švente rengia 1994 metų 
vasarą Vilniuje. Kviečiamos 
visos išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupės. 

Nepaisant, kad ši šokių šventė 
vyks už pusantrų metų, dvi 
Chicagos didžiausios tautinių 
šokių grupės pradėjo ruoštis 
šiam įvykiui nuo praėjusio 
rudens. 

„Spindulio" tautimų šokių 
grupė, vadovaujama Rasos 
Poskočimienės, repetuoja Lietu
vių centrfc, Lemonte. Grupę 
sudaro jaunių ir studentų ra
teliai. „Spindulio" šokėjai 
kasmet pasirodo lapkričio 
mėnesį Milwaukee miesto 
ruošiamame „International 
Folk Festival" ir Daley Plaza 
Vasario 16-sios dieną, mūsų 
tėvynės nepriklausomybės at
statymo minėjimui. „Spin
dulys" dabar sparčiai ruošiasi 
savo tradiciniam vakarui, kuris 
vasario 20 dieną, 6:00 v.v. vyks 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Programą atliks jaunių ir stu
dentų rateliai, bus karšta vaka
rienė ir šokiai. Vasario 28 dieną 
ši šokių grupė pasirodys Grand 
Rapids mieste, Michigan vals
tijoje. 

„Grandies" tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Irenos 
Smieliauskienės, po 1992 va
saros sėkmingų gastrolių Lie
tuvoje, pradėjo savo naujos 
veiklos metus rugsėjo mėnesį. 
Grupę sudaro jaunių, studentų 
ir veteranų r a t e l i a i . P r a ė j u s į Metinėje Akademinu Skautų sąjūdžio Chicagos skyriaus šventėje Korp! Vytis 
rudenį s tudentų rate l i s šoko senjorai. Iš k. - Audrias Utz, Andrius Panaras, Tadas Misiūnas, Dainius 

Brazaitis (pirmininkas), Darius Laucius ir Tomas Žukauskas. 

ŽIEMOJOME 
DAINAVOJE 

Studentu Ateitininkų sąjun
gos „Žiemos akademija" vyko 
Dainavoje sausio 1-4 dienomis. 
Studentai pradėjo naujuosius 
metus atkreipdami dėmesį j 
mokslą, meną ir literatūrą. 

Penktadienio vakare suvažia
vo į Dainavą studentai iš įvai
rių vietovių. Nebuvo iš anksto 
numatytos programos, tai visi 
susirinkusieji bendravo su 
seniai ir ne taip seniai matytais 
draugais, arba žiūrėjo filmo. 

NAUJAS JAUNŲ 
VYRŲ KVARTETAS 

Auris Jarašunas. Tauras Rad
venis, Aliukas Prišmantas ir 
Paulius Gražulis. Ką šie vyru
kai turi bendro? Taip, visi yra 
vyrukai. Visi yra Amerikos lie
tuviai. Visi šiuo laiku gyvena 
pietinėje Californijoje. Visi pri
klauso tautinių šokit} ir dainų 
ansambliui „Spinduliui". Visi 
pažįsta Viktorą Ralį. Bet šiuo 
atveju svarbiausia yra, kad visi 
myli dainą. Nutarė (su muziko 
Viktoro Ralio pagalba) pabandy
ti sudaryti kvartetą. Šie keturi 
vyrukai nebuvo nei karto repe-

Šeštadįenio rytą visi ilgai ir tave, kai sužinojo, kad laukia-
saldžiai miegojo. Pavalgę prieš- m i pasirodyti Šv. Kazimiero pa-
piečius. 11:30 v.r. visi rinkosi rapijos choro 50 metų sukaktu-
salėje tolimesnei programai, viniame pokylyje, Gaila, kad jie 
Gytis Liulevičius trumpai api- padainavo tik dvi dainas. Teko 
budino S.A.S „super" savait- patirti, kad gal vėl juos išgir-
galį. kuris vyks sausio 29-31 sime „Spindulio" tradiciniame 
dienomis taip pat Dainavoje. „Blynų baliuje'*. Nekantriai 
Gytis papasakojo ir apie įvykius laukiame jų pasirodymo! 

Tarptautiniame šokių ir dainų 
festivalyje, o jauniai atliko 
programą Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio sąjūdžio lapkričio 
29 d., Chicagoje, Šaulių na
muose ruoštame Tilžės akto pa
skelbimo minėjime. Dabar 
studentų ratel is į temptai 
ruošiasi Vasario 16-sios mi-

Nuotr. J. Tamulaičio 

Tibete. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, turime padėti ir ki
toms valstybėms,kurios taip pat 
t rokš ta nepriklausomybės, 
lygių teis ių. J i s išdalino 
projektų ir naudingų adresų 
sąrašus, kad galėtumėme padėti 
Tibetui asmeniškai, draugovių 
arba sąjungos veikla. 

Gyčiui baigus kalbėt i , 
turėjome kelias valandas lais
valaikio. Visi smagiai praleido 
laiką čiuožinėdami Spyglio 
ežeru, vaikščiodami gamtoje, 
besiklausydami muzikos, 
pasikalbėdami su draugais, o 
kai kurie ir miegodami. Po lais
valaikio vėl susirinkome salėje 
pasiklausyti poeto Tereškino 
paskaitos apie literatūrą. Pasi 
baigus diskusijoms, vėl turė
jome laisvalaikį! Smagu buvo 
paišdykauti. atsikvėpti. 

Prieš penktą valandą vakaro 
»isi susėdome į mašinas ir iš
važiavome j Manchester mies
telį šv. Mišioms. Po Mišių 
grįžome į Dainavą vakarienei ir 
pasiklausyti Audros Baleišytės 
paskaitos apie astronomiją. Vėl 
buvo laiko diskusijoms. Disku
sijas užbaigę ir įjungę televizo
rių žiūrėjome tris dokumen
tinius filmus. Po filmų visi no-

Gailė R. 

rėjome išsiblaškyti: bendravome 
ir šokome su draugais, kiti žiū
rėjo filmus. Bet mūsų naktinė 
programa nebuvo baigta! Lora 
Krumplytė antrą valandą ryto 
skaitė paskaitą „Chemija, reli
gija ir tauta". Tokios įdomios 
paskaitos mes dar nesame 
turėję!!! 

Sekmadienį, pavalgę priešpie
čius, 12:00 v. vidudienyje vėl 
rinkomės į salę. Sj kartą 
pasiklausyti Dariaus Udrio 
paskaitos apie poltiką. Po to 
buvo politinis forumas. 
Turėjome trumpą pertrauką, po 
kurios sekė Vidos Riškutės ir 
Kristinos Liaugaudaitės 
paskaita apie meną. Laisvalaikį 
praleidome įvairiai. Pavalgę 
vakarienę, susirinkome salėje 
paskutiniajam diskusijų 
vakarui. 

Pirmadienį atsikėlėme, susi
tvarkėme ir turėjome atsisvei-
kinti su mūsų mylimąja 
Dainava! 

Krista A. Silimaitytė 
Chicagos S.A.S. draugovės 

pirmininkė 

PABENDRAUKIME 
VISI KARTU! 

Ar nenorėtumėt t praleisti šeš
tadienio vakarą jaukioje atmo-

Naųjuosius metus Toronte sutinkant. Iš k. — Vida Brazaitytė, Julija 
Minkūnaitė, Audra Baleišyte, Kristina Baltakytė ir Arūnas Buntinas. 

nėjimų pasirodymams Wi uke- sferoje, bendraujant su drau-
gane ir Chicagoje, taip pat ir gaiš, smaguriaujant skaniomis 

vaišėmis ir besiklausant pamėg
tų muzikos kūrinu? „Nerijos" 
jūrų skaučių tunto gintarės, 
„Burių svajos" -Tūla, ruošia 
„Baltijos baliuką vasario 6 d., 
8:00 v.v. Bočių m*: ėje, Lietuvių 
centre, Lemonte Vaišinsitės 
įvairiais skanėstą -, klausysitės 
dviejų Marių grojamos muzikos. 
Šis pabendravirr. s skiriamas 
jaunimui nuo -tuoniolikos 
metų. Bilietų b n a — 5 dol. 
asmeniui. Bilietu skaičius ri
botas, todėl turiu uos įsigyti iš 
anksto pas sese Taiydą, tel. 
708-749-7860, arb sesę Ingridą, 
tel. 708-484-904" Laukiame 
jūsų atvykstant' 

S^sės gintarės 
Studentų Ateitininku sąjungos 1992 m. 
dalyviai. 

spalio me" pabaigoje Dainavoje ruoštų rekolekcijų 



JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 

LOS ANGELIEČIAI 
INVESTUOJA Į 

LIETUVĄ 

APIE SODININKYSTĘ 
LIETUVOJE IR PASAULYJE 

L 8 Ekonomin ių Reikalų 
Taryba (ERT) skatina išeivijos 
lietuvių veiklą ir bendra
darbiavimą ekonomikos srityje. 
Šia skiltimi aš ir kiti ERT ko
respondentai informuojame apie 
verslo ir pramonės galimybes 
Lietuvoje. Straipsniais aprašy
sime įvairių išeivijos lietuvių 
ekonominius projektus. Aišku, 
ne visus šios veiklos dalyvius 
pažįstame. Tikimės išgirsti iš 
visų, galinčių pasidalinti savo 
patirtimi. 

