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Brazauskas svarstys 
Landsbergio 

pasiūlymą 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, vasario 19 d. (Elta) — 
Šiandien Tiesoje spausdinamas 
interviu su prezidentu Algirdu 
Brazausku po prezidento pažy
mėjimo įteikimo ceremonijos. 

Jame A. Brazauskas sako, 
kad jam pavyks žmonėms su
kur t i geresnį ir gražesnį 
gyvenimą. „Kažkokių ypatingų 
gerovės aukštumų gal ir ne
įveiksime, tačiau į priekį tik
rai pasistūmėsime", sako jis. 

I klausimą, ar baigta jau 
valdžios piramidės statyba, 
prezidentas atsako, jog ne. Dar 
bus vyriausybės pakitimų, ji 
turės parengti naują programą. 
Žmonėms A. Brazauskas ar
timiausiu metu bijo ką nors 
žadėti. Kur kas geriau ne žadėti, 
o stengtis padaryti. Jo manymu, 
artimiausiu metu reikia rimtai 
panagrinėti atlyginimų didini
mo klausimą, didesnį dėmesį 
skirti užsienio kreditams bei 
finansinei pagalbai. 

A. Brazauskas taip pat teigia, 
jog jis pasiruošęs sėsti prie ap
skrito stalo, tartis su visomis po
litinėmis jėgomis, linkęs ap
svarstyti ir opozicijos vado V. 
Landsbergio pasiūlymą sudary-

* u specialią konsultacinę struk
tūrą prie prezidento. 

Landsbergis skat ina 
Brazauską remtis visomis 

grupėmis 
Užvakar prasidėjusioje neei

linėje Seimo sesijoje pareiškimą 
dėl prezidento rinkimų rezultatų 
padarė opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis. 

Pareiškime viliamasi, kad 
prezidentas ne tik netarnaus 
savo partijai, nors ji vienintelė 
jį rėmė rinkimuose, bet, tapęs 
laikinai nepriklausomas nuo 
LDDP, norės remtis visomis 
įtakingomis Lietuvoje ir jos 
Seime politinėmis jėgomis. 
Landsbergis pažymėjo, jog tam 
galimybę sudarytų speciali kon
sultacinė struktūra, demokra
tiškai atstovaujamas politinis 
pasitarimas pas prezidentą. 
Jame, Vytauto Landsbergio 
nuomone, būtų aptariama vals
tybės politika, mėginama sufor
muoti ne vienpartinė, o plates
nio bendradarbiavimo politika. 

Iš Rytų garantijų nebus 

Prezidentu tapo A. Brazaus
kas. Kaip keisis Lietuvos santy
kiai su Rytais, ypač Rusija? J šį 
klausimą Lietuvos aide šiandien 
atsako Seimo narys Romualdas 
Ozolas. Jo manymu, santy
kiams su Rytais, taigi ir su 
Rusija, prezidentas ir naujoji vy
riausybė bei Seimo dauguma 
turės skirti rimčiausią dėmesį, 
norės jie to ar ne. Rusijoje situ
acija keičiasi ne į gerąją pusę. 
O Lietuva kol kas dar neturi 
patikimų sąlygų savo ūkio 
veikimui. Neturi ir moderniam 
ūkininkavimui reikalingų ga
rantijų, kad Vakarų kapitalas 
galėtų čia rasti palankią dirvą. 

„Panašių negalių kamuo
jami", sako R. Ozolas, „mes 
būsime priversti su Rytais, su 
Rusija bendrauti. Ir bendrauti 
žiauriomis sąlygomis: ir pasau
linėmis kainomis mokėdami, ir 
pačios Rusijos konkurencijos 
girnų malami, ir negarantuoti, 
kad už tai nebūsim politiškai 
šantanžuojami. Todėl kurti 

kokias nors bendras su Rusija 
įmones, ypač buvusių karinių 
pagrindu, didžiai rizikingas 
užsiėmimas". 

R. Ozolo įsitikinimu, susita
rimai su Rusija privalo būti 
nepaprastai tikslūs, pamatuoti 
tarptautinės teisės masteliu. 
Stiprėjant tokiems politikams 
kaip Ruckoj, Chasbulatov, Lie
tuva negali labai daug tikėtis. 
Todėl bet koks ne t iks lus , 
nepamatuotas Lietuvos ūkinis 
susietumas su Rusija gali Lie
tuvai prastai politiškai atsiliep
ti. „Mums atidžiai sekant savo 
santykius su Rusija tarptauti
nės teisės akimis", sako R. Ozo
las, „galima būtų atlaikyti dabar 
prasidėjusį ryškesnį Lietuvos 
krypimą į Rytus". 

Kas t r a u k i a ir k a s a t s tumia 
užsienio inves t i tor ius 

Danijos pramonininkų asociaci
ja parengė bendradarbiavimo su 
Lietuva projektą. Vykdydami 
pirmąjį šio projekto etapą iki šių 
metų gegužės mėnesio danai 
rengiasi atlikti Lietuvos pra
monės analizę, nur-.atyti per
spektyvias bendradarbiavimo 
sritis. Antrajame etape Danijos 
ir Lietuvos įmonės jau bendra
darbiautų tarpusavyje. Orien
tuojamasi į vidutinio dydžio ir 
mažas įmones, nes jų struktūra, 
danų nuomone, racionali, su 
jomis lengviau dirbti, priimti 
sprendimus. 

Lietuvos ir Danijos pramo
nininkų bendradarbiavimą vakar 
aptarė Ekonomikos ministras 
Julius Veselka ir Danijos pra
monininkų asociacijos direkto
rius Jorgen K. Hansen. 

„Užsienio verslininkams nuo 
žvalgybos Lietuvoje pereiti prie 
investicijų trukdo kelios kliū
tys", pasakė po šio susitikimo 
ekonomikos ministras Julius 
Veselka. „Tai silpna Lietuvos 
bankų sistema, su Europos Ben
drijos įstatymais nesuderinti 
mūsų įstatymai, mūsų pačių iš
siderinimas". 

Ministro nuomone, jeigu bus 
stabili vyriausybė, jeigu visos 
ministerijos turės prieš akis 
Lietuvos ūkio raidos perspekty
vą, k i ta is meta is užsienio 
investicijų turėtų būti ir dau
giau, ir didesnių. Tik žinodami, 
kad tikrai gaus pelno užsie
niečiai pradės įgyvendinti pro
jektus. O Lietuva jiems gali 
pasiūlyti pigią ir kvalifikuotą 
darbo jėga. 

Reikia sutarčių tarp 
Baltijos šalių 

Lietuvos Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas Ka
zys Bobelis vakar susitikime su 
Estijos užsienio reikalų minist
ru Trivimi Velliste pasakė, kad 
Lietuvos užsienio politikos 
nuostatos išliks nepakitusios ir 
jų bus tvirtai laikomasi. Tačiau 
ekonominių ryšių srityje bus 
vykdoma lankstesnė politika, 
nes Lietuvai reikia Rusijos ža
liavų ir galimybės eksportuoti 
į Rytus savo produkciją. 

Estijos užsienio reikalų mi
nistras pritarė Latvijos užsienio 
reikalų ministerijos siūlymui 
šiemet kovo mėnesį surengti 
Baltijos valstybių parlamentų 

Sustabdytas šalpos 
išvežiojimas Bosnijoje 

Haiti salos keltas „Neptūnas" 1991 metais, pasiruošęs išplaukti iš sostinės Port-au-Prince į 
Jeremie. Šis keltas buvo panašiai perkrautas ir antradienio naktį, kai jis nuskendo audringoje 
jūroje, plaukdamas iš Jeremie į sostinę. Bijoma kad žuvo iki 1,500 žmonių. Tik šimtas-keli 
išsigelbėjo. Kelte plaukiantys nebuvo pabėgėliai. 

Vasario 16-osios priėmimas 
Jungtinėse Tautose 

New Yorkas, vasario 18 d.— 
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
Jungtinių Tautų praneša, kad 
Lietuvos nepriklausomybės ats
tatymo 75-mečio proga, Lie
tuvos ambasadorius prie Jung
tinių Tautų Anicetas Simutis 
vasario 16 d. vakare surengė 
priėmimą Jungtinėse Tautose, 
į kurį susir inko apie 300 
užsienio valstybių ir Jungtinių 
Tautų agentūrų atstovai, New 
Yorko valstijos, Bažnyčios ir 
lietuvių svečių. Jam talkino 
New Yorko lietuvių sudarytas 
komitetas. 

Atvykusiuosius, jų tarpe apie 
100 ambasadorių, prie įėjimo 
sut iko ir sveikino Am
basadorius ir p. Simutienė bei 
visas Lietuvos Misijos prie JT 
štabas. Seka Laisvosios Europos 
korespondento Algirdo Lands
bergio pranešimas apie tolesnę 
priėmimo eigą. 

Pasveikinęs svečius ir padėko
jęs ambasadoriams, Anicetas Si
mutis pristatė ypatingą viešnią. 
Tai, jo žodžiais, ambasadorė — 
moteris, kurių Jungtinėse Tau
tose nedaug teturime, atstovau-

Mirė prof. dr. 
Česlovas Kudaba 
Vilnius, vasario 19 d. — 

Vakar, vasario 18 d., mirė prof. 
dr. Česlovas Kudaba, daugelio 
knygų ir straipsnių apie Lietu
vos gamtą ir geografiją auto
rius. Visuomenės buvo labai 
gerbiamas ir studentų mylimas 
asmuo. Pašarvotas bus vasario 
19 d. prie universiteto esančioje 
Šv. Jono bažnyčioje. Laidotuvės 
sekmadienį, vasario 21 d. 

janti šalį, į kurią, laisvės ir ūki
nės gerovės ieškodama, emigra
vo trečdalis lietuviu tautos. 

Naujoji Jungtiniu Amerikos 
Valstijų ambasadore Jungtinėse 
Tautose, Madeleine Albright 
Driminė, jog ji yra gimusi 
Čekoslovakijoje, ir Amerikoje 
atsidūrė po komviistų pervers
mo jos gimtinės Ji Amerikoje 
„naturalizavosi'— priėmė JAV 
pilietybę. Bet kuris amerikietis 
didžiuotųsi galėdamas tarnauti 
savo šaliai Jungtinėse Tautose, 
kalbėjo M. Albright. Jūs galite 
įsivaizduoti kaip aš didžiuojuo
si, būdama ..naturalizuota" 
amerikietė. 

Ambasadore pabrėžė, jog ji 
jaučiasi artima Lietuvai ir jos 
žmonėms, kūnų istorija labai 
panaši į Čekoslovakijos. Prieš 
pusantrų metų lankantis Vil
niuje, jai dideij ispūdį padarė 
lietuvių demokratiška dvasia ir 
jų sugrįžimas į narsumu pa
ženklintą isteriją. Aš sveikinu 
jūsų šalį ir tai. kad čia jau antrą 

sykį minimas nepriklausomy
bės atstatymas, pareiškė amba
sadorė. „Kaip seniausios de
mokratijos atstovė, tariu — mes 
sveikiname visas naujas demo
kratijas". 

Šventišką nuotaiką pagilino 
ir priėmime apsilankęs New 
Yorko arkivyskupas kardinolas 
John O'Connor. Pradžioje 
prabilęs lietuviškai, kardinolas 
pasveikino susirinkusiuosius su 
„nuostabiaisiais" pasikeitimais 
Lietuvoje. Jis prisiminė savo 
vaikystės dienas, kada jam teko 
bendrauti su daugeliu lietuvių 
— patirti jų „tvirtumą, gilų tikė
jimą" ir būti liudininku, „kaip 
aistringai jie tausoja savo tapa
tybę. Jūs to niekad nepraradot", 
pridūrė kardinolas O'Connor. 

Anot kardinolo, lietuviai gal 
ir patys nesusivokia, kiek daug 
jų kova reiškė amerikiečiams. 
Lietuviai mums buvo „nepap
rasto įkvėpimo versmė", kalbėjo 
jis. „Aš jaučiu pareigą ap
silankyti pas jus ir pareikšti 
padėką žmonėms, kurie buvo 
.šviesa tamsybėje ir pavyzdys 
mums visiems'." 

Sarajevo, Bosnija-Herzego-
vina, vasario 17 d. (NYT) — 
Jungtinių Tautų šalpos agen
tūra suspendavo beveik visą 
šalpos tiekimą Bosnijoje ir Her-
z*»govinoje trečiadienį, kol 
dviejų pusių politiniai vadai 
nepradės laikytis savo įsipa
reigojimo praleisti maistą ir 
medicinos reikmenis vežančius 
Jungtinių Tautų konvojus. 

Šiuo įsakymu buvo betarpiš
kai sustabdyti beveik visi vyk
domi šalpos išvežiojimo uždavi
niai vienoje sudėtingiausių ir 
pavojingiausių šalpos teikimo 
operacijų, kurias Jungtinės 
Tautos yra bet kada vykdžiu
sios. Ir atrodo, kad tas spren
dimas turės šiurpias pasekmes 
1.6 milijonui žmonių, kurie, 
negavę šios pagalbos, toliau 
kentės badą, ligas ir šaltį. 

Šį sprendimą buvo sunku pa
daryti, pareiškė JT Aukštoji 
komisionierė pabėgėliams, ja
ponė Sadako Ogata. Šį pareiš
kimą ji padarė reporteriams 
Nairobi, Kenjoje, kur ji tikrino 
Jungtinių Tautų šalpos darbą 
Somalijoje ir Kenjoje. Jos spren
dimas Bosnijoje ir Herzegovino-
je sustabdyti šalpos teikimą nu
stebino kai kuriuos aukštus JT 
pareigūnus tame krašte, nes, 
prieš padarydama šį sprendimą, 
ji su ja.;s nekonsultavo. 

Nepranešė JT operacijos 
vadui krašte 

Jelcinas ir parlamento vadas 
sieks kompromiso 

Maskva, v; -ario 17 d. (NYT) 
— Rusijoje vvkstančios kovos 
pagrindiniai v kėjai prez. Boris 
Jelcinas ir pa 'lamento vadas 
Ruslan Chasl ;.atov antradienį 
įvykusiame su.-itikime susitarė 
sekančių 10 dienų laikotarpyje 
bandyti rasti rūdą pasidalinti 
politine ga a, antradienį 
pranešė prezi••:• nto Boris Jelcin 
šalininkas, m.nistro pirmininko 
pavaduotojas > rgėj Šachrai. Šis 
kompromisas t istų jiems atidė
ti referendurr... dėl konstituci
jos, kuris bu numatytas ba
landžio 11d 

S. Šachrai spaudos konferenci
joje pranešė, kad prez. Jelcinas 
yra pasiruoš*, sušaukti Liau
dies deputatu kongresą vienos 
dienos sesijai, k id jis indorsuotų 

užsienio reikalų komitetų pir
mininkų ir užsienio reikalų mi
nistrų susitikimą. Jame turėtų 
būti aptarta šalių bendradar
biavimo politika, sienų klausi
mai, pasirašytos bendradarbia- * P r i e i t a korrr omisą. Sis 1,000 
vimo sutartys. Kazys Bobelis n a r i u turint - kongresas yra 
apgailestavo, kad Baltijos vals- aukščiausias Kusijos valdžios 
tybių vienybė ir bendradarbia- organas. Kompromisą patvirtin
a m a s iki šiol buvo tik deklaruo- l i 8 a l i b ū t i d i : d a m a i r Konsti-
jami. Per trejus metus, pasakė tucinam teismui. Bet jei prezi 
jis, nepasirašyta nei viena bend- dentui ir p . iamento vadui 
radarbiavimo sutartis. nepasisektų prieiti kompromiso. 

Trivimi Velliste paparaše pa- tuomet būtų p vestas konstitu-
remti Estiją dėl priėmimo į cinis referend mas, kaip ir pla-
Europos Tarybą. Kazys Bobelis nuojama, pas;;*ė S. Šachrai. 
užtikrino, kad Lietuva, kuri ge- J u s u s i t ik nas antradienį 
gūžes mėnesį tikisi tapti Euro- b u v 0 š i o k i a . ,kia staigmena. 

Jelcin ir R. Chasbulatov susi
tikimas antradienį tetruko tik 
20 minučių ir pn to prezidentas 
išvyko. Manoma, kad šios „atos
togos" tėra tik politinis manev
ravimas. 

Abiejų svarstomas pasiūly
mas, kurį apibūdino S. Šachrai, 
reikalauja, kad R. Chasbulatov 
vadovaujama Aukščiausioji 
Taryba ir preizdentas liautųsi 
kišęsi į ministro pirmininko 
Viktor Černomyrdin valdžią, 
jam stengiantis pravesti refor
mas. Manoma, kad pažadas ne
sikišti tesėtų vienerius metus. 
Ir prezidentas ir parlamentas 
tuo tarpu atsižadėtų bet kokių 
legislatyvinių iniciatyvų keisti 
Konstituciją. Bet žinovams sun
ku įsivaizduoti, kad parlamen
tas ar jo vadas su tokiu pasiū
lymu sutiktų. Bet pasiūlymas 
gali įtikinti parlamentą, nes 
tada jie galėtų būti ramūs dėl 
savo vietų dar vienerius metus. 

pos Tarybos nare, visada rems 
Estiją ir jos interesus gins kaip 
s a v o (V.GU.) 

nes pirmadit i prez. Jelcinas 
buvo staiga ; -anešęs, kad iš
vyksta 12 di< "4 atostogoms. B. 

— Rusijos parlamentas 162-4 
balsų dauguma priėmė 
neįpareigojančią rezoliuciją, 
raginančią Jungtines Tautas ar
ba uždėti sankcijas Kroatijai ar
ba nuimti sankcijas prieš Ser
biją. Tai priešinasi prieš kelias 
dienas Rusijos užsienio ministro 
Andrėj Kozyrev užtikrinimui 
JAV-ėms. kad Rusija ir toliau 

Prancūzas Įeit. gen. Philippe 
Morillon, kuris vadovauja tame 
krašte esančiam 7,500 JT karių 
karinėms pajėgoms, kurioms 
pavesta apsaugoti šalpos siun
tas, sužinojo apie šį sprendimą 
iš reporterių, apsilankiusių jo 
štabo centrinėje Sarajevo mies
te. Generolas, supykęs, nubildėjo 
laiptais pas reporterius ir davė 
suprasti, jog jam atrodė, kad šis 
sprendimas buvo per greitai 
padaryta nuolaida spaudimams, 
kuriuos ypač paskutiniuoju me
tu patiria pašalpą vežantys ir 
lydintiys JT daliniai. Gen. Mo
rillon pasakė, jog jis įsakymus 
priima iš JT generalinio sekre
toriaus Boutros Boutros-Ghali. 
ne iš ponios Ogata. 

„Mano uždavinys lieka tas 
pats, tol. kol generalinis sek 
retorius jo nepakeis", pasakė 
gen. Morillon. „Būtent: kad 
keliais važiuojantys 'šalpos) 
konvojai pasiektų Čerška. Go-
ražde, kur tik reikia. Nuo šio 
vakaro aš daviau įsakymus, kad 
mūsų daliniai tesėtų savo už
davinius, kol tie konvojai pra
važiuos". 

Komisionierės Ogata sprendi
mas nustebino ir Jungtinėse 
Tautose New Yorke esančius 
diplomatus. Vienas taikos 
derybų vadovų, Europos Bendri
jos įgaliotinis Lord David Owen 
sakė, jog nei jis, nei Cyrus 
Vance. JT įgaliotinis deryboms, 
nebuvo iš anksto informuoti 
apie šį sprendimą. Lord Owen 
pasakė, jog šalpos teikimo 
suspendavimas tik parodo, kaip 
svarbu prieiti politinio spren
dimo šiam konfliktui, kurį, jo 
nuomone, galima būtų prieiti 
per kelias dienas, jei t ik 

rems tarptautines sankcijas 
prieš Serbiją. 

— Lietuvos Socialinės ap
saugos ministras pažadėjo nuo 
kovo mėnesio padidinti pensijas 
dar 20%. 

bekovojančios grupės sugrįžtų 
prie derybų stalo. 

Gen. Morillon pasakė, jog 
suspendavimas šalpos išve
žiojimo yra tolygu pasidavimas 
spaudimams iš Bosnijos politikų 
ir Vakarų reporterių, kurie 
vaizdavo Jungtinių Tautų ope
raciją kaip bereikšmę. Tai yra 
labai neteisingas įvertinimas jo 
dalinių atl iekamo darbo. 
,,Mums pavyko išgelbėti šimtus 
tūkstančių gyvybių", pasakė 
generolas, „ir dabar mūsų 
operacija yra pastatyta į pavojų 
dėl to, kad keli šimtai žuvo 
rytinėje Bosnijoje". 

Bando išspręsti krizę 

Savo sprendimu S. Ogata ban
do išspręsti krizę, susidariusią, 
kai musulmonų vadovaujama 
Bosnijos valdžia pereitą savaitę 
pareiškė, kad nebepraleis šalpos 
vežimų į Sarajevo, kol šalpos 
vežimai nepraeis dviems šim
tams tūkstančių musulmonų, 
gyvenantiems serbų apgultuose 
miestuose rytinėje Bosnijoje. 
Dėl to sprendimo 380,000 žmo
nių Sarajevo mieste jau ketvirtą 
dieną nėra gavę maisto, vaistų, 
antklodžių ir miegmaišių, ku
rie taip būtini,norint išgyventi 

Bosnijai paskelbus savo veiks
mą, Jungtinės Ta::t .*s tmi\, r . 
tuojau vežti pašalpą rytinės Bos
nijos Čerška mieste esantiems 
30,000 musulmonų, kurie jau 10 
mėnesių kenčia serbų apsuptį, 
negaudami jokios JT pašalpos. 
Bet dešimties sunkvežimių 
pagalbos konvojus jau keturias 
dienas stovi prie serbų uždary
to tilto. Serbai milicininkai 
sako, kad neturi įgaliojimo juos 
praleisti. Tad komisionierė 
Ogata įsakė tam šalpos konvo
jui grįžti į savo bazę Belgrade, 
kartu su kitu konvojum, važiuo
jančiu į Goražde, kitą serbų ap
gultą musulmonų miestą. Tas 
konvojus jau buvo pravažiavęs 
serbų saugomą tiltą, ant kurio 
buvo sulaikytas konvojus, va
žiuojantis į Čerską. 

Savo pasisakymuose S. Ogata 
labai rūpestingai stengėsi pa
brėžti, kad pagalbos siuntimą 
nuolat trukdo abi pusės, ne kuri 
nors viena, ir dėl to, manoma, 
JT dar galėjo atlikti tai, ką iki 
šiol padarė. Bet privačios šalpos 
organizacijos nesidrovi sakyti, 
kad pagrindiniai šalpos siuntų 
trukdytojai yra serbai, apsupę 
Sarajevo ir rytinės Bosnijos 
musulmonų miestus. 

KALENDORIUS 

Vasario 20 d.: Amata. Leo
nas, Visgintas. Auksuolė. 

Vasar io 21 d.: 7 eilinis 
sekmadienis. Petras Damiani. 
Eleonora. Feliksas. Kęstutis, 
Žemyna. 

Vasario 22 d.: Šv. Petro sosto 
šventė. Maksimilijonas, Marga
rita. Darvydas. Gintaute. 

Vasario 23 d.: Šv. Polikarpas. 
Romaną (Roma). Gantautas, 
Siga. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:41, 
leisis 5:30. Temperatūra dieną 
29 F (- 1 C), sninga, lyja, lietus 
šąla į ledą, naktį - 22 F (- 5 C). 

Sekmadienį saulė teka 6:40. 
truputį šilčiau, apsiniaukę, vė
juota ir sninga. Pirmadienį pa 
našu. 
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SUPERSAVAITGALIUI 
ĮJUNGIA ANTRA GREITĮ 

Kaip viesului per „Dainavą" 
praūžus metams po pirmojo 
studentų ateitininkų sąjungos 
„Supersavaitgalio". atėjo antrojo 
eilė. Dar 1991-ųjų „Ateities" 
studijų dienų metu susirinkę 
studentai nusprendėm, kad 
norime turėti bent vieną iš 
anksto tvirtai suplanuotą ir pa
grindinį susibūrimą per metus. 
Sekdami amerikietiškąją pop-
kultūrą, renginį papuošėme 
nedaug ką reiškiančiu vardu. 
Bet juk skamba gerai ir su
traukia žmones į nuošalų Michi-
gano valstijos kampelį, tai ką 
čia, žmogau, skųsies. 

Šį sykį ,,Dainavon" suvažiavo 
45 studentai iš Illinois, Michi-
gano, Kanados bei Indianos. 
Penktadienio vakaras buvo tra
diciškai neformalus. Buvo sma
gu bendrauti su ilgai nematy
tais, po visą Šiaurryčių Ameri
ką išmėtytais studentėliais. Iš 
lūpų į lūpas žodžiams belyjant, 
naktis netruko prabėgti.ir d. mg 
kam buvo staigmena, kad teko 
ristis iš lovos vos tik spėjus akis 
užmerkt. Bet, jas pravėrus, pra 
regi devintos valandos saulę, 
kuri per langą kviečia atgal į 
gyvenimą. 
C Kad jau atsikėlėm, tai čia 
gera vieta išreikšti visų vardu 
padėką Kastyčiui Šoliūnui ir jo 
AteiMaist kooperatyvui. Jie 
mus puikiai maitino per visas 
45 valandas, kurias išbuvome 
po vienu stogu. Didžiulis ači.. 
už pusryčius ir visas kitas prit-
maisto praleistas minutes, ir 
diena, gerai prasidėjusi, rutulio
jasi toliau. 

jau gerokai įsidienojus, 
buvome sukviesti į pagrindine 
salę, kur ant lentos puikavosi 
užrašas „Dainavos konfe
rencija". Salia užrašo vikriai 
sukiojosi popieriuose skęstąs 
SAS CV pirmininkas ir būsimas 
mokytojas Gytis Liulevičius 
Netrukus paaiškėjo jo rūpesčio 
priežastis. Pasirodo, SAS CV 
susirūpino tęstinumo reikalu ir 
vietoj tradicinių paskaitų ir 
simpoziumų, kurie gal ir pratur
tina pavienius ateitininkus, nu
sprendė surengti konferenciją, 
įvadinėje kalboje buvo pami
nėta dar viena konferencija — 
Palangos. Tai ir buvo mūsų 
kryptis — taip kaip Palangoje 
1927-aisiais, taip ir dabar 
1993-čiaisiais „Dainavoje", mes 
siekėme sukurti (ar gal net 
susikurti) aiškų šiandieninės 
savo organizacijos įvaizdį ir 
pasistengti nubrėžti ateities 
planus. 

Galvoje buvo turimas „penk
mečio planas". Šeštadienio 
dieną turėjome praleisti išsi
skirstę j septynis būrius (bū
reliai per daug moksleiviškai 
skamba) ir juose kolektyviai 
kelti mintis ateities penkmečio 
darbui, kurio įvykdymas savo 
ruožtu keltų visą sąjungą. Temi
niai būriai buvo štai kokie: 
katalikiškumas, Lietuva, spau
da, politika, finansai, kultūra ir 
sąskrydžiai. Prieš išsiskirstant 
darbui, drauge aptarėme is
torinę SAS esmę, ypatingą 
dėmesį kreipdami į naudotinas 
nuorodas iš praeities. Po šios 
įžangos, dar prieš vidurdienį, 
išsiskirstėme kiekvienas į būrį 
pagal savo pomėgį. 

Karštose diskusijose viešai 
kalbėjome apie tai, kas jau 
seniai jaudino kiekvieną 

asmeniškai ir apie ką visuomet 
tardavomės pavieniui ir susi
tikę laisvalaikiu per kokį nors 
ateitininkų renginį. Klausimai 
tikrai paprasti ir seni: kokios 
problemos, kodėl veikla ap
mirusi, ką reikia atnaujinti, ką 
keisti iš pagrindų ir kaip? Iš kur 
ateiname, kur stovime ir kur 
keliaujame — tokiomis vagomis 
tekėjo mintys. įdomu, kad kai 
per pertraukėlę atsirado proga 
pakeisti savo būrį ir prisidėti 
prie kito svarstymų, teatsirado 
vos keli norintieji. Taip 
kiekvieną patraukė pirma pasi
rinkta tema. Aistringi, ne be 
lietuviškų kraštutinumų, ginčai 
užtruko iki pavakarės. 

Deja, šiame renginyje ne
turėjome kapeliono, bet ne bė
da — mus labai draugiškai 
priėmė Manchester'io klebonas. 
Isiliejome į vietines parapijos 
aukos šventę ir visų nuostabai 
Mišių gale sužinojome, kad ir ši 
parapija, kaip ir mes, kaip tik 
tuo metu kūrė savo planus 
ateinantiems veiklos metams. 
Sėkmės jiems!!! 

Sugrįžę po Mišių, pradėjome 
SAS suvažiavimą. 

Pirmu reikalu išklausėme še
šių kandidatų į studentus 
pasisakymus. Ši programos 
dalis simboliškai krypo at
gimimo kryptim —jau gan ilgą 
laiką niekas studento įžodžio ne
buvo davęs. Aidė Užgirytė 
kalbėjo apie pasaulio gerinimo 
reikalą ir gerų darbų bei maldos 
svarbą. Ji ypač pabrėžė 
veiklumą, kuris kadaise buvo 
šeštas ateitininkų principas. 
Lidija Bilutė ilgoje analizėje 
priminė, kad ateitininkai turi 
būti pavyzdžiais — Kristaus My-
koliukais. Julija Krumplytė. kri
tiškai perskaičiusi Antane Ma
ceinos „Kas yra ateitininkas", 
pastebėjo, kad laikai ir ateiti-
ninkiški reikalai pasikeitė nuo 
straipsnio išleidimo metų. Ji 
taip pat paminėjo veiklos ir or
ganizacinio susitelkimo reikalą, 
kuriame mes turime atrasti sau 
naujos jėgos. Pasak jos, atei
tininkai vis dar tebelieka įparei
goti būti Kristaus kariais. Asta 
Tijūnėlytė kalbėjo apie idealu 
ateit ininką. Jos manymu, 
mūsuose per dažnas yra kito 
teisimas, išdavimas ir ypač 
plačiai paplitęs apkalbėjimas. 
Raminta Bilutė ir Romas Moc-
kaitis sužadino gyvas diskusijas 
apie tai, kas gi yra ateitininkas, 
organizacija, kokie turėtų būti 
pavienio ateitininko, jo or
ganizacijos bei visos katalikų 
Bažnyčios santykiai Romas 
iškėlė ateitininkų vidinio užsi
sklendimo klausimą ir spren
dimui siūlė įtraukti į programas 
daugiau kitatikių bei svetimų 
kultūrų žmonių. 