Šį kartą aprašome kai kuriuos 
Los Angeles apylinkės lietuvių 
ekonominius projektus . 
Aplamai jų veikla yra labai įvai
ri ir įdomi; yra stambesnių, 
smulkesnių ir dar besivystančių 
projektų. Kodėl jie šiuo metu in
vestuoja Lietuvoje, kada tai yra 
rizikinga? Vieni tikisi dabar įsi
tvirtinti Lietuvos rinkoje, kad 
sulauktų pelno, išsivysčius 
Lietuvos ekonomijai. Kiti tai 
daro tėvynės labui, manydami, 
kad jų invest ici jos ugdo 
Lietuvos ekonomiją. Dažnai dir
bama kartu su pažįstamais ir 
giminėmis. Vieniems tai yra 
įdomus užsiėmimas, o kitiems 
pilnalaikis, pelno siekiantis 
verslas. Kaip bebūtų, skatinam 
dalint is informacija. Taip 
padedam vieni kitiems. Tikime, 
kad šią-.bllIUl beskaitydami, 
papildysite savo žinias — kur 
kokios investicinės galimybės ir 
į ką kreiptis įvairiais klau
simais. Gal gausite naujų min
čių. Mūsų siekimas yra parem
ti visų pastangas, paskatinti 
ekonominį judėjimą. Ateityje 
pranešime, kas ką veikia kitose 
lietuvių apylinkėse. Aprašyda
ma įvairius projektus, ERT ne
rekomenduoja bet kurio projek
to ir nesiima atsakomybės už 
informacijos t i k s l u m ą ar 
projektų pelningumą. 

American Lithuanian In-
vestment & Development Cor
poration (ALIDCORP), Ambro
se Žatkus — prezidentas, Vincas 
Juodvalkis — iždininkas (213) 
667-3080. Prieš kelis metus 
įsteigta bendrovė investuoti į 
Lietuvos ūkį ir pramonę. Įsikū
rė Šeduvos žemės ūkio mo
kykloje, įsteigdama savo filialą. 
Amerikos l ietuvis Ambrose 
Žatkus yra šio projekto pradi
ninkas, entuziastas ir filialo di
rektorius; kelis sykius nuvykęs 
ilgesniam laikui, įsteigė parduo
tuvę, viešbutį ir ūkio įrangos 
nuomavimo bei mokymo stotį, 
kuriai įgytas traktorius, kom
bainas, sunkvežimis ir kita. 
Pas taruoju l a i k u nuvykęs 
nupirko hangarą, kuriame bus 
ūkio įrangos taisymo stotis. 
Šiuo metu parūpinama darbo 10 
žmonių. Taip pat yra sutarta su 
trimis žemės ūkio mokyklomis 
mokyti, naudojantis filialo 
parūpinta įranga, naujus, žemę 
atgavusius, savininkus kaip 
ūk in inkau t i . Fi l ia lo užsi
mojimai tu r i paklausą ir 
plečiami. Žadama įsteigti ūki
ninkams kredito kooperatyvą, 
kuris parūpintų jiems paskolas. 
ALIDCORP jau surinkusi apie 
20,000 dol. kapitalo; turi apie 20 
narių ir ieško daugiau investi
torių ilgalaikėm investicijom. 
Investitorius kasmet kviečia 
svečiuotis, apsistoti Šeduvos 
centre veltui. 

Baltic Rim Trading Co., 
Linas B a š k a u s k a s — di
rektorius, (310) 399-0734. Jau 
dveji metai užsiima impor-
tu-eksportu su Lietuva, nau
dojantis air cargo ir laivų 
transportu. Šiuo metu impor
tuoja/eksportuoja rūbus ir 
maistą. Ieško investitorių. 

Bridges Associates, Ričar
das Kontrimas, (714) 768-3650. 
Susipažinęs su keliomis ga
myklomis dėl dalių gamybos 

Lietuvoje. Ieško patikimo 
transporto laivu iš JAV į 
Lietuvą ir iš Lietuvos į JAV. 

Vytautas Burokas (310) 
474-0211 — prekybininkas, per 
daugelį kelionių Lietuvon gerai 
susipažinęs su Lietuvos tekstilės 
pramone ir ją labai vertinąs; per 
jo paslaugas lapkričio mėnesį 
užmegzti ryšiai su užsienio fir
ma, žadančia pirkti pusę mili
jono metrų drobės. 

Eastnet Import-Export Co., 
Rachel Samolis (310) 379-2794. 
Pereitais metais eksportavo 
didelį kiekį saulės akinių, kurie 
turėjo paklausą Lietuvoje ir 
Rusijoje; iš Lietuvos akiniai 
buvo vežami pardavimui į 
Minską, Petrapilį ir kitur Rusi
jon. Prekyba vykdyta konsigna-
cijos būdu (consignment). Ieško 
invest i tor ių importavimui 
prekių iš Lietuvos. Susipažinęs 
su Lietuvos filmų, televizijos ir 
garso rekordavimo studijomis, 
jų technika ir pajėgumu. Turi 
pažinčių su gamybai tinkamo
mis patalpomis Lietuvoje, ku
rios ieško pramonininkų'nuomi-
ninkų. 

Dr. Algirdas Kanauka (310) 
541-9041 - JAV aviacijos ka
rininkas, aerospace inžinierius, 
pensininkas; Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerijos pa
tarėjas; verslo konsultantas, jau 
keleri metai domisi Lietuvos 
ekonomika. Užsiima arba 
domisi šiais projektais: kavos 
pupelių deginimo ir malimo 
apa ra tū ro s importavimu į 
Lietuvą (ieško investitorių), 
vartotų kompiuterių impor
tavimu į Lietuvą (ieško investi
torių), kalogeninių fermentų 
eksportu iš Lietuvos (ieško 
vartotojų), moduliarinių 
cementinių tvorų statybos 
formų importavimu į Lietuvą; 
JAV centralizuotų vakuuminių 
siurblių gamyba Lietuvoje; gali 
pa rūp in t i Lietuvių žodžių 
rašymui patikrinti kompiu
t e r i a m s programą ispell 
checker). 

An tanas Mikalajūnas (310) 
394-2927 verslininkas. įvairių 
kultūrinių projektų mecenatas. 
Susitaręs su Ukmergės valdyba 
ir Dotnuvos Žemės Ūkio aka
demija steigti filialą — pavyz
dinį, mišrios gamybos ūkį. Tai 
buvusio dvaro centras su parku 
ir keliais šimtais hektarų žemės 
plotu. Darbus planuoja pradėti 
šį pavasarį, žada dalyvauti 
privatizavime vienos transpor
to įmonės, kuri turi per tris 
šimtus automobilių ir sunkveži
mių susisiekimui, maisto ir 
prekių išvežiojimui; įmonė taip 
pat turi 7 ha plotą ir taisymui 
patalpas. Abiem projektam ieš
ko invest i tor ių. Skatina 
archeologinių objektų ir pilių at
statymų tęsimą; steigia tam 
tikslui fondą. Numatyta tartis 
su Švedijos ir Vokietijos bei kitų 
kraštų vyriausybėmis ir jų žino
vais apie objektus, kuriuose su
tampa mūsų istorijos. Tai ne tik 
kultūrinės reikšmės, bet tai pat 
turizmui reikšmingas projektas. 

Rasa T r a d e Company, Ar
vydas Jakeliūnas. savininkas 
(310) 458-8823. Jau pusantrų 
metų aptarnauja Los Angeles 
apylinkės gyventojus. Siunčia 
siuntinius į Lietuvą air cargo; 
paskutiniu laiku išsiunčia apie 
120 siuntinių kas savaitę. Siun
tiniai pasiekia adresatus per 
maždaug savaitę. Persiunčia 
pinigus iš JAV į Lietuvą ir iš 
Lietuvos į JAV (tokių atvejų yra 
— tai asmenys, kurie nori pirkti 
prekes JAV); taip pat siunčia 
telefaksus į Lietuvą. Priima kai 
kurio maisto užsakymus ir pri
statymus Lietuvoje. Siuntinius 
priima savo įstaigoje Santa 
Monicoje ir kiekvieną 
sekmadieni iš ryto Los Angeles 

Per pusę amžiaus, labai at
skirti nuo pasaulio, mes nesė
dėjome rankas sudėję. Ir 
šiandien mūsų sodininkystės 
mokslo darbuotojų karta turi ką 
pasakyti. Mes neturėjome ge
resnių sąlygų, mes neturėjome 
modernios aparatūros, labai 
stokojome informacijos, bet mes 
kūrėme mokslą ir visas savo 
žinias atiduodavome sodų 
augintojams. Ir Vokietija, kuri 
supranta juodųjų serbentų vertę 
ir pati juos augina, perka šias 
uogas Lietuvoje. O kiek nedaug 
pasaulis težino apie Lietuvos so
dininkystę! 

Lietuvoje dabar gana plačiai 
pradedami auginti kai kurie 
sodo augalai, kurie Vakarų 
pasaulyje beveik nežinomi. 
Vienas toks augalas y ra 
šaltalankis (sea buckthorn, bo-
taniškai Hippophae rhamnoi-
des). Jo arealas išbarstytas — 
Prūsija, Karpatai, Dunojaus 
delta, Kaukazas, Vidurinė Azi
ja, Sibiras. Sibire jis jau seniai 
pradėtas auginti gamybinėse 
plantacijose. Nelaukėme ir mes. 
Tai labai vertingas vaiskrūmis 
arba nedidelis medis. Vienas 
toks krūmas duoda 10 kg. uogų. 
Uogos oranžinės, rūgščios, bet jų 
konservai labai skanūs ir turi 
daug karotinoidų, tokoferolio ir 
kitų vitaminų. Uogose yra 4% 
medicininio aliejaus. Šio augalo 
nėra Amerikos floroje, nes jo 
tėvynė — Europa ir Azija. 
Žinomas jis tik kai kuriuose bo
tanikos soduose. Daugeliui gar
sių firmų čia galėtų būti 
,.Amerikos atradimas". 

Kitas, Amerikoje mažai 
žinomas, augalas — tai svarai
nis. Jis šiek tiek žinomas kaip 
dekoratyvinis, bet auginama 
kita rūšis. Lietuvoje jau kaip 

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos patalpose. 

Kęs t a s Reivydas (818) 
772-6646, draudimo bendrovės 
savininkas, verslininkas. 
Lietuvoje, jaunų prekybininkų 
paskatintas, įsteigė eksporto ir 
importo bendrovę. Perka urmu 
ir eksportuoja JAV populiarios 
muzikos diskus (CDs, compact 
dises) į Lietuvą, kur šio projekto 
iniciatoriai sėkmingai par
davinėja jau trijose parduo
tuvėse. Importuoja liaudies 
meną, kaukes ir gintaro pa-
papuošalus iš Lietuvos. 

V y t a u t a s Č e k a n a u s k a s , 
Lietuvos Generalinis konsulas 
Los Angeles (805) 496-5324. 
Parūpina informaciją apie 
verslo galimybes, Lietuvos įsta
tymus ir mokesčius ir kaip pra
dėti ekonominius projektus 
Lietuvoje. Iki šiol kreipėsi dau
giausia amerikiečiai smulkūs 
verslininkai ir gal šeši stam
besni prekių iš Lietuvos užsako
vai, kuriuos nukrepė į Lietuvos 
ambasadą, Washington, DC. 

Pastaba. Ateityje pranešime 
apie veiklą kitose lietuvių 
apylinkėse JAV ir taip pat 
papildysime žinias iš Los 
Angeles. Kviečiame visus pri
siųsti ekonominiais reikalais in
formaciją straipsniams. Pra
neškite, ko reikia: investitorių, 
ta lkininkų, informacijos, 
ekspertizės. Straipsnių reikalais 
prašome kreiptis šiuo adresu: 
Edmundas Kulikauskas, LB 
ekonominių reikalų taryba 
(ERT), 7311 Douglas Circle, La 
Paima, CA 90623. tel. ir fax 
(714) 521-8694. 

E. Kulikauskas 

selekcionuotas kultūrinis 
vaiskrūmis auginamas japo-
ninis svarainis Japan quin.ee, 
bot. Chaenomelesjaponica). Šis, 
vieno metro aukščio, krūmelis 
duoda 2-5 kg labai rūgščių obuo
lių, kurie turi daug citrinos 
rūgšties. Jų konservai labai 
skanūs. Neveltui šis augalas 
kartais vadinamas šiaurės cit
rina. Jį galėtų auginti Kanada 
ir daugelis vėsesnio klimato 
šalių. 

Amerikos žemynas yra nedyg-
liuotų agrastų tėvynė. Iš 
Amerikos patekusi į Europą 
veislė ,Houghton' davė pradžią 
selekcijai. Drįsčiau sakyti, kad 
agrastai dar kartą keliaus per 
Atlantą - dabar atgal į 
Ameriką. Mūsų išvesta veislė 
,Ginučiai' labai mažai dygliuo
ta, o uogų kokybe pralenkia, 
sakysim, Pixwel' arba ,Captiva-
tor'. Ji gauta kaip tolimas 
,Houghton* palikuonis, panau
dojant radiacinę mutagenezę — 
30 kilorentgenų. Sėklos buvo 
švitintos Latvijos Mokslų aka
demijos atominiame reaktoriu
je, o teoriškai padėjo Kanadoje 
dirbęs latvis K. Lapinš. 

Amerika yra labai įdomių 
auksuotųjų serbentų (golden 
eurrant, bot. Ribes aureum) tė
vynė, be šie augalai tebeauga 
kaip laukiniai. Firmų katalo
guose jie neminimi. Jų sukultū
rinimas vyko Europoje ir Vidu
rinėje Azijoje. Atranka vyko ir 
Lietuvoje. Tikiu, kad auksuota
sis serbentas dar sugrįš į savo 
tėvynę ir nustebins visus labai 
didelėmis uogomis. Lietuvoje 
jam nepatinka per daug vėsus 
pavasaris. 

Amerikoje neauginami juo
dieji serbentai. Bet, sakysim, 
Naujoje Zelandijoje, jeigu ten 
atsirastų lietuvis plantatorius, 
jam būtų labai naudingos mūsų 
sukurtos veislės. Taip pat ir 
Siaurinėje Kanadoje, ir 
pietinėje Pietų Amerikos daly
je, ten, kur vėsus, į Lietuvos 
panašus, klimatas. 

Peržiūrint Amerikos firmų 
katalogus, matyti, koks skurdus 
raudonųjų serbentų pasirinki
mas. Amerikoje neauginama iš 
Kanados kilusi aronija (black 
chokeberry), kuri, Europoje gero
kai sukultūrėjusi, vėl gali grįžti 
į Naująjį pasaulį. 

Na, bet su spanguolėmis ir 
šilauogėmis mes esame nau
jokai. Mokslui tai ne naujiena 
ir Lietuvoje, bet didesnių span-
guolynų mes, matyt, neįvei-
sime, kol negrįš iš Amerikos ar 
Kanados koks sodininkas su 
savo kapitalu ir savo technolo
gijomis. O Lietuvoje šitiek 
durpynų, kuriuose galima au
ginti spanguoles! 