Iš šalies stebint visus prista
tymus, galėjai stebėtis, kiek jė
gų bei laiko kiekvienas iš kan
didatų buvo įdėjęs į savo pasisa
kymą. Beveik visi kandidatai 
atvėrė save ir stengėsi gyvai 
parodyti visiems tą idealą, kurį 
su savimi nešiojasi. Tai nuteikia 
džiugiai —jei dar gyvas idealas, 
susiorganizavimo klausimas 
turėtų būti lengvai spręstinas. 

Visi kandidatai buvo komisi
jos patvirtinti, pabrėžiant, kad, 
duodami įžodį, netampa atei
tininkais amžiams. Ateitininku 
reikia nuolat tapti. Ateitininkas 
— tai darbas, o ne akmenyje 
iškalta būklė. 

Studentų a te i t in inku susir inkimas Studijų savai tga l į . L)ainavoje. 

Po įžodžio išklausėme Centro 
valdybos atskaitą. Pirmininkas 
santūriai suminėjo CV suruoš
tus renginius bei surinktas 
lėšas. Toliau — dalyvaujančių 
kuopų pranešimai. Čikagiškiai 
pasigyrė gausiais renginiais. 
Detroito pirmininkas skundėsi, 
kad jo kuopa per plačiai po visą 
valstiją pasklidusi, o ir jis pats 
visai neseniai pargrįžo iš darbo 
Lietuvoje. Toronto atstovai liū
dėjo, kad jų „senių" niekas ne
ateina pakeisti, bet jie galėjo 
pasigirti sėkminga iškyla -
rekolekcijomis. 

Kitas žingsnis — nauja Centro 
valdyba. Narsiai pasisiūlė 
studentai iš Urbanos. vedami 
Julijos Krumplytės. Nieką.-; 
šiam sąstatui nesipriešino, o 
alternatyvų nebuvo. Sveiki
nimai naujai valdybai. 

Išrinkę naująją CV. patna 
tėm, kad suvažiavimo tikrai ne
galėsim tądien pabaigti, nes dar 
buvo likęs nepaliestas visas 
pagrindinis klausimas. Todėl 
nupsrendėm paskutiniojo svars
tymą perkelti rytdienai. 

Po gardžios vakarienės (vėl 
ačiū KastytAteiMaist Koope
ratyvui) susirinkome į „Rupū
žės svetainę". Atrodo, jau kiek 
dienų esu „Dainavoj" praleidęs, 
kas dar galėtų mane čia nuste
binti. Pasirodo, gali. Dar ir kaip 
gali! Kai pagaliau po geros 
valandos pertvarkymu buvome 
įleisti į tą paslaptingą svetainę 
(galvojau: „Kokia ten tau sve
tainė — salė ir tiek"), pirmas 
įspūdis buvo ..Oochhh!!!" Tikrai 
įėjau į svetainę. Scena, kurios 
užnugaryje ryški geltona marš
ka, jaukiai priešakyje išrikiuo
ti staliukai, spalvotos šviesos, 
ant sienos būtinas bet kurioje 
svetainėje „Skraidančių smeig
tukų" (dart board) žaidimas, 
žvakės, mikrofonas ir pavar
gusias galvas kaip pasakų ra

gana liūliuojanti prieblanda — 
oocchhh!!! Viena bėda. kad 
la ikrodis jau ta ikės i į 
sekmadienį peršokti. Bet vis 
tiek dar suspėjom gaidžiai pasi
juokti, padainuoti, pasiklausyti 
rimtesnių bei smagių pasisa
kymų. Po to dar ir šokti kai 
kurie pradėjo. 

Deja. ne nu- laiko karaliai, 
ir naujas rytas netruko atlėkti. 
Nespėjai šokio prakaito nusi
prausti »vanduo juk „Dainavoj" 
ne begalinis), ir jau kelk — į su
važiavimą. Sekmadieniu i 
buvome palikę teminių būrių 
svarstymų pristatymus bei pir
minius vertinimus. Pasirodė, 
k.id i bu\ ęsi pirmininkas teisin
gai -akt* — tikrai turime gal
vose potencialo. Kad ir kaip 
skubant, pristatymų aptarimai 
užtruko bent kelias valandas. 
Minčių tikrai gausu: nuo 40,000 
dol. ižde iki „Gaudeamus" 
tapimo visoje Amerikoje 
prenumeruojamu leidiniu. 
Norint bent kiek prasmingiau 
nušviesti šį sekmadienio rytą, 
reikėtų daug daugiau laiko ir 
popieriaus-' pašvęs t i , todėl 
skaitytojams siūlau palaukti, 
kol penkmečio plano metmenis 
to pat ies , ,Gaudeamus" 
puslapiuose paskelbs naujoji 
SAS CV. kuri šiuo metu ruošia 
komisijas idėjų virškinimui. 
Šiuo metu jos dar netvarkingos, 
tad nekantr iam skaitytojui 
galiu pasiūlyt šią mišrainę: pa
statyt i Marijos s ta tu lė lę 
„Dainavoje". Išvystyti kul
tūrinius mainus su Lietuva 
ir per tai geriau susipažinti su 
„tikrąja" šiandienos Lietuva bei 
jai išeiviją pristatyti. Atkurti 
pomėgiu suvienytus studentų 
kooperatyvus, kurie kadaise 
sudarė sąjungos branduolį. Su
stiprinti praktiškai nesančius 
ryšius tarp draugovių ir juos 
vystyti , bendradarb iau jan t 

MŪSŲ GERADARIAI 
Ateitininkų namų išlaikymo 

išlaidos didžia dalimi paden
giamos rėmėjų aukomis. Šalia 
buitinių aptarnavimo išlaidų, 
a ts i randa ir vienkartinių 
išlaidų namų pagerinimams, 
kur ias namų taryba turi 
padengti kad ir iš neturtingos 
kasos. Džiaugiamės, kai atsi
randa ir savanorių geradarių. 

Šiomis dienomis Stasys ir 
Nijolė Bikulčiai namams pado
vanojo virimo plytą ir šaldy
tuvą. Virimo plytą, taip reika
linga namams renginiu metu, 
buvo pažadėta Čikagos Atei
tininkų sendraugių valdybos, 
bet atsitiko, kad S. ir N. Bikul
čiai „užbėgo jiems už akių". 
Manome, kad sendraugių 
valdyba už tai nepyks. Atei
tininkų namų taryba prašys 
sendraugių valdybą savo pažadą 
(panašaus dydžio dovana) iš
tesėti kita proga. 

Sendraugių valdyba praeityje 
yra a te i t in inkų namus 
parėmusi. Norėtųsi, kad ir kiti 
ateitininkų vienetai namus 
aktyviai paremtų aukomis, su-
ruošdami namuose pobūvius, ar 
pagaliau, surasdami žmonių, 
kurie apsiimtų bent metus 
padirbėti Ateitininkų namų 

taryboje. Juk namų įkūrimo 
tikslai ir buvo prieglobsčio 
suteikimas ateitininkų veiklai. 
Jaunesnių prisidėjimas įlietų 
naujo „kraujo" tarybos veiklon. 

Padovanotų reikmenų per
vežimui buvo gautas p. Lie-
ponių sunkvežimis. Talkinant 
S. Bikulčiui, Eug. Stasiuliui ir 
rašančiajam, daiktai buvo per
gabenti į Ateitininkų namus ir 
jais jau naudojamasi. 

Ta pačia proga Ateitininkų 
namų tarvba yra dėkinga A. 
Lieponiui ir kitiems jų šeimos 
nariams už patarnavimus Atei
tininkų namams, nuvalant 
sniegą ir kitus mažesnius pa
tarnavimus. 

Birutė Dailidienė prieš kurį 
laiką supirko, pasiūdino ir, pa
dedant Marytei Saliklienei, 
sukabino langų užuolaidas. Da
bar salė daug gražiau atrodo. 
Ačiū joms! 

S. ir M. Tamulioniai namams 
padovanojo Lietuvoje Tamu-
lionio drožinėtą Kr i s t aus 
skulptūrą, kurios dar nespėjome 
pakabinti. Ačiū! 

Apie namų rūpesčius kitą 
kartą. 

A.P. 

Nuotr. L i n o D a u k š o s 

idėjose ir darbuose. Pradėti ne
didelės apimties šalutinę ko
mercinę veiklą. Suruošti kultū
rinį renginį naujajai emigrantų 
bangai iš Lietuvos ir jų gretose 
ieškotis sau naujų jėgų. 

Šiuo gan padriku idėjų prista
tymu bei aptarimu ir pasibaigė 
antrasis metinis SAS Supersa-
vaitgalis. Tuojau po suvažia
vimo puolėme tvarkyti Baltuo
sius rūmus, ir netrukus jau prie
angyje glebėsčiavosi beišsiski-
riantieji. Už langų jau dūzgė 
išvažiuojančiųjų mašinų varik
liai. Iki kitų kartų... 

Haris 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Uncoln Hwy. |Hwy. 30) 
Olympla Flelds. III. 
Tel . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem, te l . 708-594-0400 
Bridgvietv. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.0. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgna 
Hoty CroM, 2701 W 68 St Ch.cago 

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

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

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tel . 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemom I L 60439 

Tel . 815-723-0353 
pagai susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Hllli 

Te l . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Famtty Medlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
Paklauso Palos Commumty Hosp'tal • 

Siive- Cross Hospitai 
Vaianaos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave i 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai tr chirurgai 
Aneetadjoe k skausmo 

gjyoyino ap ectettsiei 
Sherman ligoninė. Ekjin. IL 

Tel 706-668-6976 

DR. DANA M . SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd 
VVaatchestar, IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

U N A 8 A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2634 W. 7181 8t. 
312-438-5664 

4148 W. 63rd St. 
313-736-7709 
Chlcagjo, IL 
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Addison 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 58 St. 
Tel. (312)735-5550 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tel. (708) 352-4457 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ave. , Orland Park 
700-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
700-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
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Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena Witek, 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 ) 
Pirm., antr. ketv . penki nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hllrs, IL 

Tel . 708-595-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm . antr.. ketv.. penkt 4 v.p.p.—7 v.v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)24»-O067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai . (312)471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z l e A v a . , 

Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Te l . (312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v p.p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Te l . (708) 7 4 2 0 2 5 5 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. , Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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. 12-3v.p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 791h Ave., Hickory Htlls, IL. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel . 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 80126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Nepervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 60638 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

šeštadieniais papai susitarimą 



Apie anoniminius pokalbius ir 

KITAS ŠIO DARBO 
ĮDOMYBES 

Su kiekvienu darbu, kiekvie
nom pareigom atslenka numa
tytas ir nenumatytas pasiten
kinimas, bet taip pat įvairūs 
netikėtumai, kurie kartais nu
stebina, kartais sukelia liūdesį, 
o kartais tik juoku pakutena. 
Amerikoje jau tokia mada: kai 
žmogus kuriuo nors būdu išnyra 
iš minios viešumon, tuoj iš visų 
pusių pasipila nepageidautinas 
dėmesys. Tas asmuo tarytum 
tampa visuomenės nuosavybe. 
Atrodo, kad ir lietuviai, 
dešimtmečius išgyvenę šiame 
krašte, yra užsikrėtę — „tu man 
žinomas, tai galiu su tavim elg
tis ar kalbėti, kaip tik man 
patinka!" — sindromu. 

Ypač mėgstama dangstytis 
anonimiškumu. Sakykim, pa
skambina į redakciją tautietė ar 
tautietis ir pradeda visą litaniją 
priekaištų, piktų žodžių, 
pamokymų. Jeigu atrandi 
tarpeliuką toje salvėje ir įterpi 
nedrąsų klausimą: „Kas čia 
kalba; kaip jūsų pavardė?", 
piktai suburba, kad „pavardė 
nesvarbu", o kartais net fikty
vią pasako. 

Kitais žodžiais sakant: „aš ži
nau, kas tu esi, o tu nežinai, kas 
aš. Tai turiu teisę sakyti, kas 
ant liežuvio užeina, ko tau į akis 
niekad nedrįsčiau pasakyti. Tu 
privalai braidyti po mano drabs
tomą purvą ir nedrįsk pokalbio 
nutraukti..." Pakabinus ragelį, 
žmogus nepagailės dar kelių 
centų ir vėl paskambina, o tada 
— saugok ausį! 

Daug lengviau su ano
niminiais laiškais (pasitaiko, de
ja, ir tokių). Vos tik pamatai, 
kad ant voko nėra siuntėjo 
adreso, o laiško apačioje pavar
dės, pasiunti neskaitytą laišką 
tiesiai į... Na, žinote, kur redak
toriai nepageidaujamus raštus 
siunčia... 

Nemažesnį nemalonumą daro 
daugelio skaitytojų nuomonė, 
kad „Draugas" turi oficialiai 
supažindinti su a.a. kun. Prano 
Garšvos kėdėje atsisėdusią 
redaktore. Ir vėl tas smalsumas 
padvelkia įsitikinimu, kad da
bar jau esi visuomenės nuo
savybė, visi viską apie tave turi 
(ir nori) žinoti. Kiekvieną 
momentą esi padėtas, lyg koks 
nežinomas vabzdelis po mikro
skopu, nuolat studijuojamas ir 
sekamas. 

Rodos, turėtų užtekti to, kas 
atliekama: iš darbo rezultatų 
spręsti apie žmogų, kuris tą dar
bą atlieka. Tačiau reikia ką 
nors asmeniškesnio pasakyti, 
nes žmonės trokšta žinoti, kas 
slepiasi už inicialų D.B., arba ir 
pavardės, kuri šiais inicialais 
prasideda. 

Sutinku pasikalbėti tik apie 
tai, kas siejasi su spaudos dar
bu ir jam pasiruošimu. O tas 
darbas prasidėjo — kaip toj 
pasakoj — seniai, labai seniai. 
Įdomu prisiminti, kad kažka
da, 70-tojo dešimtmečio pra
džioje, buvau pirmoji moteris, 
įėjusį į „Draugo" redakciją, 
tuomet buvusią tikra vyrijos 
šventove. Kun. Prano Garšvos 
pakviesta, šešias vasaras čia 
dirbau, pavaduodama atostogų 
išvykstančius redaktorius, 
kurių tarpe buvo tokie spaudos 
didžiūnai, kaip Bronius Kvik-

UŽMIRŠTI SOVIETŲ 
SĄJUNGOS TYRINĖTOJAI 

Rimties valandėlė 

ŠVENTI, KAIP PATS DIEVAS 

lys, Aloyzas Baronas, Česlovas 
Grincevičius, Kazys Bradūnas 
ir, žinoma, pats vyriausias re
daktorius, kun. Pranas Garšva. 
Visi jie tuoj sau pasiskyrė 
nelengvą uždavinį: iš manęs 
padaryti žurnalistę ir redaktorę. 
Pamokymų, pa tar imų, pa
gyrimų ir pabarimų netrūko, 
kol pagaliau net vedamuosius 
leido rašyti (ir čia buvau pirmoji 
moteris!). 

Deja, mano gyvenimo aplin
kybės taip susiklostė, kad dau
giau į darbą redakcijoje nebe
galėjau grįžti, bet tų šešių va
sarų niekuomet neužmiršau. 

Žurnalistikos meile turbūt už
sikrėčiau labai anksti, kai tek
davo moksleivių ateitininkų 
kuopos Čikagoje (tais laikais ji 
buvo „ b e v a r d ė " ; o dabar 
vadinasi Kun. Alfonso Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopa; 
tas ir parodo, kaip seniai jai pri
klausiau...) korespondencijas 
rašyti, o dar vėliau dažnai 
„Ateityje" bendradarbiauti . 
Žurnal i s t ika buvo ištikima 
draugė daug daug metų, vis 
įpainiodama mane į visokius 
darbus, projektus. Teko reda
guoti JAV LB Švietimo tarybos 
žurnalą „Švietimo gaires", nuo 
1972 m. priklausyti „Laiškų 
lietuviams" redakcijai (visi juk 
žino, koks neatlaidus mokytojas 
— ypač lietuvių kalbos — yra 
redaktorius kun. Juozas Vaiš-
nys), bent 15 metų darbuotis su 
Lituanistikos instituto leidykla, 
nuo 1989 m. man buvo patikė
tas „Ateities" redagavimas. 