Jau dabar Lietuvoje yra daug, 
o ateityje bus dar daugiau uogų 
ir kitų vaiskrūmių žaliavos kon
servų pramonei. Kadangi labai 
trūksta cukraus, tai uogų 
daugelis net neskina. Mums 
reikia garsių konservų firmų 
iniciatyvos steigti Lietuvoje 
bendras įmones. Pusė kapitalo 
būtų Lietuvos partnerių (pasta
tai, energetika), kita pusė užsie
niečių (įrengimai ir žaliavos). 
Žaliavos būtų perkamos čia pat. 
Lietuvoje, už užsienio kapitalą. 
Būtų ir pigiau, ir augintojai 
gautų už uogas tikrą valiutą. 

Mums 'abai reikia asmeninių 
kontaktu su užsienio lietuviais, 
kurie turi ką nors bendra su so
dininkyste. Labai sunku gauti 

literatūros. Mes paprastai net 
nežinome, kokios knygos ar 
žurnalai užsienyje leidžiami. 

Ne viena daina mini obelėlę ir 
vyšnių sodelį. Myli mūsų 
žmonės sodus. Lietuva gali 
bendradarbiauti su pasaulio 
sodininkystės mokslininkais ir 
verslininkais, bet mums labai 
trūksta kontaktų ir svetimų 
kalbų žinojimo. 

Antanas Ryliškis 

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

LINAS C. LESECKAS. 
Loan orficer 

Commonvvealth-United Mortgage 
Tel. 708-403-2700 

Dirbame savaitgaliais 

Jei norite atidaryti banko są
skaitą užjūryje konfidencialiai, 
kreipkitės šiuo te!.: 

312-776-5720 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South \Vester i • Chicago 

(312) 7374000 

i 1^~lf Darius 
Urbaitis 

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

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi-
ius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

Suteikiame 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: 

Martin Automotive, 
tel. 312-646-6677 

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

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GRcIT 
PARDUODA! 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.' 
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ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

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

Union Pier. Ml, parduodama mais
to krautuvė. Turi leidimą pardavi
nėti alų ir vyną. Gera sezoninė ir 
metinė apyvarta. Parduodamas pa
statas, sklypas ir visi įrengimai: 
galima ir nuomoti. Kreiptis: 

708-839-8458 

MISCELLANEOUS 

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

11. 376-1882 ar 376-5996 
100/0_20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi West 95th Stret 
Tel . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonies kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamrdžiusv 

j 8EN S€RAP1MAt 70S-S3S-2SSO 

Poilsis vasaros vidudienį Varsėdžiuose. Žemaitijoje. 
N'uotr. Aleksandro Atučio 

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 

3541 West 99tb St., Evergreen Park, IL 60642 
Antrd-penktd. 9 v. r.—6 v.v., seitd. 8 v.r.—5 p.p. 

Sekmd ir pirmd. uždaryta. 

Ontuifc KMIECIK REALTORS 
Tfjl 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ l 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

OPEN HOUSE 
Sunday, J a n . 24 , 1-3 p .m. 
6223 S. Komansky Ava . 

Beautfl brick bungalow; 3 bdrms; deck 
pooi Call: Nancy, 312-581-0803 

Cantury 21/Homaftndara 

[H 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzte Ave. , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX—INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vlai a gantai kalba lietuviški! 
• Nuola:da pensininkams 

M REALMART, I N C 
6602 S. PuUski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas 2 mieg. kamb. 
butas, pirmame a., Marquette Pk. 
apyl. $350 su šiluma. 

Kreiptis: 312-925-8809 

IEŠKO BUTO 

Gydytoja, galinti slaugyti ligo
nius, ieško 2 kamb. buto. 

Skambinti: 312-778-2174 

IEŠKO DARBO 

Jaunos lietuves moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis: 
312-776-8176 arba 312-229-1774 

MARO.UETTE 
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 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kralptla { Hermis Deckya 

Tai . SS5 «624 Nuo 8 ryto Ik i S v . v . 
Kalbėti lietuviukai 

I ' I 

http://quin.ee
file:///Vester


VALANDĖLE SU NAUJA 
„EGLUTĖS" REDAKTORE 

1993 m. „Eglutė" , vaikų žur- j 
nalas, susilaukia naujos redakto-
rės — Nijolės Nausėdienės. 
P i rmas is Jos r edaguo ta s 
numeris išeis sausio mėn. pabai
goje. Norėtųsi susipažinti su 
naująja redaktore ir išgirsti iš 
jos, kokių planų ji turi šiam dar 
bežaliuojančiam žurnaliukui. 

* * * 

— Kas p a s k a t i n o r edaguo
t i „Eglute"? 

— Buvo liūdna, kaip ir vi
s iems, pamač ius „ D r a u g e " 
žinutę, kad „Eglutė" netenka 
redaktoriaus ir tolimesnis jos 
likimas nežinomas. Švietimo 
tarybos pirm. R. Kučienė man 
užsiminė, a r nesutikčiau perim
ti „Eglutės" redagavimo darbo, 
nes būtų gaila prarasti vienin
telį išeivijos vaikų žurnalą. Tik 
pareigos ir atsakomybės jausmo 
vedina, apsiėmiau šį darbą. 

— Kiek e s a t e sus ipaž inus 
su „Eglute'*? A r ją p r enume
ruodavo te savo va ikams? Ar 
j ą vartojote l i tuanis t inės mo
kyklos k lasėse? 

— Savo va ikams užsaky
davau „Eglutę". Užsakydavau 
jų vardu, tada jie džiaugdavosi, 
laukdavo pašto ir didžiuodavosi. 
Taip pat užsakydavau savo mo
kiniams, baigusiems mokslo 
metus visais penketukais, kaip 
dovaną. Klasėje skaitydavome 
pasakas , sprendėme galvo
sūkius, spalvodavome. Tai dary
davau, kai dirbau su žemesniais 
skyriais. 

— Kokia J ū s ų pa t i r t i s su 
va ikų l i t e r a tū r a? A r esate 
raš ius i v a i k a m s ? A r esate 
r e d a g a v u s le idinius , sk i r tus 
vaikams? K a i p mano te , a r ta 
pat i r t is p a d ė s J u m s šiame 
naujame d a r b e ? 

— Auginant vaikus ir moky
tojaujant, tekdavo žengti kartu 
su vaikų l i t e r a t ū r a . Esu 
parašiusi ir režisavusi kelis vai
dinimus v a i k a m s . Reikalo 
verčiama, parašau vieną kitą 
eilėraštį, bet šiaip niekad nesky
r iau laiko rašymo darbui. Esu 
redagavusi Kr. Donelaičio m-lų 
vaikų žurnal iuką „Pirmieji 
žingsniai". Šiek tiek padės, bet 
„Eglutė" pareikalaus daugiau 
darbo ir atsakomybės. 

— Ar buvus io j i r e d a k t o r ė 
Onu tė Mikai lai tė ir žurnal iu
k o skaitytojai davė kokių pa
tar imų, a r pa te ikė p ra šymų, 
kur iuos n o r ė t u m ė t išpildyti? 

— Labai džiugu, kad tiek 
daug skaitytojų atsiliepė į anke
tas . Daugumas atsiliepė tei

giamai ir prašė toliau tęsti 
leidimą. Skaitytojų pasiūlymai 
buvo, kad ir toliau „Eglutėje" 
išliktų skyrelis „Dievo drau
gai" , nes religija atlieka didelį 

m e r a t a s b e i l e i d y k l o s r e ika 
lus? Kokius sunkumus n u m a 
to te „ E g l u t ė s " a te ič ia i? O ga l 
numatote „Eglute i" naujų 
ska i ty to jų L ie tuvo je? 

— Aš esu atsakinga už „Eglu
t ė s " l i te ra tūr inę vertę, tema
tiką, struktūrą. Nek. Pr. M. Ma
rijos seserys rūpinasi „Eglutės" 
administraciniais reikalais. LB 

vaidmenį vaikų auklėjime. Aš švietimo taryba rūpinasi „Eglu- Mielai pri imsiu kitų kritiką, 
jaučiu šio skyrelio svarbą ir 
stengsiuos jį toliau puoselėti, 
plėtoti. Šiuo klausimu ses. O. 
M i k a i l a i t ė žadėjo p r i s iųs t i 
medžiagos, bandysiu ieškoti 

tės" leidimu. Nemanau, kad t a s 
man sudarytų sunkumų, nes 
mes visi dirbame vienam ir t a m 
pačiam tikslui. J au ir dabar ga
vau daug naujų prenumera-

naujus pasiūlymus. Iš kritikos 
mes mokomės, jeigu ji yra 
pamokant i , ne užgauli. Jos 
užduotis y r a aiški — išlaikyti tą 

birkstėlę lietuviško j a u n i m o 
tarpe ir neleisti jai užgest i . 