O ką bekalbėti apie aibes 
neper iodin ių leidinių; Kr. 
Donelaičio mokyklos laikraš
tėlių, metraščių, kuriuos per 25 
metus darbo šioje mokykloje 
teko paruošti spaudai, atseit, 
redaguoti. 

Kai, būdama moksleivė, pri
klausiau A. Barono globojamam 
literatūros būreliui, jis mums 
nuolat kartodavo, kad „nebūsi 
rašytojas, jei neprirašysi bent 
pilno vežimo popierių". Tą pačią 
mintį, kiek pakeitus, galima 
pritaikyti ir spaudos darbuo
tojams. Žinoma, šio darbo iš
mokti neįmanoma, reikia kas
dien mokytis (ypač iš klaidų, o 
čia geriausi mokytojai yra skai
tytojai, kurie tas klaidas mielai 
nurodo), stengtis, tobulėti ir — 
svarbiausia — darbą mėgti. Su 
paskutiniąja sąlyga tikrai galiu 
tuoj sutikti. Netrūksta noro, 
entuziazmo ir jėgų. Redakcijoje 
turime labai pareigingus ir ga
b ius , p r i ty rus ius žmones, 
nes tokojame gabių, uolių 
bendradarbių, ir vis dar atran
dame naujų. Skaitytojai (daž
niausiai) yra atlaidūs, net vieno 
kito gero žodžio nepagaili . 
Vadinasi, dirbk ir norėk! 

Tikime, kad visa ši gausi 
žmonių grupė yra artimai susi
jusi, o tas mūsų saitas yra vie
nintelis išeivijos lietuvių dien
r a š t i s „Draugas" , kurio 
kontekste nėra aiškios ribos 
tarp redaktorių, bendradarbių 
ir skaitytojų: esame viena, ar
tima šeima. 

Aš džiaugiuosi už Dangaus 
malonę, kad galėjau intymiai į 
tą šeimą įsijungti. 

Danutė Bindokienė 

Sovietų Sąjungos imperiniai 
planai — visomis jėgomis verž
tis į erdves — turėjo šėtonišką 
tikslą: jas užkariavus, būtų 
galima diktuot visam pasauliui, 
kaip žmonija privalo tvarkytis, 
vykdydama komunistų įsaky
mus. Tačiau šie planai sugriu
vo, kai Vakarų pasaulis privertė 
bolševikus išsikvėpti besigink-
luojant ir sau palankius kraštus 
ginkluojant. 

Sugriuvusios imperijos vietoje 
liko Rusija su keliomis sau 
palankiomis valstybėmis. B. 
Jelcino valdoma Rusija, ženg
dama demokratėjimo keliu, 
atsisakė nuo daugelio slaptų ko
munistų planų ir iš dalies nuo 
pasaulio kontrolės iš erdvių. 

Toronto, Kanados dienraštyje 
„The Toronto Star" (1993.1.3) iš
spausdintas žurnalistės Olivia 
Ward straipsnis, suredaguotas 
iš turėtų pasikalbėjimų su buvu
siais erdvių tyrinėtojais. 
Žurnalistė pavadino juos J ū r ų 
kiaulytėmis" (pastarosios yra 
naudojamos įvairiuose moksli
niuose eksperimentuose. — aut.) 

„Mes nesame šioje žemėje. 
Mus jau niekas negali išgąs
dinti. Mes matėme tai, ką joks 
mirtingasis net sapne negali 
maty t i . . . " ta ip žurnalistei 
aiškino Sergejus Nefedovas. Iš 
jo aiškinimo žurnalistė suforma
vo nuomonę, kad ir jos pašneko
vas, lygiai kaip ir jo „motina 
Rusija", yra stipriai pažeistas. 
Ir galbūt tai jau neįmanoma pa
gydyti ar pataisyti. 

Nefedovas pasakoja 

Sergejus Nefedovas, 44 metų 
amžiaus rusas, save žurnalistei 
pristatė, kaip erdvių užkaria
vimo programos veteraną. Jis 
save rusiškai pavadino 
„bandytoju". 

Nuo 1960 dešimtmečio pabai
gos ir beveik per visą tą dešimt
metį jis su grupe į jį panašių sa
vanorių buvo ypatingoje 
valdžios globoje, tokioje slaptoje, 
kad apie jų egzistavimą niekas 
neprivalėjo žinoti. Juos „tarny
bos metu" mėtydavo iš vieno 
nervus erzinančio eksperimen
to į kitą, kur mirtis dažnai 
žvelgdavo jiems tiesiog į akis. 
Jie visi buvo anapus valstybinio 
aprūpinimo ribų. 

Pašnekovas teigė, kad šie visi 
eksperimentai būdavo daug 
sunkesni negu tie, kuriuos pri
valėdavo atlikti kosmonautai, 
kai jie privalėdavo išbūti erd
vėse ilgesnį laiką. 

Šios , jūrų kiaulytės" erdvių 
moksl ininkams suteikdavo 

BR. AUŠROTAS 

reikalingus fiziologinius 
duomenis, ka.p galima apsau
goti kosmonautus ilgose erdvių 
buvimo ekskursijose. Žinoma, 
apie kosmonautus skelbė visos 
žinių tarnybos, kokie jie yra he
rojai, kai tuo tarpu apie šias 
„kiaulytes" nei vienu žodžiu ne
būdavo užsimenama, tarsi jų 
visiškai nebuvo. 

Su ironiška šypsena Nefe
dovas save vadina „centrifugų 
karalium". Tai mašina, kuri 
sukeldavo mirtiną baimę kai 
kuriems jauniems savanoriams. 
Ji buvo panaši į baltinių džio
vinimo aparatą. Ir kai apsi
sukimų greitis augo, tai bando
masis pergyvendavo žudantį 
Žemės traukos jausmą. Bando
mojo kūno svoris, siekęs 90 kg., 
bandymo metu pakildavęs ligi 
450 kg. ir tai tęsdavosi apie 10 
min. 

Kitos „kiaulytės" 

Nefedovo draugas Jevgenijus 
Kirušinas atlikdavo svorio ne
tekimo bandymus. Jam tekdavo 
išgulėti nepajudėjus ir pakėlus 
kojas virš galvos lig keturių 
mėnesių. Po tokio eksperimen
to jaunuolio raumenys „pavirs
davo į žolę" ir visus sąnarius 
kankindavo nepakenčiamas 
skausmas. Be to, j is iš
gyvendavo žodžiais nepavaiz-
duodamą depresiją. „Bandymų 
metu mano širdis sustodavo 
plakusi, ir aš jausdavausi lyg 
būčiau aname pasaulyje", 
pasakojo Jevgenijus. 

Sovietų gydytojai, kurie daly
vavo prie šių a r panašių 
eksperimentų, teigia, kad „ban
domieji niek la nepasiekdavę 
kritišką stadiją". Tačiau šiuos 
bandymus išgyvenę asmenys 
sako, kad jų sveikata buvusi 
sužlugdyta ir niekas jos jiems 
negali sugrąžinti. Kai kurie 
bandomieji, neišlaikę spaudimo, 
pasirinko savižudžio dalią. 

Be Nefedovo ir Kirušino, dar 
buvo paminėtas Borisas Mariča-
jevas. Šie rusai teigė, kad be įų 
atliktų eksperimentų Sov. Są
jungos herojus Jurijus Gaga-
rinas nebūtų galėjęs pakilti į 
erdves ir sugrįžti į žemę. 

Ieškos teisybės 

Šios grupės nariai pasiryžę 
rasti teisybę, nors ir ant su
byrėjusios imperijos griuvsių. 
Kai šios programos buvo vykdo
mos, jos buvo užmaskuotos 
tokiu paslapčių sluoksniu, kad 

jas buvo sunkiau surasti negu 
nepaprastai saugojamas bran
duolinės energijos laboratorijas. 
Bandomieji buvo taip klasi
fikuoti, kad jų niekada nebūtų 
galima išaiškinti. Ir jeigu su jais 
būtų įvykusi kokia nelaimė, 
niekas apie tai neprivalėjo 
sužinoti. 

„Mums buvo suteiktas labora
torijų padėjėjų titulas, kas 
reiškė, kad mes prižiūrime 
vykdomus bandymus" , — 
aiškino Nefedovas. 

Nors šaltasis karas jau pasi
baigė ir rusai prisijungė prie 
Vakarų, kad bendradarbiautų 
erdvių užkariavimo baruose, 
tačiau „glasnost" vykdytojai 
„užmiršo", kad yra buvę šie 
žmonės: jų niekur negalima 
surasti valstybiniuose archy
vuose. 

Biocheminių Problemų insti
tute dar tebedirba Valerijus 
Bogomolovas, vienas buvusių 
šio Instituto vadovų. J. Bogo
molovas sako, kad „pasikeitus 
politiniams vėjams, minėtų 
asmenų bylų, po dviejų dešimt
mečių pertraukos, neįmanoma 
surasti". Institute, esančiame 
Maskvos šiaurėje, tebėra pasta
tai, kuriuose erdvių užkaria
vimo bandymai buvo atkakliai 
vykdomi. 

V. Bogomolovas tvirtina, kad 
eksperimentų asmenims jis yra 
daug padėjęs, kai jie pasitraukė 
į pensiją. Tačiau dabar daugiau 
nieko jiems negalįs padėti. 

Kirušinas, Nefedovas, Griško-
vas ir jų draugas Boris Mariče-
vas yra buvę paskutinės , jūrų 
kiaulytės" išgyvenę šiuos neįsi
vaizduojamus bandymus. Jau 
1980 metų dešimtmetyje sovie
tų mokslininkai išsprendė jiems 
reikalingas problemas, kad 
žmogus galėtų pakilti ir ilgai 
pasilikti erdvėse. Tai jie ir 
šiandien sėkmingai vykdo. 

Daugumas dar pradžios mo
kykloje išmokome, jog reikia 
būti gerais (taigi ir šventais), 
kad užsitarnautume dangų. Tad 
būti geram yra išmintinga 
grynai savanaudiškais sume
timais. Bet šio sekmadienio 
Mišių skaitiniai, tiek iš Senojo 
Testamento, tiek ir iš Naujojo, 
duoda visai kitą motyvaciją 
gerumui. 

Kristina Bacevičiūtė stebi savo 
draugų darbeliais papuoštą medelį 
Vaikų nameliuose 

Nuotr R. Rapšytės 

Pirmasis skaitinys yra iš Ku
nigų (Leviticus) knygos 19 
skyriaus, kuriame yra įvairūs 
paskatinimai į šventumą, kiek
vienas užbaigtas Dievo tariamu: 
„Aš esu Viešpats". Skaitinys 
sudarytas iš dviejų ištraukų 
(Kun. 19:1-2, 17-18). Pirmoji -
„Būkite šventi, nes aš, Viešpats, 
jūsų Dievas, esu šventas" — 
pasirodo bent 11 kartų Kunigų 
knygos „Šventumo kodekse" 
(Kun. 17:1 - 26:46), nuolat kalant 
ne tiek į galvą, kiek į širdį 
tikrąją doro elgesio priežastį: 
Kadangi izraelitų Viešpats yra 
pats Dievas, kuris yra šventas, 
todėl ir ši tauta, jei nori su 
Dievu bendrauti kaip jo tauta, 
turi elgtis taip, kaip jis. Ir tame 
„Šventumo kodekse" konkre
čiai išdėstomas tas, žmogui imi-
tuotinas, Dievo elgesys, kurio 
vieną pavyzdį girdime ir šian
dien. 

„Nenešiok širdyje neapy
kantos broliui", o jei ant jos ar 
jo tikrai pyksti, net ir „Viešai 
pabark giminietį, kad tu dėl jo 
neturėtum nuodėmės". Moderni 
psichologija taip pat nurodo, jog 
pagrindas geriems santykiams 
yra sugebėjimas vienas kitam 
išreikšti savo tikrus jausmus ir 
tai priimti. Kai tikrieji jausmai 
nuolat nutylimi, net ir taikos 
palaikymo pagrindu, žmonės 
susvetimėja ir netrukus turi 
skirtis. Šios dienos skaitiny nuo
dėmė yra pykčio nutylėjimas, ne 

• jo žodinis, kad ir viešas, išreiški
mas. Pyktis yra natūralus žmo
giškas jausmas, bet būtina iš
mokti jį konstruktyviai ir ati
tinkamai naudoti ir reikšti. 

Kai pyktis nutylimas, širdyje 
auga noras keršyti ir pagiežos 
jausmas. O šie, pagal šventumo 
nurodymą, draudžiami. Ir šiame 
Senojo Testamento skaitinyje 
yra susumuotas tas pamoky
mas, mums iš Kristaus lūpų 
pažįstamais žodžiais: „Mylėk 
savo artimą, kaip save patį". 
Šiame kontekste tai reiškia: 
taip. kaip tu pats savo jausmus 
žinai ir jie tau padeda suvokti, 
kas gera ir bloga, ir atitinkamai 
elgtis, taip, iš meilės artimui, tu 

privalai pasidalinti, ką jauti, 
kad ir kitas galėtų tuo pasinau
doti. 

Nors mes dažnai panaudo-
jame citatą „akis už akį, dantis 
už dantį" parodyti, jog Sena
jame Testamente skatinamas 
kerštingumas, tai neteisinga. 
To posakio (Kun. 24:20) tikslas 
— apriboti kerštą ar atsily
ginimą, kad bausmė atitiktų 
nusikaltimą, kad už danties 
išmušimą žmogus nebūtų nužu
domas. Senajame Testamente, o 
ypač šios dienos pirmame skai
tinyje, aiškiai girdime: „Nesiek 
atkeršyti", nes ir Dievas, kuris 
yra šventas, mums daugybę kal
čių dovanoja. 

Bet šio sekmadienio evangeli
joje (Mato 5:38-48) sugrįžtame 
prie Kristaus pirmojo pamokslo, 
kur jis paima jau ir taip neleng
vus dorovės įsakymus iš Senojo 
Testamento ir juos taip sugriež
t ina, kad jie tegali bū t i 
pasiekiami su an tgamt i -
ne-dieviška pagalba. Kristus 
paima šį įstatymą, tramdantį 
žmogišką kerštingumo jausmą, 
ir pasako „iš viso nesipriešink 
piktam žmogui, bet, jei kas 
užgautų per dešinį skruostą, at
suk jam ir kairįjį". 

Kristus tuo nori parodyti, 
kaip skirtinga yra jo skel
biamoji Dangaus karalystė nuo 
žemiškosios. Tie, kurie Kris
tumi seka, dar ir žemėje 
būdami, gyvena ne pagal 
žemiškus įstatymus, o dangiš
kus; jie nebesirūpina išreikalau
ti sau teisingumą pagal žemišką 
tvarką, o rūpinasi tik, kad 
Dievo valia būtų vykdoma. 
Dievui palikdami parūpinti, tai, 
ko jiems reikės. Taip gali gyven
ti tik žmonės, kurie, pagal kiek
vienose Mišiose švenčiamą ve
lykinę paslaptį, yra su Kris
tumi numirę kūniškiems 
dalykams ir visa savo būtybe 
siekia Dievo karalystės plė
timosi žemėje, nepaisant net 
savo gyvybės kainos. 

Žmogus, gyvenantis pagal 
Dangaus karalystę, myli priešą 
ne dėl to, kad priešų neturi (nes 
tas, kas gina išnaudojamuosius, 
neišvengiamai turės priešų) bet 
dėl to, kad Dievas yra visiems 
žmonėms tėvas, tad būti Dievo 
vaikais reiškia net ir priešus 
mylėti, kaip savo šeimos narius. 

Kristus tiems, kurie juo seka, 
išrūpina malonių net ir 
heroiškai mylėti savo priešus. Ir 
ne vienas, be abejo, esame savo 
gyvenime patyrę tokius stebuk
lingos meilės momentus. 

a.j.z. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
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90 

24. 

Po dviejų, gal net po trijų savaičių vieną pavakarę 
skaičiau Šekspyrą. Komendantas žodį išlaikė Tą dieną, 
Benui viską padaręs, dar kartą nuėjau į raštinę, latvių 
net nepasiklausęs, pasibeldžiau ir įėjau. Tyčia 
nepaklausiau, ar komendantas yra. Tik tyliai link
telėjau ir nuėjau prie durų. Tikrai jis buvo atvežęs 
didžiulę knygą, vi?us Šekspyro veikalus. J:s paklau
sinėjo, ką žinau apie Šekspyrą, ką apie kitus anglų 
rašytojus, ką jų esu skaitęs. Toks tolimas nuo gyvenimo 
aplinkos pasišnekėjimas pamažu lengvino nelauktai 
užgulusį sunkumą, bet čia ilgam pasilikt: vis tiek 
nenorėjau. Užsiminiau, kad norėčiau kaip nors sugrįžti 
į universitetą. Vasara netruks prabėgti, sakiau, juk 
vokiečių universitetai pradės dirbti. Gal kur nors 
galėčiau įlįsti, kai tik nedaug tetrūksta, re.kėtų pa
baigti. Komendantas valandėlę patraukė pypkutę. 
Buvo prigesusi; tai, tokiu metalinio prietaisėlio vienu 

centracijos stovykla, išvykti galįs kada tik norįs, bet 
ir vėl: 

— Juk tamsta ir čia reikalingas. Ar yra daugiau 
jūsų žmonių, angliškai kalbančių. 

— Kol kas nėra. 
— Matai, kaip reikalingas esi. Aš nenoriu kištis 

į asmens reikalus, bet būtų įdomu sužinoti, kaip iš 
tikrųjų leidi dienas? Tik skaitai? 

— Ne, ne tiktai. Turim ant sienos pakabinamą 
biuletenį, tai iš angliškų laikraščių paruošiu žinias, 
mokytojai pradėjo mokyti vaikus, bet neturim knygų, 
tai padedu mokytojams paruošti skaitinius, tuos, kurie 
nori, pamokau žodį kitą angliškai — ir čia dingtelėjo, 
kad labai gera proga pamėginti atmegzti, nežinia kieno 
užmegztą žuvų mazgą, — o kai pasitaiko valandėlė 
tuščio laiko, nueinu prie Elbės pameškerioti. 

— Ar pagauni? 
— Vieną kitą. Dažniausiai mažas. Apskritai iš 

manęs menkas meškeriotojas. O, be to, ir nedrąsu: 
nežinau, kada ir ką vokiečiai leidžia gaudyti. 

— Dėl to nesirūpink. Kol kas čia įstatymai mūsų. 
Gali meškerioti, kiek tik nori. 

— O kiti irgi gali. 
— Žinoma. Man tie dalykai visiškai nerūpi 
— Kai pasakysiu vyrams, apsidžiaugs. 
— Verčiau tegu meškerioja, negu taip sau 

galėtų ir stovyklos 

Žaidimo metu „Žiburėlio" mokyklėlėje Lemonte (iš kairės): Julia Ozers, Algis 
Grybauskas, Paulius Ambutas. Nuotr. Dainės Quinn 

galu pakrapštė, kitu pakamšė, iš nauja užsidegė ir kai 
kambarys pritvino kvapaus dūmo, nuo kurie aną dieną dykinėja. Jeigu gerai pagauna, 
Jokšui net seilė buvo patekėjusi, vėl prašnek . Ne, tuo maistą papildyti. 
reikalu jis niekuo negalįs padėti. Apskrita, jam esą Čia jis vėl nuklydo į save ir ėmė pasakoti, kaip 
uždrausta stovykloje laikyti tuos, kurie ką nors dirba žvejodavo jūroje, ir koks džiaugsmas, kai gera užkimba 
vokiečių ūkyje. Nors mokykla gal ir ne visa: ūkis, bet ir kai kokią valandą ar dar ilgiau pasitampęs tokią j 
tą dar reikėtų išsiaiškinti. Ir apskritai čia jokio laivą įveiki. 
universiteto, kurį galėtum lankyti, arti nėra.o kur nors Jįs net pažadėjo kurią dieną pažiūrėti, kaip veikia 
toli, jeigu tik rasčiau kas remtų, kodėl ne. Čia ne kon- mokykla ir kaip sekasi meškerioti. Ir atėjo. Niekam 

nieko nesakęs, pasidairė po stovyklą. Susirado mane. 
Nuėjom į mokyklą. Tokia ir mokykla. Vaikai salėje 
sėdėjo apie stalus. Nedaug — tik septyniolika. Mažiukai 
dėliojo mokytojos iš popieriaus iškarpytas raides, 
didesnieji skaitė iš mašinėle Beno išspausdintų lapelių. 
Pavartė lapelius, vieną pamėgino paskaityti, paprašė 
išversti angliškai, pažadėjo vaikams gauti spalvotų 
knygučių, o pieštukų ir sąsiuvinių prižadėjo jau kitą 
dieną atvežti. Ir atvežė. Paskum perėjo barakus. Kai 
kurios moterys lovas užsitiesė atsivežtinėm lovatiesėm. 
Prie tų ilgiau pastovėjo, perėjo pirtį. 

— O kas čia? — parodė į kiemo kampe keistas 
statines. 

— Žuvų rūkykla, — pasakiau ir pajutau šilumą, nu
tekančią per nugarą. 

— Tai jūs ir rūkot? 
— Kepti jokių riebalų neturim, tai rūkom. 
Nuėjo prie statinių, pravėrė pakurą, joje sužybčiojo 

dar neužgesusios anglys, apžiūrėjo kaminą, pasilipęs 
pakėlė dangtį. Po juo kabojo keliolika nedidelių, gražiai 
pageltusių žuvelių. Čia stoviniavo keletas vyrų ir laukė, 
kas dabar atsitiks. Komendanto veidas nusišvietė sma
giu šypsniu, net jo balti dantys sužibo. 

— Ar gatavos? — paklausė. 
— To žodžio net versti nereikėjo. Ir be vertimo buvo 

aišku. 
Vyrai ėmė linkčioti ir sakyti, kad taip. 
— Jau išrūkusios, — patvirtinau. 
Vieną nusikabino, pažiūrėjo, ar išdarinėta, nulaužė 

galvą ir ėmė ragauti. 
— Gera, — pasakė. 

(Bus daugiau 
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HORIZONTAI 
>> ŽVILGSNIS ATGAL" 

„Laisvės kovų archyvo", 
išleisto praėjusiais meta is 
Kaune, V tome buvusio vieno iš 
Lietuvos partizanų vadų — 
kapi tono Domininko Jė-
čiaus-Ąžuolio sūnus Algirdas 
apie įvykius jo tėvo žūties iš
vakarėse rašo: „Tos lemtingos 
dienos išvakarėse (1947.08.10) 
bunkeryje buvo 8 žmonės: Domi
ninkas Jėčys-Ažuolis, Juozas 
Puškorius-Girinis , Vincas 
Juozaitis-Vyturys, Antanas 
Mackevičius Linas, Vaclovas 
K a v a l i a u s k a s - J u o d v a r n i s , 
Petrauskas-Aras ir du svečiai iš 
Balbieriškio — kun. Vaidoto 
grupės vadas Juozas Petraška-
P a t r i m p a s ir par t izanas 
Krūmas..." 

Visai neseniai mano giminės 
iš Lietuvos atsiuntė kelias 
naujausias, Lietuvoje išleistas, 
knygas, jų tarpe ir Juozo Petraš
kos „Žvilgsnis atgal" du ne
didelius tomus, išleistus Vilniu
je 1992 metais. Kadangi tas par
tizanas, vėliau kunigaikščio 
Vaidoto Balbieriškio apylinkėse 
kovojusios grupės vadas, priešui 
į nelaisvę pateko tuo metu, 
kada buvo išduotas „Dzūkų" 
rinktinės vado kap. D. Jė-
čiaus-Ažuolio bunkeris ir dėl to 
Ažuolis su dviem partizanais 
žuvo, susidomėjau šiais J. Pet-
raškos-Patrimpo prisiminimais. 
Jų pirmam tome aprašomas 
gyvenimas ir kautynės, autoriui 
esant partizanu, o antrame 
tome — dienos sovietų kalėji
muose ir lageriuose Sibire, ypač 
Intoje, kur jam, šalia kitų lietu
vių, teko susitikti bei likimo 
našta pasidalinti ir su būsimo
sios solistės Giedrės Kaukaitės 
tėvu. Mums gi G. Kaukaitę teks 
pamatyti ir išgirsti dainuojant 
vasario 28 d. Jaunimo centre, 
dienraščio „Draugo" ren
giamame koncerte. 

Kas gi yra šių tomų autorius 
Juozas Petraška? Tai 1916 m. 
Balbieriškio apylinkėse, 
keturių vaikų šeimoje, gimęs 
mažažemių ūkininkų, pradžioje 
nuomavusių 10 margų žemės, 
sūnus. 1936 m. vadovavęs 
Balbieriškio pavasarininkų 
kuopai, o 1938 m. pavasarį pa
šauktas atlikti karinę prievolę, 
kur pateko į 2-ąjį ulonų pulką. 
1939 m. baigė mokamojo 
eskadrono puskar in inkių 
mokyklą, vėliau tų metų rudenį 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės 
žygyje į sostinę Vilnių. 
Netrukus prasidėjo viena po 
kitos sekusios okupacijos. Taip 
atėjus 1944 ir 1945 m., kaip rašo 
vargingų ūkininkų sūnus J. 
Petraška, „besislapstydamas 
pas tolimus gimines, sutikau 
tokio pat likimo žmonių, taip 
pat besislapstančių. Vienas jų 
buvo mokytojas Juozas Ra
kauskas iš Norkūnų kaimo, 
vėliau turėjęs slapyvardį Vėtra. 
Antras buvo darbininkas Juozas 
Simanaitis iš Balbieriškio mies
telio, slapyvardžiu Kelmelis. Su 
jais pavasarėjant kartais išei-
davom į Balbieriškio mišką, 
tikėdamiesi sutikti ką nors iŠ 
besislapstančių, bet vis nepa
vykdavo, nors pėdsakų ras
davome... Taip sulaukėme 
1945-ųjų pavasario.... Po kiek 
laiko (dabar neprisimenu) 
tapome nuolatiniais miško 
gyventojais. Aš pasirinkau 
slapyvardį Patrimpas. Tuo lai
ku apie 50 vyrų buvo nuola
tiniai miško gyventojai..." 

Kadangi daugumas partizanų 
buvo jaunesnio amžiaus, 
netarnavę Lietuvos kariuome
nėje, tad puskarininkiui J. 
Petraškai netrukus teko atlikti 
šiuos darbus, kuriuos jis mini: 
„Dokumentų tvarkymas , 
kovinė parengtis, ryšys su 
rinktine, gretimais daliniais, 

Tauro apygarda ir daug kitų or
ganizacinių klausimų. Siek tiek 
apsitvarkę, užmezgę ryšį su 
Ažuoliu, buvome pakviesti pas 
jį pasitarimui. Išvykome birželio 
pradžioje visas štabas: Raginis, 
Tauras, Patr impas, Gervė, 
Vėtra ir prisistatėme Ąžuoliui. 
Be mūsų buvo pakviesti ir kitų 
grupių vadai bei jų štabai..." 

Toliau rašoma, kad tame pasi
ta r ime Ažuolis padarė 
pranešimą apie tarptautinę 
padėtį, išsakė savo mintis apie 
par t izan inę veiklą, jos 
uždavinius ir part izaninio 
judėjimo prasmę. Po šio, gal 
pirmojo, pasimatymo su vado
vybe J. Petraškai ir kitiems 
kovotojams teko išgyventi daug 
kautynių su priešu. Visi žuvę 
partizanai knygoje „Žvilgsnis 
atgal" yra dokumentuojami. Iš 
viso vien Balbieriškio 
apylinkėse iki 1947 m. vasaros 
skelbiamos 23-jų žuvusių kovo
tojų pavardės. 

Didžiausi partizanų sunaiki
nimo kaltininkai buvo priešo 
šnipai, įsiskverbę į pačias vir
šūnes. Apie juos J. Petraška 
rašo: „ ,Dzūkų' rinktinėje vadai 
du kartus per mėnesį rašydavo 
labai didelius raportus rinktinės 
vadui apie grupių veiklą praėju
siu laikotarpiu. Rinktinių va
dai , gavę visų grupių 
pranešimus į r juos apdoroję, 
siųsdavo apygardos štabui, o šis 
— į centrą. Centras (Markulis) 
VDPS — Visuotinis Demokra
tinis Pasipriešinimo Sąjūdis — 
ryšio kana la i s perduodavo 
Hektorui-Deksniui Jonui, kari
ninkui ryšininkui su užsienyje 
esančia lietuvių diplomatija..." 

Tačiau Markulis, būdamas 
saugumo agentu, visą partiza
ninio judėjimo ataskaitą, užuot 
siuntęs Hektorui-Deksniui, per
duodavo saugumui, o šis, per
tvarkęs taip, kaip jam reikalin
ga, grąžindavo Markuliui , 
kad šis ryšio kanalais pasiųstų 
Hektorui-Deksniui. 

To šnipų-agentų tinklo dėka ir 
J. Petraška-Patrimpas 1947 m. 
rugpjūčio 11 d. gyvas pateko 
priešui į rankas ir tik po dau
gelio metų sugrįžo į Lietuvą, 
kur ir parengė labai sklandžiai 
skaitomas ir stilingai bei doku
mentuotai parašytas prisimi
nimų knygas, su fotografijomis 
ir eilėraščiais, kuriuos parašė 
partizanai, apimančias apie 200 
puslapių. 

Su kap i tonu K. Kauku 

J. Petraška, keliaudamas per 
Sibiro lagerius, ypač Intoje susi
tiko ir nemažai lietuvių, kurių 
daugumas buvo puikūs ir drau
giški žmonės. Intoje buv. kuni
gaikščio Vaidoto partizanų 
būrio vadas susitiko ir solistės 
Giedrės Kaukaitės tėvą. Apie jį 
taip rašo: „Iš Lietuvos kari
ninkų labai artimi draugai 
buvome su Kazimieru Kauku, 
buvusiu artilerijos kapitonu, 
dainininkės Giedrės Kaukaitės 
tėvu. Mūsų nuomonės ir 
politinėmis, ir gyvenimiškomis 
temomis labai sutapo. Jeigu 
kuris gaudavome siuntinį, būti
nai kviesdavome pasivaišinti. 
Jis buvo baigęs Paryžiuje aukš
tųjų karininkų kursus. Vado
vavo Vilkaviškyje dislokuotai 
artilerijos grupei. Dar ir dabar 
turiu dovanotą jo nuotrauką su 
dukra". 