* » * 

Dėkojame už a tsakymus. Lin
kime Jums sėkmės nauja i ap
siimtame darbe. Linkime J u m s 
st iprybės, i š tvermės , n a u j ų 
idėjų, naujų bendradarbių, o 
svarbiausia — naujų skaitytojų! 

Pasikalbėjo 
R a m u n ė K u b i l i ū t ė 

paramos lėšų dalis yra skiriama seselių uždegtą l ietuvišką ki- DRAUGAS, šeš tadienis , 1993 m. sausio mėn. 2 3 d. 
ir žurnalo leidimui. Žadame 
įvesti „Eglutės" žurnalo rašinių 
ir piešinių konkursus, ruošti iš
vykas. Svarbiausia suaktyvinti 
moky to jus , k a d mokyklose 
plačiai būtų skaitoma ir klasėse 
nagrinėjama „Eglute ' Jos atei
t is priklauso nuo mūsų visų, ne 
aš viena sprendžiu jos likimą 

ki tų talkininkų, kad išliktume torių. Čia prisidėjo daug per 
t ikra is Dievo vaikais. Įdomus spaudą išjudintas „Eglu tės" 
buvo pasisakymas jau čia gimu- klausimas. Taip pat „Amerikos 
sio senuko iš Sootsville. Jis rašė, balsas" padarė pasikalbėjimą su 
kad „ E g l u t ę " užsisako jau 
daugelį metų, nes kita periodinė 
spauda yra jam per sunku skai
tyt i . 

— A r p a k e i s t u m ė t e „Eglu
t ė s " t u r i n į ? A r j a u e s a t e 
p a d a r i u s i žygių u ž a n g a ž u o t i 
n a u j ų b e n d r a d a r b i ų ? A r j a u 
t u r i t e s u d a r i u s b ū s i m ų j ų 
„ E g l u t ė s " n u m e r i ų sudė t į ? 

— Būtų visiškai net ikslu, 
perėmus „Eglutę", staiga pra
dėti ją iš pagrindų keisti. Tada 
re ikėtų duoti žurnalui kitą 

manim ir tą įrašą perdavė į 
Lietuvą. Taigi ir Lietuvoje 
žmonės turėjo progos susipažnti 
su „ E g l u t e " . Lietuvoje y r a 
leidžiama daug spalvingų ir 
gražių žurnalų vaikams, tačiau, 
galiu kalbėti net ir iš savo 
patyrimo, kad Lietuvos žmo
nėms visados yra mielesnis iš 
toli atėjęs žurnalas . K a u n e 
mano giminės, pamatę „Pir
muosius žingsnius", kreipėsi į 
mane, prašydami prisiųsti jiem, 
nes jie tuos žurnal iukus naudo-

vardą, nes nebūtų jau „Eglutė", ja mokyklose. J ie nenagrinėja 
kuri t iek metų augo ir žaliavo mūsų klaidų, bet su pagarba 
l i e t u v i š k o j a u n i m o t a r p e . 
Bandysiu laikytis tos pačios 
s t ruktūros ir tematikos, nes 
tokią ją visi pamėgo. Jeigu 
pavartytumėte senus žurnalo 
puslapius, tai pamatytumėte , 
kad ji palaipsniui keitėsi, taigi 
i r a te i ty je „ E g l u t ė " įneš 
kokių nors naujovių. Gal įsteng
sime mes ją išleisti spalvotą? 
Tiktai dabar mes nesame tam 
pajėgūs. Turiu vieną naują 
jauną dailininkę, Rūtą Pace-
v i č i enę . J i pa ruošė p i r m o 
viršelio puslapį ir kai kur ias 
iliustracijas. Šiaip tikiuosi pa
galbos ir kviečiu į talką visus 
buvusius talkininkus. Iš ses. 
Onutės esu gavusi sąrašą visų 
talkininkų ir matau, kiek daug 
jų buvo. Dabar, pasinaudodama 
šia proga, labai prašau visų ir 
toliau bendradarbiauti su ma
nim, prisiųsti savo medžiagą. 
Būsiu už tai labai dėkinga. 
Žadu tematiką plėtoti pagal 
kiekvieno mėnesio įvykius. Pir
mas numris buvo sunkiausias, 
nes pasitaikė visas šventinis 
laikotarpis, atostogų laikotarpis, 
tad neturėjau jokios medžiagos, 
reikėjo jos ieškoti iš ki tur . 
Ate i ty je , t i k iuos i , r e i k a l a i 
pasitaisys. 

— A r mano te , k a d b u s sun
k u d i r b t i su dv iem „šeimi
n i n k a i s " — Švie t imo t a r y b a , 
k u r i r ū p i n s i s r e d a g a v i m o 
r e i k a l a i s ir Neka l t a i P r a d ė 
tos ios Mari jos v i enuo lynu , 
k u r i s to l iau t v a r k y s p r e n u -

Daiva Ragaitė ir Regina Cyvaitė „Žiburėlio" mokyklėles užsiėmimuose. 
Nuotr. D. Čyvienės 

žiūri į išeivijos lietuvius, suge
bančius dar išleisti žurnalus. 
„Eglu tė" buvo siuntinėjama 
nemokamai į Lietuvą, tačiau tik 
reikėtų užsiimti šiuo reikalu ir 
būtų gal ima surasti daug pre
numeratorių, nes yra Lietuvoje 
ir pajėgių žmonių. 

— Ga l n o r ė t u m ė t e ką n o r s 
p r idė t i a p i e s a v o p l a n u s a r 
u ž m o j u s s a v o n a u j a m 
d a r b u i ? 

— Ateities planai tokie, kad 
bandysime kelt i vajus „Eglu
tei". J aun imo centro direktorė 
S. Endrijonienė ir toliau paža
dėjo ruošti madų parodas Put-
namo seselėms remti . Iš šios 

„ V O S N E A T S I M U Š Ė " 

NASA pernai gruodžio mėn. 
paskelbė pro Žemę pralėkusio 
asteroido nuot raukas . Tai pir
mas kar tas , kai mokslininkai 
galėjo aiškiai matyti vieną tokį 
padangių svečią, kurių tūks
tančiai maišosi toje pačioje erd-
vėie su mūsų p 'aneta . 

Astronomai seniai žinojo apie 
asteroidus. Manoma, kad žiloje 
prae i ty je v i enas k i t a s y r a 
patekęs į Žemės orbitą, jos 
t r aukos pave ik tas , nukr i to . 
Pvz., prieš 65 mil. metų 6-9 
mylių pločio asteroidas kr i tęs 
Meksikos Yucatan pusiasayje. 
Jo s u k e l t a s dulkių debesis 
užtemdęs padangę ir atšaldęs 
k l ima tą i lg iems deš imtme
čiams. Dėl to išnyko daug 
augalų ir gyvių. Net ir dinozau
rų, galima sakyti, s taigus iš
nykimas priskir iamas tokiai 
katastrofai. 

Nors šimtmečiai ir tūkstant
mečiai išnaikino daug šių „kri
tulių" žymių, nemažai jų vis dar 
randama įvairiose vietovėse. 
Spėjama, kad 1908 m. virš Sibi
ro vienas toks asteroidas suspro
go netoli žemės paviršiaus ir 
sunaikino kone iv/00 kv. mylių 
plote miškus bei visa kita. 

NASA nufotografuotas aste
roidas pavadintas Toutatis var
du. Gruodžio 8 d. j is prašvilpė 
pro Žemę 2.2 mil. mylių nuo
tolyje. Nors toks mylių skaičius 
mums atrodo neaprėp iamai 
didelis, pagal astronomus, tai 
tik menkas tarpelis. Toutatis 
susideda iš dviejų uolos gabalų, 
kuriuos t raukos jėga laiko kar
tu. Vienas gabalas yra apie 2.5 
mylios pločio, antrasis — 1.6 
myl. 