Toji nuotrauka yra įdėta kny
gos „Žvilgsnis atgal" II tome. 
Tik nežinia.kur ji daryta. Jei Si
bire, tai „Draugo" rengiamame 
koncerte programą atliks dvi 
buvusios Sibiro tremtinės: pia
nistė G. Ručyte-Landsbergienė 
ir daugelyje garsių pasaulio 
scenų pasirodžiusi sol. G Kau 

LB Vakarų apygardos valdybos dalis narių, viešnia iš Vilniaus J. 
Bieliauskiene ir Sausio 13 dienos minėjimo programos atlikėjai. Iš k.: I eil. 
- A. Nelsienė, J. Bieliauskienė, D. Varnienė, M. Sandanavičiūtė-Newsom. 
II eU. — R. Nelsas, J. Matulaitis, aktorius V. Dovydaitis, muz. V. Ralys ir 
sol. Ant. Polikaitis. 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
PAMINĖTA TRAGIŠKOJI 

SAUSIO 13^JI 

Sausio 13-tą, tragiška lietuvių 
tautai Vilniuje prie TV bokšto 
dieną, Los Angeles lietuviai 
sausio 17 d. paminėjo Sv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Minėjimą surengė LB Vakarų 
apygardos valdyba, kurios pirm. 
yra labai veikli visuomenininke 
Angelė Nelsienė. J i minėjimą 
pradėjo, paaiškindama, kad 
pralietas kraujas atnešė Lietu
vai laisvę. Į šį minėjmą ji 
pasikvietė žymią disidente 
Jadvygą Bieliauskienę, tų 
įvykių liudininkę, vėliau lan
kiusią sužeistuosius ligoninė
se. Solistas A. Polikaitis ir visi 
dalyviai sugiedojo Lietuvos 
himną. Maldą sukalbėjo svečias 
prel. V. Balčiūnas. _ 

A. Nelsienė supažindino su J. 
Bieliauskiene, gimusia Rū
daičių kaime, netoli Palangos. 
1948 m. ji buvo areštuota ir 25 
metams išsiųsta į Intos stovyklą 
Sibire. Čia iškentė, dirbdama 
sunkius darbus, būdama pus
alkanė dideliame šaltyje. Po 
Stalino mirties 1956 m. ji buvo 
paleista ir grįžo į Lietuvą. Antrą 
kartą buvo areštuota 1982 m. ir 
išsiųsta į Mordavijos griežto 
režimo lagerį penkeriems 
metams ir 3 metų ištrėmimui. 
Jos sveikata smarkiai blogėjo. 
1986 m. rugsėjo mėn. pradžioje 
ji vos nenumirė. Kagėbistai 
nenorėjo, kad ji taptų kankine, 
todėl ją gydė. Tais metais ji buvo 
paleista, nes peržiūrėjus jos 
bylą, rasta, kad ji buvusi nekal
tai nuteista. 

J. Biliauskienė papasakojo 
baisiosios nakties prie TV bokš
to tragediją, kai beginklė minia 
išėjo plikomis rankomis prieš 
automatais apsiginklavusius, 
dargi su tankais , žudikus. 
Sužinoję, kad tankų kolona at
vyksta prie televizijos bokšto. 
visi ten buvusieji susikibę 
rankomis apsupo bokštą. Iš 
prisiartinusio tanko pasigirdo 
baisus šūvis, kareiviai šautuvų 
buožėmis daužė ir spardė 
žmones; staugdami kaip žvėrys 
puolė beginklius, trokštančius 

kaitė. Panašiai, kaip šieme
tiniuose Lietuvių Fondo reng
tuose koncertuose keliuose 
Amerikos miestuose, programą 
atliko du Sibire gimę tremtinių 
vaikai — solistai Sigutė Stonytė 
ir Arvydas Markauskas. 

VI. R. 

laisvės Lietuvai. Bet ir tai 
žmonių neišgąsdino, nepaisant, 
kad buvo daug sužeistų ir 
užmuštų. Įvykį stebėjęs japonų 
korespondentas sakė, kad jis 
buvęs Vietname ir Afganistane, 
bet tokių žmonių, kur ie 
plikomis rankomis atsistotų 
prieš tankais ir automatiniais 
šautuvais ginkluotus karius, 
nematęs. J . Bieliauskienė pa
žymėjo, kad, grįžusi iš Mor
davijos, rado tautą susiskaldžiu
sią, o sausio 13-osios naktis vi
sus sujungė. Be žuvusių, kurių 
gyvybės buvo pakirstos kulkų 
ar sutraiškytos tankų, daugelis 
buvo suluošintų, kurie liko 
inva l ida i s . Bokštas buvo 
užimtas. Iš čia minia skubėjo 
prie parlamento rūmų, nes buvo 
manoma, kad žudikai iš čia 
vyks toliau tęsti savo niekšingą 
darbą. Greitosios pagalbos au
tomobiliai vežė sužeistuosius į 
ligonines, kis; jai teko juos 
lankyti, guosti ir parūpinti 
geresnio maisto, apelsinų ir kt. 
J i paskaitė poeto Marcelijaus 
Martinaičio eiles. 

Lietuvių tautai teko atlikti 
ypatingą misiją kovoje su ru
siškuoju imperializmu. Po šio 
baisaus įvykio įsikūrė Sausio 
13-sios brolija. J. Bieliauskienė 
buvo išrinkta pirmininke. Tų 
metų rugsėjo 17 d. Brolija buvo 
užregistruota. Jos pilnas vardas: 
Lietuvos Nepriklausomybės 
gynimo sausio 13-sios brolija, 
ap jungian t beveik 2000 
nepriklausomybės gynėjų. Tiks
las — surinktomis lėšomis rem
ti žuvusiųjų prie bokšto šeimas 
ir tuos, kurie buvo sužaloti ir 
l iko nedarbingi visam 
gyvenimui. 

Kairieji, norėdami perimti 
Brolijos vadovavimą ir lėšas, 
ėmė J. Bieliauskienę šmeižti ir 
kaltinti, net spaudoje tai iškėlė. 
J i perskaitė ištraukas iš Kris
tinos Capkauskienės laiško, ku
riame jai dėkojama už paruoš
tus kiekvienam sužeistajam 
paketus, išdalinant ligoninėse, 
ta ip pat moralinę paguodą 
sunkioje valandoje. 

Atsverti prieš J. Bieliauskienę 
paskleistus šmeižtus, jos ginti 
ėmėsi prof. G. Uždavinys ir 
keletas jo kolegų, taip pat 46 
Sausio 13-sios brolijos nariai ir 
rėmėjai. Jie atviru laišku patei
sino J. Bieliauskienę: „Ne jai 
reikalauti parašo už įteiktą li
goniui apelsiną, tabletę ar pini
gą. Mes l iudininkai, kaip 
Bieliauskiene tempė, dalino vai
sius ir kitą šalpą sausyje nuken
tėjusiems, kurie gydėsi San-
tariškių universitetinės ligo

ninės ausų, nosies, gerklės 
klinikoje". 

Iš savo pusės norėčiau pa-
aišknti. Kadangi Brolijai buvo 
paskyrus i lėšų Lietuvos 
vyriausybė, todėl iškilus skun
dui prieš J. Bieliauskienę, Vals
tybės kontrolės departamento 
vyr. kontrolierius A. Gausas, 
Vi lniaus miesto prokuroro 
pavedimu, atliko Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo sau
sio 13-sios brolijos ūkinės-
finansinės veiklos reviziją, bet 
jokių nukrypimų nerado. 

Gr įž tant prie minėjimo, 
meninėje dalyje buvo montažas 
„Sausio 13-ji", kurį atliko LB 
jaun imo ansamblis „Spin
dulys", vadovaujamas D. Var
nienės ir muziko V. Ralio, taip 
pat l i tuanistinės mokyklos 
mokiniai, kurių direktorė yra 
Marytė Sandanavičiūtė-New-
som. Anatolijaus Kairio Poemą 
sausio 13-sios aukoms skaitė 
Los Angeles dramos sambūrio 
aktorius V. Dovydaitis. 

Minėjimas baigtas pirm. A. 
Nelsienės žodžiu ir visų esančių 
salėje daina „Lietuva brangi". 
Po minėjimo buvo pasivai-
šinimas ir pabendravimas. 

Minėjimo dieną, sekmadienį, 
ir vykstant LB Vakarų apy
gardos suvažiavimui šeštadienį, 
Šv. Kazimiero parap. salės 

We Ship UPS 

Uislimam maisto tiekimu (catering) 

312-434-9766 

talman 
ddkatesscn 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chkago. lt 60629 

sienas puošė J. Bieliauskienės 
atgabenti Nijolės Skunskaitės 
Vaikų dailės studijos piešti 
paveikslai (su linų kutais), 
dovanoti Kalifornijos lietu
viams. Ta proga studijos 
mokiniams surinkta 30 dol. ir 
Sausio 13-sios brolijai — miru
siųjų šeimoms ir tą dieną sužeis
tiesiems — 1188 dol. Šiam 
reikalui 200 dol. aukojo Romas 
ir Angelė Nelsai. Pinigai įteikti 
Brolijos pirm. J. Bieliauskienei 
išvykstant į Lietuvą. 

Ig. Medžiukas 

Philadelphia, PA 

VASARIO lfrJI 
PHILADELPHIJOJE 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis, kaip pridera deiman
tiniam jubiliejui, buvo iškil
mingai švenčiama Philadelphi-
joj, Lietuvių Namų didžiojoj 
salėje, dayvaujant miesto bur
mistrui ir kitiems lietuvių vi
suomenės iškiliems veikėjams. 
Antroji dalis buvo pasisvečia
vimas su kviestiniais svečiais 
Kultūros centro patalpose ir 
Lietuvių Tautodailės instituto 
Philadelphijos skyriaus suruoš
ta paroda, išstatant Lietuvos 
dailininkų kūrinius. Tačiau 

paroda, dėl kamšaties, liko susi
rinkusių neįvertinta. 

Prieš parodos uždarymą, sa
vaitę vėliau, buvo duota proga 
meno mėgėjams be spūsties 
pasigrožėti ir įvertinti Lietuvos 
dailininkų darbus. O jų buvo 
įvairių. 33 kūriniai atstovavo 
akvarelei, aliejui, pastelei, lito
grafijai ir gintarui. Darbai buvo 
paskolinti aplinkinių tautiečių. 
Meno mylėtoja S. Jurskytė paro
dą praturtino septyniais dar
bais. Kiti po mažiau. O jų buvo 
net dvylika. 

Uždarymo proga buvo pa
rodytas filmas „Kantata Lietu
vai". Susirinkę meno mėgėjai 
skirstėsi, reikšdami padėką pa
rodos rengėjams — Kultūros 
centro varikliui Genovaitei Ma
čiūnienei ir jos nenuilstamam 
padėjėjui skulptoriui Petrui 
Vaškiui. 

Edm. Jak. 

Draugystės paradoksas yra, 
kad ji yra ir stipriausias ir 
trapiausias dalykas pasaulyje. 
Nei laukiniai arkliai negali 
draugų išskirti, bet verkš
lenantys žodžiai gali. Žmogus 
dėl draugo net savo gyvybę pa
aukos, bet ne savo ausų 
būgnelius. 

Sidney J. Harris 

Kelionės \ Lietuvos 
Tkrpatautiią 

Teatro Festivalį 
Gegužės 10-24 

1993 metą gegužės mėnesio 10-24 dienomis Lietuvoje rengiamas pirmas Tarptautinis teatro 
festivalis LIFE Kviečiami geriausi teatrai iš viso pasaulio. Festivalyje dalyvaus Švedijos Karališkojo 
Dramos teatro trupė, vadovaujama Ingmaro Bergmano, trupės iš Japonijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Lietuvos ir daugelis kitų. 

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

Skambinkite arba atsiųskite kuponą, Į Q Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į festivalį. 
. , , , . , . j . i i - r i • Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į Lietuvą, 

jei nonte įsigyti leidiny apie keliones įies- | * v ' ^ s ^ 
tivalį. Užsisakykite vietas iš anksto, jų i Vardas, pavardė 
skaičius ribotas. ! .Adresas 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

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

Gedimino 46-1, Vilnius 
Tel. 22-39-39 

I Miestas 
I 
j Valstija Pašto kodas 
I 
I Tel. namų 

Tel. darbo 

Siųskite: American Travel Service 9439 S. Kedzie, Evergreen Pk, IL 60642 

^ S = ^ INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

• # 
^ZaiiraS" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9528 South 79th Avenu* 
Htckory HM, llllnots 60457 
Tai. 708-430-7272 

223 KatvaHKi §••*• 
VUnkM, Lietuva 
T«Moou: 77-7M7 Ir 77-M-92 

^ midlcind Tedarai 
^ ^ ^ ^ ^ 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 AVENUE 

(1-312) 254-4470 

HSEE & 
(DUMI 
l£N0ER 

'. 
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PIETŲ AMERIKOS 
LIETUVIŲ JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS 
VTI-me Pasaulio Lietuvių Jau

nimo Kongrese, vykusiame Pie
tų Amerikoje 1991 m. gruodžio 
18 -1992 m. sausio 8 dienomis, 
p a s a u l i o l ie tuvių j a u n i m a s 
pasižadėjo tęsti savo darbą — 
išlaikyti lietuvybę išeivijoje. 

Pietų Amerikos lietuviškasis 
j aun imas 1992 m. gruodžio 27 -
1993 m. sausio 2 dienomis Cayo 
Azul, Venezueloje suruošė Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo su
važiavimą/stovyklą. Stovyklos 
diskusijose dalyvavo Argen
t i n o s , Braz i l i jos , JAV- ių , 
Pasaulio ir Venezuelos Lietuvių 
J aun imo sąjungų valdybų pir
mininkai , kiti lietuvių jaunimo 
sąjungų nariai ir garbės svečiai. 
Diskusijų metu buvo nuta r ta : 

1. Brazilijos Lietuvių Jaunimo 
sąjunga (BLJS) įsipareigoja 
organizuot i a te inant į Pie tų 
Amer ikos l ie tuvių j a u n i m o 
suvažiavimą ir stovyklą Brazili
joje 1993 m. gruodžio 27 - 1994 
m. sausio 5 dienomis. 

a. S u v a ž i a v i m e d a l y v a u s 
kiekvieno krašto išr inkti atsto
vai į VHI-jį Pasaulio Lietuvių 
J aun imo Kongresą ir L J S val
dybos nar ia i bei garbės svečiai. 

b. Šio suvažiavimo tikslai: 
s u d e r i n t i P i e t ų A m e r i k o s 
lietuvių jaunimo veiklos pro
jektus ir strategijas, organi
zuoti intensyvias lietuvių kal
bos pamokas (su PLJS pagalba 
bei patar imais) ir panagrinėt i 
bei nus ta ty t i Pietų Amerikos 
LJS-ų pozicijas, atsižvelgiant į 
VIII-jo PLJK tikslus. 

c. Stovykla rengiama suva
žiavimo dalyviams, k i t i ems 
l i e t u v i ų j a u n i m o są jungų 
na r i ams bei susidomėjusiems 
L J S veikla. 

d. Stovyklos t ikslai: r ag in t i 
Pietų Amerikos lietuvių jauni
mą dalyvauti bendroje lietuviš
koje ve ik lo je , o r g a n i z u o t i 
lietuvių kalbos pamokas , atsi
žvelgiant į stovyklos dalyvių 
kalbos išsilavinimą, ir pa te ik t i 
dalyviams aktual iaus ią infor
maciją apie Lietuvos padėtį. Šių 
projektų įvykdymui, p rašan t 
finansinės paramos, BLJS turės 
kreiptis į Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, Pasaulio Lietu
vių Jaun imo sąjungą ir Lietu
vių fondą. 