Prieš dvejus metus gerokai 
mažesnis asteroidas prazvimbė 
dar arčiau Žemės — 106,000 
mylių a ts tumu. Jeigu asteroi
das, didesnis negu 3 mylių 
pločio, susidurtų su mūsų plane
ta, visa gyvybė — įskai tant ir 
žmones — atsidurtų mir t iname 
pavojuje. (D.B.) 

A.tA. 
Dipl. teis. 

NORBERTUI TARULIUI 
mirus, jo žmoną FILOMENĄ, podukrą 
HALINĄ BAGDONIENĘ ir jų šeimas bei 
artimuosius skausmo valandose nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Lialė ir Juozas Zvyniai 
Onutė Siaudikienė 
Kostas Gasparaitis 
Dalia ir Edmundas Remiai 
Aldona ir Juozas Sulaičiai 

A.tA. 
SESUO MARY ROSALIA 

ASZUK, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyne 1993 

m. sausio 21 d., sulaukusi 94 metų. 
I vienuolyną įstojo iš Švč. Trejybės parapijos Wilkes-Barre, 

PA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 71 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seserį Joanna Ray ir jos šeimą. Tampa, FL. 
Kūnas buvo pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 

W. Marąuette Rd., Chicago, penktadienį, sausio 22 d., 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje šeštadienį, sausio 23 d. 9:30 vai. ryto. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse šeštadienį, 
sausio 23 d. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už: 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys i r Aszuk šeima. 

Laidotuvių direktor ius S. 
708-974-4410. 

C. Lack & Sons, tel. 

A.tA. 
Dr, STEPUI SVIDERSKUI 

mirus , jo seserį REGINĄ ir vyrą PETRĄ P E T R A U S 
K U S i r jų šeimą užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

B. Čiunkienė 
A. ir V. Osteikai 
V. Patalauskienė 
S. ir N. Sližiai 
R. ir A. Tamulioniai 
A. ir R. Vaitiekaičiai 
A. Vilkauskienė 

A.tA. 
Dipl. teis. NORBERTUI TARULIUI 

mirus , jo žmona i F I L O M E N A I ir podukra i HALINAI 
B A G D O N I E N E I su š e ima re i šk iu širdingą užuojautą. 

Dr. V. Vaitiekaitytė-Bernier 

Viešpats pašaukė 

A.tA. 
VACLOVĄ KAUŠĄ 

į Amžiną Gyvenimą. Nul iūdime l ikusius , vel ionio 
žmoną VANDĄ, mūsų mielą draugijos narę , jo seseris 
ir b ro l ius guodžia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

46054)7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

A.tA. 

ALBINAI BAŠKAUSKIENEI 

mirus , skaudžioje netektyje l iūdinčius vyrą J U O Z Ą , 
d u k r a s LIUCIJĄ ir ASTĄ, sūnų LINĄ, a n ū k u s bei 
visą giminę nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l iūd ime . 

Ona Adomaitienė 
Ignas Podėlis 
Dalia ir Jonas Siurilai 
Eufemija Walenciej 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

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

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

\ isos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

We Ship UPS 

Užsilmam maisto tlaklmu (catarlng) 

talman 

312 434-9766 

dclicatesscH 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 \Xest 69th Street. Chicago. IL 60629 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ tarquet te Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s ga l i te pa s i ek t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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MUS 
x J A V L B B r i g h t o n P a r k o 

apylinkės valdyba šaukia nar ių 
metinj susirinkimą sausio 31d. , 
tuoj po 10 vai. Mišių, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos mokyklos salėje. Bus 
pateikta praėjusiųjų metų veik
los apžvalga ir ateit ies planai . 
Metinis susir inkimas yra ge
riausia proga įteikti savo soli
darumo įnašus šiems metams . 
Bus renkamos aukos Stasio 
Lozoraičio k a n d i d a t ū r a i į 
Lietuvos prezidentus paremti . 
Kvieč iami visi a p y l i n k ė j e 
gyvenantys, bet dar neužsi
registravę, lietuviai a tvykt i ir 
užsiregistruoti. Bus užkandžiai 
ir kavutė. 

x V y t a u t o Didž. u n i v e r s i 
te te K a u n e 1992 m. rudenį 
buvo įsteigtas socialinių darbuo
tojų (sočiai work) paruošimo cen
tras. Tam centrui reikal ingi 
lietuviškai kalbantys prakt ikos 
(field work) instruktoriai , tu
rintys magistro laipsnį „sočiai 
work" srityje. Jei ga lė tumėte 
Lietuvoje praleisti mažiaus ia 2 
mėn. (kuo ilgiau, tuo geriau) ir 
norėtumėte dirbti su studentais, 
skambink i te prof . R e g i n a i 
K u l i e n e i , t e l . : ( d a r b o ) 
312-996-0032 a r b a ( n a m ų ) 
708-719-0130. 

(sk) 

x BANGKOKAS - Thailan-
do (buvusio Siamo) sos t inė , 
romant i škas ir pas l ap t ingas 
miestas. Spalvingos šventyklos, 
laivų mies te l ia i k a n a l u o s e , 
m a r g a s p a l v ė S i a m o a r c h i 
tek tūra ir modernūs dango
raižiai darniai jungiasi miesto 
panoramoje. Aplankyk i te šį 
tropinį kraštą su AMERICAN 
TRAVEL SERVICE 1993 m. ba
landžio 7 d. rengiama ekskur
sija. Informacija: 9439 S. Ke-
darie Ave., E v e r g r e e n P a r k , 
IL 60642, te l . (708) 422-3000. 

(sk) 

x „ M a i r o n i o " l i t u a n i s t i n ė 
m o k y k l a Lemonte kv ieč i a 
visus pasisvečiuoti met in iame 
pokylyje sausio 30 d., šeštadienį, 
7 v.v. Pasaulio lietuvių centre . 
Bus šilta-šalta vakarienė, veiks 
loterija, šokiams gros „Žiburio" 
orkestras. Stalus arba pavienes 
v i e t a s r e z e r v u o t i : t e l . 
708-961-3896 a r b a t e l . , 
708-971-1795. 

(sk) 

x D Ė M E S I O V I D E O A P A 
R A T U SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai , 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE., C H I C A G O , I L 
60609, Tel. 312-927-9091. S a v . 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x S v a r b u žinoti , kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 va i . ry to p e r W P N A 
1490 AM bangomis, siūloma sa
v a i t i n ė L i e tuvos įvyk ių 
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, O a k P a r k , IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Ses . M a r g a r i t a skai tys pa
ska i t ą ir rodys filmą pal. a rk iv . 
J u r g i o Matulaičio minėj ime — 
vakaronėje , sausio 29 d. Jau
n imo centro kavinėje. Minėji
m a s pras idės šv. Mišiomis 6:30 
vai . vaka re Jėzui tų koplyčioje. 
Visi kviečiami da lyvaut i . 

x S a u s i o 21 d. vakar in ių 
žinių laidoje nuskambėjo čika-
giečio Juozo Grabausko pa
vardė , esą j i s apka l t i n t a s žydų 
persekioj imu Lietuvoje nacių 
valdymo la ikais . Sausio 22 d. 
„Chicago T r i b ū n e " ir „Sun 
T i m e s " išspausdino i lgesnius 
repor tažus apie k a l t i n i m u s J. 
G r a b a u s k u i , pažymint , k a d j is 
įstojo s a v a n o r i u į T a u t i n ė s 
apsaugos batal ioną Kaune 1941 
m. liepos mėnesį , o vėl iau buvo 
išs iųs tas į Belorusiją (Minsko 
srit į) , k u r dalyvavo masiniuose 
žydų l ikvidavimuose. 

J . G r a b a u s k u i gresia JAV 
pil ietybės a t ėmimas ir deporta
cija į Lietuvą, bet byla gali 
nus i t ęs t i metų metais , ka ip 
pap ras t a i šiais atvejais atsi
t i n k a . Ka l t i namas i s jau sulau
k ę s 74 m. amžiaus . 

x B u v u s į „ P a r a m o s " pasta
tą 2534 W. 69 St., Chicagoje, nu
pirko Neomedica, Inc. medicinos 
centras, d rauge su ten esančiais 
s k l y p a i s . M e d i k ų a t s t o v a s 
pare i škė , k a d t a m e pasta te bus 
į rengtas inkstų dializės centras, 
o sklypai bus naudojami, li
gonius atvežusių mašinoms pa
s ta ty t i . 