2. Pietų Amerikos Ryšių cen
t ras yra bendras projektas, 
kur iam re ika l inga s t ipresnė 
parama. S t ruk tū r inė pa rama: 
k i ekv iena k r a š t o L J S t u r i 
paskirti savo Ryšių centro (RC) 
koordinatorių/ę; reikia ieškoti 
galimybių, kad RC galėtų išleis
ti periodinį biuletenį su nau
jausia informacija apie kiek
vieno krašto L J S veiklą ir t ą 
biuletenį pla t int i ; kadangi RC 
koo rd inuo j a r e g i o n a l i n i u s 
projektus, y r a re ikal inga, kad 
kiekvieno krašto LJS skat intų 
projektų įvykdymą savo kraš
te. F inans inė paramą: atsi
žvelgiant į P ie tų Amer ikos 
LJS-ų ypatingą finansinę padėtį 
ir į RC lėšų stoką jo egzisten
cijai, pageidaujama, kad kiek
vieno krašto L J S prisidėtų prie 
RC išlaidų padengimo, pagal 
RC nustatytą biudžetą, ta ip pa t 
atsižvelgiant į kievieno kraš to 
galimybes. 

Suvažiavime/stovykloje pada
rytus nu t a r imas Venecuelos 
LJS praneš Kolumbijos LJS , o 
Argentinos LJS praneš Urugva
jaus LJS. 

Argentinos LJS atstovai Lietuvių Jaunimo sąjungos stovykloje Cayo Azul, 
Venecueloje. I k. — Norberto „Mac" Simniskis, Daniela Rastauskaitė — P. 
Amerikos Ryšių centro ryšininkė, Ariana Rastauskaitė — 1991-92 metų VII-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pirm., Silvina Brazaitytė, Luciana 
Gaidimauskaitė — Argentinos LJS pirm., Analija Gaidimauskaitė ir Rimas 
Alvarez. Nuotr. Pauliaus Mickaus 

LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

DRAUGAS, šeš t iienis, 1993 m. vasario mėn. 20 d. 

„PAKRIKŠTIJOME" FUKSUS 
Visame pasaulyje jaunimas, 

norint is stoti į kokią nors 
studentų organizaciją, pereina 
tam tikrą kandidatavimo lai
kotarpį. Jis yra prašomas atlikti 
kelis darbelius, kuriuos nustato 
organizacijos valdyba ir nariai. 
Neatsilieka tuo ir skautai aka
demikai. 

Būrys Argentinos, Venecuelos, Brazilijos ir Šiaurės Amerikos jaunimo Venecuelos Lietuvių Jau-
nimo sąjungos suruoštoje stovykloje. N u o t r G a f l ė s R«<iv«iyt*. 

LIETUVIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA VENEZUELOJE 

„Kviečiame į Venezuelos Lie
tuvių Jaun imo sąjungos ruošia
mą Pietų Amerikos Lietuvių 
J a u n i m o suvažiavimą ir sto
vyklą, gruodžio 28 d. iki sausio 
2 d. pr ie Karibų jū ros" . 

Vėl perskaičiau laišką. Lietu
vių jaunimo stovykla prie jūros? 
Kaip galėčiau praleist i tokią 
progą?! Būtų įdomu dalyvauti 

Gruodžio 17 d. Westwood 
mieste lyje įvyko J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstijų Jaun imo są
jungos valdybos ir Los Angeles 
Lietuvių Jaunimo sąjungos val
dybos posėdis. Posėdyje daly
vavo LA LJS pirmininkės Tara 
Barauskai tė ir Lidija Tompaus-
kai tė , JAV LJS pirmininkė 
Gailė Radvenytė, JAV LJS vice
pi rmininkas Edvardas Mickus, 
JAV L J S sekretorius Linas 
Venckus, ir valdybos narys 
Auris Ja rašūnas . 

Posėdyje aptarė JAV LJS šį 
pavasarį ruošiamą jaunimo su
važiavimą. Valdyba nutarė su
važiavimo neruošt i gegužės 
28-30 dienomis, nes tą savait-

broliu Robertu, pusbroliu Sau
lium Statkum-Rosaies. ir savim. 
Luis ispanų ir lietuvių kalbomis 
paaiškino ateinančios dienos 
programą, aiškindamas, kad 
rytdieną plauksime laivu. 

Pirmadienį, gruodžio 28 d., 
jūra atrodė tokia švelni, rami. 
Nežinojau, kad manės laukia di
džiulės bauginančios bangos. 

stovykloje prie Kar ibų jūros, o Plaukdami per Golfo de Cariaco 
dar įdomiau, susipažinti ir at- stebėjomės vandens skaidrumu, 
n a u j i n t i p a ž i n t i s su Pie tų gražia mėlyna spalva, džiau-
Amerikoje gyvenančiu lietuvių gėmės matydami dolfinus. Sus-
j a u n i m u . Nus ip i rkau bilietą tojome Pun ta Arenas pavalgy-
(savais pinigais, ne tėvelių ar ti ir Marina Kumanagoto pap-
J a u n i m o sąjungos) ir ruošiausi laukioti gaivinančiame Karibų 
kelionei. Už savaitės paskambi- jūros vandenyje. Grįžtant atgal 
no stovyklos ruošėjų atstovas iš į stovyklą, didelės bangos pradė-
Venezuelos ir paklausė, ar nore- jo supti laivą. Visi subėgo laivo 
čiau po stovyklos, kar tu su pastogėn, bandydami apsisaugoti 
maža grupe, vykti į Venezuelos nuo vandens purškimo. Man bu-
Amazonas. Aišku, kad būtų įdo- vo keista, kad nebijau skristi 
mu! lėktuvu, bet tarp bangų jūroje. 

Lėktuve iš Floridos į Caracas labai bijojau. k«a visi skęsime. 
su t i kau kun. Antaną Saulaitį, Labai džiaugiasi kai saugiai pri-
kur is ta ip pa t skrido į tą sto- plaukėme uostą. 
vykią. Pasų t ikrintojai kreivai 
į mus pasižiūrėjo, nesuprasdami 
kodėl kunigas keliauja sujauna 
mokytoja. Aerouoste mus sutiko 
Saul ius Statkus-Rosales ir Nor
berto (Mac Phantom) Siminiskis 
i r nuvežė pas Mažeikus, kurie 
suruošė j aun imui asado (BBQ). 
Ten susit ikome su j aun imu iš 
Venezuelos, Argentinos, Brazili
jos ir JAV. Pasakojo, kad jie 
Kalėdas šventė su lietuviais 
Venezueloje ir j au buvo ap
žiūrėję visą Caracas miestą. 

Sekmadienį, gruodžio 27 d., 
važiavome į stovyklą keliais 
automobiliais . Kelionė į sto
vyklą buvo pilna dainavimo, 
juokų ir ispanų kalbos pamokų. 
Gavau bart i , kad prieš kelionę 
nes imok iau būtojo kar t in io 
laiko galūnių. Vienu tarpu, 
staiga visi automobiliai sustojo. 

niai žaidimai. 
Trečiadienį, gruodžio 30 d., vėl 

plaukėme laivu (ramesnėje jū
roje) į Parąue Mochima salas, 
kur buvo progos stebėti įvairias 
žuvytes ir k i tus jūros gyvūnus 
tarp koralų, per vandens kaukę 
'snorkling). Negalėjau atistebė-
ti nuostabiai gražia vandens 
spalva. 

Vakare vyko karštos disku
sijos apie ateinantį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą. 
Šis kongresas vyks Europoje, 
be t P L J S valdybą į te ikė 
kraštų atstovams sąrašą įvai
rių kliūčių, kurios apsunkintų 
kongreso ruošą, jei jis būtų 
Lietuvoje. PLJS prašė kraštų 
valdybų, kad kiekviena valdyba 
pasisakytų, kur, jų narių nuo
mone, turė tų būti ruošiamas se
kantis PLJK. 

Ketvirtadienį, gruodžio 31 d., 
kun. Antanas Saulaitis pakrikš
tijo Indrę Mažeikaitę. Tą pačią 
dieną į Caracas išvyko dvi ma
šinos stovyklautojų, kurie ten 
važiavo švęsti Naujus Metus su 
savo tėveliais. O mes 1993 
metus sutikome stovykloje, kar
tu su jaunimu iš Argentinos, 

Cayo Azui, Venecueloje, vykusioje Lietuvių Jaunimo sąjungos stovykloje 
kalbasi JAV LJS p:rm. Gailė Radvenytė ir Silvina Brazaitytė iš Argentinos. 

Nuotr. Pauliaus Mickaus 

Vakare kur, Saulaitis rodė 
gražias skaidres iš Lietuvos, 
apibūdindamas jas lietuviškai ir 

galį vyks keli ki t i j aunimo ren
giniai . N u t a r ė suvaž iav imą 
ruošti balandžio 30 - gegužės 2 
dienomis. Suvažiavimas bus 
Kalifornijoje, San ta Monikos 
mieste. Santa Monika yra netoli 
Los Angeles aerouosto, prie van
denyno. Suvažiavimo t e m a , 
„Kaip Amerikos Lietuvių jau
nimas gali padėti Lie tuvai" . 
P l a n u o j a m a s s u s i p a ž i n i m o 
vakaras , pre legentų kalbos , 
JAV LJS metinis suvažiavimas, 
banketas ir šokiai bei ekskur
sinis miesto apžiūrėjimas. Į 
suvažiavimą kviečiamas Ameri
kos lietuvių jaun imas , t a rp 18 
ir 35 metų amžiaus. 

G.R. 

Laukėme, laukėme, bet būdami portugališkai. Portugalų kalba 
nekan t rūs , kai kur ie nuėjome yra užtenkamai panaši į ispanų, 
pasižiūrėt i kodėl visi automo- kad Venezuelos ir Argentinos 
biliai sustojo, kol kit i išsiėmė jaunimas gali ją suprasti , 
kamuolį ir pradėjo žaisti tink- Antradienį, gruodžio 29 d., da
linį. Ėjome, ėjome, kol priėjome lyvavome Lietuvių Jaunimo są-
prie avarijos. Vienas automobi- jungos posėdy kur Pasaulio 
lis visai sulamdytas, kitas nuva- Lietuvių J a u n m o sąjungos 
žiavęs nuo kelio, žolėje. Atrodė, pirmininkas Pmlius Mickus ir 
kad niekas nežuvo. Sužinoję kas PLJS politiniu n ikalų adminis-
ats i t iko, apsisukome ir grįžome tratorius Gailiu- Draugelis api-
prie automobilių. Pagal iau, nu- budino šių m f . PLJS veiklą, 
važiavę į viešbutį, apsiprausėme Tą pačią dieną vyko sporto 
i r nuvykome į priėmimą. Luis žaidynės. Žaidėme smėlio te-
Statkus—Rosales supažindino nišą, smėlio tinkHaj ir kokosų 
su stovyklos ruošėjais: Aru ir metimo žaidimą. Vakare vyko 
Dar ium Mažeika, Milena. jos smagūs, karta:- uokingi nakti-

Mack Norberto Sinniskis (Argentina), Saulius Statkus R les (Venecuelai, 
Paulius Mickus (JAV) Gailius Draugelis (JAV) Venecuel^ i letuvių Jaunimo 
sąjungos suruoštoje stovykloje Nuotr Gailėt Radvenytės 

Brazilijos, Venezuelos ir JAV7. 
Penktadienį, sausio 1 d., daly

vavome Pietų Amerikos jauni
mo posėdyje, kuriame buvo 
nutarta ruošti Pietų Amerikos 
Lietuvių Jaunimo suvažiavimą 
ateinančiais metais 'apytikriai 
tarp gruodžio 27 d. - sausio 5 d.) 
Brazilijoje. Pietų Amerikos 
jaunimas džiaugtųsi, jei atvyktų 
jaunimas ir iš kitų kontinentų. 
Pietums stovyklos organizato
riai suruošė asado <BBQ) pajū
ryje. Paskutinį stovyklos va
karą praleidome kartu prie lau
žo, su dainomis, vaidinimais ir 
žaidimais. 

Nustebau, sužinojusi, kad kai 
kurie stovyklautojai buvo visai 
nelietuvių kilmės. Šie stovyk
lautojai buvo susidomėję lie
tuviu veikla, draugavo su lietu
viais, ir stovykloje visai nesisky
rė nuo lietuvių. Jie dalyvavo 
programoje, net posėdžiuose ir 
diskusijose, ir kiti juos priėmė 
kaip savus. Manau, kad mes. 
Šiaurės Amerikos lietuviai, 
galėtumėm šiek tiek pasimokyti 
iš šio Pietų Amerikos lietuvių 
pavyzdžio. 

Šeštadienį, sausio 2 d., pasi
baigė stovykla. Kai kurie išvyko 
į Caracas, o mes, 13 nuotykių 
ieškotojų, su mūsų gidais An ir 
Dariumi Mažeikais. išvažiavo
me į La Gran Sabana. Pirmą va
karą apsistojome viešbutyje ma

žame miestelyje vardu Guasipa-
t i . Nors lynojo, buvo smagu 
pasivaikščioti miestelyje. 

Sekmadienį, sausio 3 d., pa
keliui į La Gran Sabana, išsi-
t raukėm lietuviškus dainynė
lius ir, pradėję pirmu puslapiu, 
ruošėmės išdainuoti visas dai
nyne dainas. Apsipirkome ma
žyčiame miestelyje, Kilometro 
88, matėme Piedra de la Virgen. 
kur sako, kad akmenyje matyti 
Dievo Motinos Marijos veidas. 
Sustojome. Kai kurie pabraidė 
Rapidos de Kamoiran krioklyje. 
Sustojome prie kito krioklio, 
vardu Kama Meru, kur turėjo
me progą maudytis krioklio ba
seine. Ten susipažinome su 
kandančiomis puri puri musytė
mis. Mums aiškino, kad jei yra 
ko nors labai daug, indėnai tą 
žodį kartoja du kar tus . Nakvo
jome palapinėse prie krioklio. 
P r i e laužo, k u n . Sau la i t i s 
pasakojo apie jo nuotykius su 
Brazilijos indėnais. Tą naktį li
jo, tai kitą rytą buvo daug juokų 
apie vandens „prūdus" palapi
nėse. Pusryčiams Venezuelos 
l i e tuv ia i mus mokė kepti 
arepas. kukurūzų miltų blynus, 
kepamus alyvoje. 

Pirmadienį, sausio 4 d., važia
vome per Parąue Nacional 
Canaima. Sustojome prie Queb-
rada Pacheco upės, kur slydome 
į upę nuo slidžių akmenų ir 
maudėmės tos upės kriokliuose. 
Nakvojome viešbutyje, Santa 
Elena miestelyje. 

Antradienį, sausio 5 d., vyko
me į Quebrada de Jaspe krioklį. 
Jaspe yra rausvas akmuo, tai 
visas krioklys buvo rausvas. Va
žiuodami toliau sustojome prie 
Aponwao upės. Indėnai laivu 
mus perkėlė per upę. šalia 
kurios radome takelį. Ėjome 
takeliu, kol pagaliau priėjome 
prie didžiulio Aponvvao krioklio 
viršūnės. Nutarėme eiti stačiu 
takeliu per mišką. Nulipę, ma
t ėme , kad mes a ts i radome 
kr iokl io papėdėje. Paėjome 
toliau, lipome į kalną, leidomės 
žemyn (buvo statu, kaip sienai, 
ir pagaliau priėjome paslėptą 
krioklį su baseinu, kur keli 
mūsų pasinaudojo proga pasi
maudyti, kai grįžome prie upės. 
jau buvo sutemę. Reikėjo rasti 
kelią iki stovyklavietės, nes 
nebuvo laivo, kuris mus nuga
bentų į stovyklavietę. Buvo 
baugu eiti tamsoje nežinant 
t ikro kelio, bet mane įtikinėjo, 
kad nėra ko rūpintis, kad rasi
me stovyklavietę. Kažkaip ra 
dome! 