Chicagos Lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėtių eglutės metu atlikę D. Bindokienės vaidinimą 
„Kalėdos, Bubilas ir Graužlys". Salėje — tėveliai ir svečiai. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

x A t l a n t a I m p o r t - E x p o r t 
p r a n e š a , kad mūsų skyr ia i 
įvai r iuose JAV kampeliuose ir 
t o l i au t e ik ia nepr iekaiš t ingas 
pas l augas . Mūsų kainos siunti
n i a m s į Lietuvą ir tol iau lieka 
ne i špasaky ta i žemos. Teirauki
t ės mūsų įstaigose dėl pinigų 
pe r s iun t imo į Lietuvą ir dėl 
m ū s ų naujo 66 sv. amerikie
t i ško ma i s to produktų r inkin io 
($99) pr is ta tymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudoki tės At lan ta 
Impor t -Expor t pagalba 1993 
meta i s ! T e l . 312-434-2121. 

(sk) 

x A m e r i c a n T rave l Serv ice 
s k e l b i a p a p i g i n t u s skr idimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
v ieną puse ir $835 į abi puses iš 
R y g o s į Chicagą. Kre ip t i s : 
A m e r i c a n T r a v e l Se rv ice , tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x R e i k a l i n g a s k a s i n i n -
kas , - ė (part- t ime teller) kal
ban t i s ang l i ška i ir l ietuviškai . 
Darbo pa t i r t i s re ikal inga, bet 
n e b ū t i n a . Alga proporcinga 
sugebėjimui. Darbo vai.: pirmd., 
an t rd . , ketvd. , 2 v. p.p.-5 v. p.p.; 
p e n k t d . 2 v. p.p.-8:30 v.v. 
šeštd. 9 v.r . - l :30 v. p.p. Kreiptis 
į: E r i k a Š i lga l i s , 312-925-7400, 
M i d l a n d F e d e r a l S a v i n g s , 
2657 W. 6 9 St., C h i c a g o , IL. 

(sk) 

x G r e i t p a r d u o d u v ienos i r 
d v i e j ų š e i n i ų n a m u s Chicago
je ir apy l inkėse . Skambinki te 
R E / M A X R E A L T O R S , R i m a s 
S t a n k u s , t e l . (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161 . 

x „ S A G I L ' S r e s t o r a n a s yra 
l ie tuviška va lgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e t u v i š k ų pa
t iekalų. Nea t s i l ankę nežinosite, 
kaip gausiai , gardžiai ir nebran 
giai gal i te pas m u s papietauti . 
Sav . J . L i u t i k i e n ė ir L Naujo-
k i e n ė . „ S a g i l ' s " , 6814 W. 87 
St . , B u r b a n k , I L 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

x N A M A M S P I R K T I PA
S K O L O S duodamos mažais 
mėnes in i a i s įmokėjimais ir pri
e inama i s nuošimčiais. Kreipki
t ė s į M u t u a l Federal Savings, 
2212 West C e r m a k Road — Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x V ladas Ruzgą iš Mervill-
ville, Indiana, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė au
ką, pageidaudamas, kad kalė
d inės kor te lės galė tų bū t i 
gražesnės. Ačiū už auką ir 
pastabą. 

x „ Ž A I B A S " ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai 
pristato užs i en i e t i škas mais
t o p rekes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI P E R 10 DARBO DIE
NŲ Į NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS" , 9525 So. 79th Ave. , 
Hickory Hil ls , IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Pol ika i t i s A c c o u n t i n g & 
T a x Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui e san t , a t v y k s t u j 
namus. Kreiptis: R a y m o n d C. 
Pol ikai t i s , A c c o u n t a n t , tel . 
708-597-9454. 

(sk) 

x P r a n a s G. Meilė, CPA są 
žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-5163. 

(sk) 

x Žiema, s n i e g a s , p i lkas 
dangus už lango, o Lexington 
House salėje sūkuriai spalvų, 
skambus juokas ir šimtai pažįs
tamų ir draugų. Vasario 2 1 d . 
12:30 v.p.p. visi keliai veda į 
„Skambėk, pavasarėli!" madų 
parodą. Rezervacijoms skam
binkite Lidijai Palukaitienei 
312-471-2643 arba Aldonai Weir 
708-964-9120. ( sfc) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS 
P A T A R N A U J A : Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis. 
income tax. vertimai, notaria-
tas, naujų v a i r a v i m o teis ių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x O p t k a l S tud io , 2620 W. 
7Is t St., Ch icago , II . 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 r m a d . ir a n t r d . 
užda ry t a . 

(sk) 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku-
šiems 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) 

CHICAGOS 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KALĖDINĖ 
EGLUTĖ 

Gruodžio 13 dieną Jaunimo 
centre vyravo džiugi nuotaika. 
Susirinkę Chicagos lituanis
t i n ė s mokyklos mok in i a i , 
mokytojai ir tėveliai užbaiginėjo 
paskutinius pasiruošimo dar
bus . Tą ša l toką gruodžio 
sekmadienį Jaun imo centre 
įvyko minėtos mokyklos kalė
dinė eglutė. Į šią džiugią šventę, 
s k i r t i n g a i nuo p raė ju s i a i s 
metais vykusių, buvo pakviesti 
ne t ik mokinių tėvel ia i ir 

x A . a . S e s e l ė R o s a l i a 
A s z u k (94) ramiai mirė Šv. 
Kazimiero Seselių Motiniškame 
name ketvirtadienį, sausio 21 
d.. 1 vai. popiet. Į Šv. Kazi
miero vienuolyną įstojo 1919 
metais iš Šv. Trejybės parapijos. 
Wilkes-Barre. Pennsylvania . 
įžaduose išgyveno 71 metus. Be 
veik visą savo gyvenimą Seselė 
mokytojavo pirmuosiuose pra
džios mokyklos skyriuose, iki at
vyko į Motiniškąjį namą 1976 
metais kaip pensininkė. Pasta
ruosius 9 metus ji buvo ligonė, 
slaugoma seselių. 

x I r e n a Leonavieiūtė-Brat-
k a u s k i e n ė <=ausio 19 d. iš 
Vilniaus atskrido į Chicagą. Ji 
yra vaidinusi pirmuose Lietu
voje suk tuose m e n i š k u o s e 
filmuose, o taip pat teatruose. 
Chicagoje ji žada t a l k i n t i 
„Vaidilutės'* dramos teatrui . 
Yra apsistojusi Šulaičių namuo
se Cicere. 

giminės, bet ir visuomenė. Si 
eglutė buvo pirmasis mokyklos 
didelis viešas renginys, suruoš
t a s mokinių ir mokytojų pa
stangomis. Išradingos mokinių 
mamos suruošė gausias kalė
dines vaišes. 

Dvyliktą valandą mokyklos 
mokiniai pradėjo šventę savo 
paruoš ta menine programa. 
Danutė Bindokienė šiai kalė
dinei eglutei parašė veikalą, 
kuris vadinasi „Kalėdos, Bubu-
las ir Graužlys". Pas ta tan t šį 
veikalą, mokiniams talkino mo
kyklos mokytojai Zi ta Du-
bauskai tė ir Vidas Gr. Duma-
šius. Nors ir buvo vėlai pradėta 
ruoštis š iam renginiui, puikiu 
vaikų sugebėjimų dėka, visi 
susirinkusieji buvo nudžiuginti 
sėkmingu pasirodymu. Susi
rinkusiųjų tarpe buvo ir or
ganizacijos ,.Lietu vos Vaikų 
Vi l t i s" kvie t imu a tvykę iš 
Lietuvos. Visų šių vaikų veidus 
nuskaidrino šypsenos ir sužibo 
džiaugsmo kupinos akys. 

Per t raukos metu susirinku
s ius p a s v e i k i n o Chicagos 
L i t u a n i s t i n ė s mokyk los 
vyresniųjų klasių mokiniai. Jie, 
padedami mokytojos p. V. 
Fabionovich ka lėd ine i pro
gramai išmoko keletą lietuvių 
liaudies šokių. Šokiais ta ip pat 
buvo pagyvintas ir veikalas: 
Snaigių ir Žvaigždžių šokius pa
ruošė j a u n e s n i ų j ų k l a s i ų 
mokiniai. J iems talkino moky
tojos Nijolė Pupienė ir V. Fabio
novich. Pasibaigus spektakliui, 
visa mokykla ir susirinkusieji 
sugiedojo ke le tą ka lėd in ių 
giesmių, o giesmėms akompana
vo gerai čikagiečiams pažįs
tamas muzikas Ričardas Šokas. 

Dar nenuskambėjus paskuti
niams giesmių akordams, į salę 
atskubėjo Kalėdų senelis, kuris 
su te ikė daug džiaugsmo ir 
mažiems, ir dideliems. Kalėdų 
senelis ne tik atsilankė šiame 
renginyje, bet atnešė dovanų vi
siems susirinkusiems vaikams. 
Nei vienas neliko nuskriaustas 
a r užmirštas. Kalėdų senelis 
šmaikštaudamas padrąsino ne
drąsius ir prajuokino nusiminu
sius. Po Kalėdų senelio dovanų 
visi susirinkusieji buvo pakvies
t i prie kalėdinių vaišių stalo, 
an t kurio netrūko nieko, išsky
rus tik gero apetito. 
Šia proga reikia padėkoti Chica
gos Lituanistinės mokyklos tė
velių komitetui už tą iniciatyvą 
ir triūsą, nes be jų pagalbos ši 
šventė nebūtų taip sėkmingai 
p r a ė j u s i . Reikia padėkoti 
mokyklos direktorei Jūra te i 
Dovilienei, kuri padėjo visuose 
šios šventės pasiruošimo dar
buose. Dekoracijos spektakliui 
buvo sukurtos Noros Aušrienės, 
o salės ir stalų papuošime mo
kyklai talkino V. Paulienė. Šią 
šventę pravedant, talkino ir D. 
Mei l i enė . Taip pat r e i k i a 
padėkoti tėveliams, nes jų pa
stangomis suruoštos gausios ir 
puikios kalėdinės vaišės. Dėko
jame ir visiems mokyklos moky
tojams, prisidėjusiems, pa
ruošiant šį renginį. Didžiausia 
padėka priklauso mokiniams, 
kur ie ne tik vaidino, šoko, 
dainavo, bet ir paruošė spek
taklio programas, talkino deko
ruo jan t sceną, pagelbėjo 
spektakl io metu ir suteikė 
džiaugsmo šiuo renginiu ne tik 
susirinkusiems tėveliams ir 
giminaičiams, bet ir atsilankiu
siems svečiams. 

Vidas Dumašius 

GYVYBINĖS REIKŠMĖS 
ĮSTAIGA 

Jau dabar turbūt kiekvienas 
Chicagos ir apylinkių lietuvis 
žino, kad Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose 
r a d o p r i eg l audą Lietuvos 
konsulatas . Pernai gruodžio 
mėnesį įvyko „konsulato įkur
tuvės" ir taip pat pradėtas va
jus šios svarbios įstaigos išlai
kymui, nes žmonės netruko 
apsižiūrėt i , kad konsulatas 
stokoja būtiniausių įrengimų. 

Suprantama, kad Lietuva kol 
kas negali išlaikyti įvairiuose 
užsienio vietovėse veikiančių 
konsulatų. Kažin kiek dar laiko 
praeis, kol ši galimybė atsiras. 
Iš tikrųjų mums būtų net gėda, 
jeigu reikalautume iš beatsiku-
riančios ir besistengiančios ant 
kojų tvirčiau atsistoti tėvynės 
pašalpos konsulatams, kai ją 
pačią reikia nuolat šelpti, jai 
padėti. Lietuvos konsulatų išlai
kymo našta krenta ant išeivijos 
lietuvių pečių. Tai mūsų repre

zentacinės įstaigos, svarbios ne 
t ik lietuviams, bet i r ki ta
taučiams, kurie pas ta ra i s ia i s 
m e t a i s l a b a i s u s i d o m ė j ę 
informacija apie Lie tuvą ir 
įvykiais joje. 

Šiuo metu Chicagoje veikian
čio konsulato įstaigoje d i rba t ik 
v i e n a t a r n a u t o j a , D a i v a 
Meilienė. J i dirba kasdien t a r p 
10 vai. ryto ir 1 vai . p.p. Darbo 
daug, bet nėra lėšų sk i r t i j a i 
daugiau apmokamų darbo va
landų savaitėje. N e k a l b a n t j a u 
apie tarnautojos algą, re ik ia ka
binetui svarbiausių į rengimų: 
kopijavimo mašinėlės, telefak
so, e l e k t r i n ė s r a š o m o s i o s 
mašinėlės, spintelės, l en tynų i r 
kitų baldų. Nėra, kaip pas iųs t i 
kur skubią informaciją, k l ientui 
a tė jus , pada ry t i a s m e n i n i ų 
dokumentų kopiją. Bū tų gera, 
kad įstaiga veiktų šeštadieniais 
ar ilgiau vakare, tuomet galėtų 
patarnaut i ir t iems l ie tuviams, 
kurie dienos metu į j ą negal i 
atvykti . 

J au pasitaiko, kad Chicagos ir 
apylinkių lietuviai pradeda at
kreipti į Lietuvos konsu la to 
vargą savo dėmesį. Š t a i i r 
Brighton Parko LB apyl inkės 
valdyba suskato rengti koncertą 
ir jo pelną skirti konsulato išlai
kymui. Koncertas įvyks vasario 
21 d. Jaunimo centre. Programą 
a t l iks Dainavos a n s a m b l i s , 
kuriam vadovauja muz. Dar ius 
Polikaitis, ir Grandies t a u t i n i ų 
šokių g rupė , v a d o v a u j a m a 
Irenos Smieliauskienės. 

Būtų t ikrai smagu, k a d lietu
viškoji v isuomenė s u p r a s t ų 
reikalą ir gausiai sus i r ink tų , 
užpildytų Jaun imo centro salę. 
Gera remti tėvynėje veikian
čiais institucijas i r įs taigas, bet 
mūsų savigarba reikalauja pasi
rūpinti ir išeivijoje veikiančio
mis, kurios čia reprezentuoja 
Lietuvos valstybę, ne t ik savųjų, 
bet ir kitataučių ta rpe . 

S. D . 

MUZIKA, D A I N O S I R 
M A D O S 

Vasario 5 d. 7 vai. va i . Jau
n imo cen t ro k a v i n ė j e y r a 
rengiama įdomi šio sezono vaka
ronė, kurioje pasirodys svečiai 
iš Lietuvos. Tai Chicagos lietu
viams jau gerokai pažįstami dai
nininkai bei muzikan ta i : Vy
tau tas Šiškauskas ir Alvydas 
B l in s t rubas , k u r i u o s g e r a i 
a t s i m e n a m e i š „ D r a u g o " 
n a u d a i s u r e n g t o k o n c e r t o 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Šį kartą jie parodys daug naujų 
bei įdomių kūrinių, k u r i e y r a 
įrašyti dviejose muzikos kase
tėse, išleistose paskut in ių trijų 
mėnesių laikotarpiu. 

Taip pat čia bus gal ima pama
tyti naujas lietuviškas madas ir 
audinius, kuriuos pr ieš kel ias 
savaites atvežė šios šakos spe
cialistės Birutė Janav ič ienė ir 
Virginija Kliknienė. Jo s su 
t a l k i n i n k ė m i s v i s a t a i 
demonstruos, o publika galės iš
vysti daug Chicagoje d a r nema
tytų rūbų bei mezginių. 

Bus vaišės, bendros dainos , o 
tie, kurie norės — galės ir pasi
šokti. (eš.) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Ch icagos Lituanistinės mokyklos mokiniai Kalėdų eglutės programoje pernai gruodžio pradžioje 
Jaunimo centro scenoje. Iš kairės: Adelė Rocytė. Ranius Padalino, Algis Paulius, Ivas Dambrauskas 
•r Vytautas Grybauskas. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

Advokatas j onas G iba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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

ADVOKATAS 
Vytenis L ie tuvn inkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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