Trečiadienį, sausio 6 d., išva
žiavome iš La Gran Sabana, ir 
20 valandų važiavome iki Cara
cas. Kažkur, tarp Franco Da 
Vita ir Abba dainų, susidūrėme 
su karve, bet kažkaip saugiai 
pasiekėm Caracas. 

Be Venezueloje gyvenančių 
lietuvių, nebūtume susipažinę 
su La Gran Sabana ir jos nuo
stabiais vaizdais. Didelis ačiū 
venezueliečiams! Gai lė R. 

Kaip ir kiekvienoje studentų 
organizacijoje kandidatės/kan
didatai į Akademikių Skaučių 
Draugovę ir Korp! Vytis turėjo 
b ū t i , . p a k r i k š t y t i " . A S S 
Čikagos skyriaus „krikštynos" 
įvyko šių metų sausio 30 dieną 
pas senjorą Andrių Panarą Oak 
Lawn priemiestyje. Kandidatės 
Jennifer Antanaitytė, Dana 
Butts. Lina Meilytė ir Ilona 
Radzevičiūtė, kandidatai An
tanas Balta, Edvardas Slivins-
kas ir Vilius Žukauskas susi
rinko pas senj. Andrių. 

Globėja fil. Ramoną Stepona
vičiūtė ir tėvūnai fil. Ričardas 
Chiappeta ir fil. Jonas Varia-
kojis kiekvienam kandidatui 
sugalvojo sąrašą žodžių, iš kurių 
kandidatai turėjo sukurti naują 
lietuvišką dainą, pagal žinomos 
dainos melodiją. Toliau sekė 
kaukių darymas. Sesė Ramoną 
iš savo begalinių krepšelių ir 
maišelių t raukė įvairiausią 
medžiagą kaukių darymui: bliz
gučių, flamasterių, medžiagos, 
netikrų gėlyčių, ir t.t. Taip ir 
prasidėjo kandidatų kančia. Iš
sitepę veidus vazelinu, kandi
datai ,,klijavo" prie savo veidų 
medžiagą, kuri. išdžiūvus kli
jams, taps kauke. Kaukėms su-
kietėjus. kandidatai jas pa
puošė. 

Susirinkus akademikams, pra 
sidėjo oficialios „krikštynos". 
Pirmiausia kiekvienas kandi
datas turėjo padainuoti savo 
sukurtą dainą. Pasigirdo juo
kas, šauksmas ir riksmas — 
kandidatų dainos buvo nuosta
bios! Visi akademikai šluostėsi 
ašaras netverdami juoku. Ant
roji . .krikštynų" dalis buvo 
išvyka j ..Checkers" valgyklą. 
Kandidata i , pasipuošė savo 
kaukėmis, turėjo pėsti praeiti 
„drive-thru". užsakyti maistą ir 
tada. nekalbėdami užsimokėti 
už „hamburgerius". bulvytes ir 
gėrimus. Valgyklos pat ^nauto-
jos nežinojo ką sakyti: jos buvo 
pri trenktos, pamačiusios di
džiuli akademikų būrį. Kan
didatams nebuvo lengva pereiti 
..drive-thru". nes už jų vis va
žiavo mašinos, kurios duodavo 
signalą kandidatams greičiau 
pajudėti. 

Grįžus pas brolį Andriu nrasi-
dėjo rimtasis „teismas" Kan
didatai, užrištomis akimis buvo 
po vieną atvesti ir pasodinti į 
kėdę. J iems tiesiai į akis švietė 
stipri šviesa, jie negalėjo matyti 
apklausinėtojų. Vieną kitą kan
didatą iš karto atmetė — jie tu
rėjo teisme sėdėti du kar tus . 
K a n d i d a t a i buvo p r ive r s t i 
s k a m b i n t i i n amus , kad 
apklausinėtojai galėtų »patvir-
tinti kandidatų atsakymus kai 
kuriems klausimams. Ši kartą 
jumorams buvo sunkesnis teis
mas negu kandidatėms; kelios 
akademikės juos visaip viliojo 
apklausinėj imu metu. buvo 
matyti, kad jiems darėsi labai 
karš ta . Pasibaigus te ismui , 
apklausinėtojai ..priėmė" visus 
kandidatus j savo tarpą. Pabai
gai kandidatai padainavo kelias 
dainas prie kurių prisidėjo visi 
dalyviai. 

Bet tai ne visa kandidatų pro
grama. J ie turės parodyti savo 
k u l i n a r i n i u s sugebė j imus 
tradiciniame blynų baliuje. Ar 
nereikėtų visiems akademi
kams iš anksto pavalgyti? 

Chicagos Akademikių Skaučių Draugovės ir Korp' Vytis nariai su naujais 
kandidatais, pasipuošusiais kaukėmis, ..krikštynų" proga išvykoje į 
„Checkers valgvklą . , _ . . _ 

Nuotr Dainiaus Brazaičio 

i 
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JŪROS KELTO 
NAUDA LIETUVAI 

Šis straipsnis atsiųstas iš 
Lietuvos mūsų skilčiai. Jo auto
rius yra Rimantas Zabarauskas, 
Lietuvos Respublikos ministro 
pirmininko įstaigos patarėjas. 

Lietuva ir Tarptautinis 
transportas 

Lietuvos ekonominis pri
valumas yra jos reikšminga geo
grafinė padėtis tarp Rytų ir 
Vakarų. Lietuva turi 
neužšąlantį jūrų uostą, gerus 
kelius ir galėtų tapti tarp
tautinės reikšmės transporto 
mazgu. 

Dideli jūros keltai plaukia 
maršrutu Klaipėda-Mukranas 
i Rytų Vokietija). Laivai pasta
tyti dar TSRS laikais ir skirti 
geležinkelio vagonų pervežimui. 
Bet jie šiandien panaudojami 
netinkamai. 1992 m. jais buvo 
pervežta dvigubai mažiau kro
vinių negu 1990 m. O galėtų 
būti atviručiai, keltas galėtų 
būti svarbi tarptautinio trans
porto grandis. 

Idealus vaizdas atrodytų taip. 
Jūrų keltas perveža krovinius 
(geležinkelio vagonus, sunk
vežimius, automobilius) ir kelei
vius pigiu jūrų keliu tarp Klai
pėdos bei Vakarų Europos uos
tų Vokietijoie. Danijoje, Šve
dijoje. Prekės jvežamos be mui
tų ir ilgesnį laiką saugomos lais
vos prekyboje zonoje Klaipėdo
je. Iš ten geležinkeliu ir 
sunkvežimiais puikia autostra
da Klaipėda-Vilnius tranzitiniai 
kroviniai gabenami Rytų kryp
timi (taip pat ir iš Rytų). Esant 
intensyviems krovinių srau
tams. Lietuva gauna gerų 
pajamų iš transporto paslaugų 
bei nedidelio tranzito mokesčio. 

Valstybės remiamos 
ekonominės sritys 

Kaip Lietuvos Vyriausybė 
vertina transporto vaidmenį 
Lietuvos ūkyje? Praeitų metų 
gegužės mėnesį Vyriausybė 
priėmė nutarimą dėl ūkio plė
tojimo krypčių. Penkios ūkio 
šakos patvirtintos kaip turin
čios pirmenybę: energetika, 
transportas, ryšiai ir informa
tika, žemės ūkis ir turizmas. 
Jose numatyta infrastruktūrą 
pertvarkyti ar plėtoti. 

Valstybė taip pat rems dar 
devynias programas: pramonės 
produkcijos eksporto plėtojimo, 
linų ūkio ir linų perdirbimo, odų 
ir kailių pramonės rekonstra
vimo, miškų ūkio ir medienos 
pramonės rekonstravimo, žuvų 
ūkio plėtojimo, vietinių žaliavų 
ir atliekų panaudojimo ir dar 
kelias. Programų rengimui 1992 
m. buvo skirta apie 13 mil. rub. 
valstybės lėšų. 

Minėtų ekonomikos pirmeny
bių sfera yra labai plati, ir Lietu
vos eksporto perspektyvos nėra 
pakankamai ryškios. Tai rodo, 
kad ir Vyriausybės lygyje šiuo 
klausimu konkretesnių spren
dimų dar nėra. 

Infrastruktūros vystymas 
padėtų pašalinti vieną 
reikšmingą barjerą užsienio 
investicijų kelyje į Lietuvą. Iš 
kitų šiuo metu išliekančių 
kliūčių užsienio investicijoms 
pirmiausia paminėtinas Lietu
vos valiutos nekonvertabilumas 
ir ekonominę investicijų 
aplinką reguliuojančių teisinių 
normų nepastovumas. Praeitais 
metais Vyriausybė vos ne kas 
mėnesį keitė eksporto-importo 
sąlygas, kas, be abejo, negalėjo 
skatinti prekybos su kitomis 
šalimis. 

Svarbu Lietuvai turėti pasto
vų tvirtos valiutos įplaukų 
šaltinį. Sudėtingesnių gaminių 
eksporto perspektyvos yra pras-
to-;, kadangi Lietuvoje technolo
gijos yra žemo lygio. Galima 
greitai pakeisti ekonominius 
įstatymus, tačiau ne technologi
jas, kuriose įkūnytas praeitų 
kartų darbas. Lietuva šiandien 
galėtų sėkmingiau eksportuoti 
tik žaliavas arba paslaugas. Ka
dangi žaliavų beveik nėra, lieka 
paslaugos. 

Lietuva — transporto 
mazgas 

Ateityje prekybiniai ryšiai 
tarp Rytų ir Vakarų labai 
intensy vės. Didžiulėje buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijoje 
susikūrė naujos valstybės, 
siekiančios tapti pilnateisėmis 
pasaulio rinkos narėmis. Many
čiau, kad tarpvalstybinių per
vežimų paslaugos turėtų tapti 
Lietuvai vienu svarbiausių 
valiutinių įplaukos šaltinių. 
Tačiau šiandien šios rūšies 
įplaukos dar nėra didelės. Per 9 
praėjusių metų mėnesius už 
krovinių transportavimo 
paslaugas Lietuva gavo 71.6 
mil. dol įplaukų tvirta valiuta, 
kas sudaro 16.3% visų tvirtos 
valiutos įplaukų per tą patį 
laikotarpį. 

Jūrinis geležinkelio keltas 
turėtų įgauti svarbią reikšmę 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South \Vestern • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
L'rbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Cnevroiet Pontiac. GMC 
Truck. Volksvvagen. Oidsmobile ir 
Dodge firmų automobilius 

Taip pat parduodame vartotus 
mažai mylių turinčius, automobi
lius 

Greitas ^ efektyvus patarnavimas 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

tranzitinių pervežimų išvys
tymui. Lietuvai priklauso trys 
laivai, o Vokietijai du. Jų ilgis 
191 m., vandens talpa 22,000 
tonų. Laivas gali vežti 9,000 
tonų krovinių ir paimti daugiau 
kaip 100 geležinkelio vagonų. 
Keltas buvo projektuotas lai
vybai Baltijos jūroje. Jis gali 
pasiekti ir Kopenhagą, kuri yra 
labai svarbus transporto 
mazgas. 

Laivus reikėtų perdirbti. Du 
iš jų reikėtų pertvarkyti sunk
vežimių, automobilių ir keleivių 
pervežimui. Be to, kelias buvo 
suprojektuotas specialiai prie
plaukai, o reikėtų,kad jis galėtų 
įplaukti ir į kitus Vakarų 
Europos uostus. Vieno laivo 
rekonstrukcijai reikia apie 10 
mil. dol. Todėl Lietuvos 
Vyriausybė nusprendė vieną 
laivą parduoti, keičiant jį į 
keleivinį-automobilių keltą. 

Laisva prekybos zona 
Kita projekto grandis — 

Klaipėdoje turėtų būti įsteigta 
laisvos prekybos zona. Joje 
užsienio firmos galėtų saugoti ir 
kaupti savo krovinius. Tuo 
būdu jos turėtų savo bazę, pri
artintų prie realizacijos rinkų. 

Šiuo metu Lietuvoje yra tik 
viena zona. Tiksliau — kol kas 
tik 1992 m. gegužės mėnesį pri
imtas Vyriausybės sprendimas 
ją steigti, kadangi dėl lietuviš
ko biurokratizmo zonos steigi
mo darbai vyksta labai lėtai. 
Zona bus Klaipėdoje. 100 ha 
teritorija 99 metams išnuomota 
firmai V. Paulius & Associate 
(JAV), kuri turės pati atlikti 
zonos įrengimo darbus. 

Be abejo, laisvų zonų tokiame 
perspektyviame rajone kaip 
Klaipėda bus steigiama ir 
daugiau. Laisvos prekybos 
zonos steigėju, mano nuomone, 
turėtų būti Lietuvos arba vietos 
valdžia. 

Nauda i r rizika. 
Kokie rizikos veiksniai? Visų 

pirma dar nėra aišku, kokio 
intensyvumo krovinių srautą 
pavyktų pr i t raukt i per 
Klaipėdą. Ekonominius san
tykius su Rytais gali gadinti 
politiniai momentai ir abipusis 
nepasitikėjimas tarp Rusijos ir 
Pabaltijo valstybių. Buvęs Sov. 
Sąjungos premjeras Nikolai 
Ryžkovas Estijos spaudoje š.m. 
pradžioje išreiškė atsargų 
požiūrį į Rusijos krovinių per
vežimą per Baltijos uostus. Jo 
nuomone, paprasčiau bus susi
tarti su Skandinavija ir Suomi
ja. Jau statomas geležinkelis 
Karelijoje, kuriuo bus vežami 
kroviniai iš Švedijos ir Suomi
jos į Rusiją, nors, kaip pasakė N. 
Ryžkovas, „tai mums ir nelabai 

naudinga". T.-.ėiau kartu jis iš
reiškė tikėjimą ge resne 
perspektyva, nusitariant su Pa
baltijo šalimis Nereikia pamirš
ti ir kaimynu - Liepojos (Lat
vija) ir Kaliningrado (Kara
liaučiaus) uostu- kurie gali tap
ti konkurentais Lietuvai. Visa 
Kaliningrado sritis jau prieš 
pusantrų metu buvo paskelbta 
laisva ekonomine zona, nors 
atrodo, kad tai buvo daugiau 
formalus aktas, kadangi di
desnio ekonominio aktyvumo 
ten kol kas nepastebima. 

Amerikos lietuvių į na ša s 

Kuo galėtu prisidėti mūsų 
tėvynainiai Amerikoje? 
Pirmiausia žiniomis. Nė ra 
lengva ištirti krovinių srautus 
Vakarų Europoje ir įvertinti 
tranzito maršrutų per Lietuvą 
perspektyvas Šiandien Lietuvo
je nėra specialistų, ge ra i 
žinančių laisvų zonų įrengimą, 
jų ypatybes, teikiamą naudą (ar
ba žalą), nėra jokios praktinės 
patirties šiame klausime. Jeigu 
Amerikos lietuviai galėtų duoti 
informacijos arba patar imų 
šiais klausimais, tai butų didelė 
pagalba. Nemaža lėšų pareika
lautų laivų rekonstrukcija. Ge
riausias variantas čia būtų ras
ti partnerį Vakarų Europoje (pa
geidautinas būtų ir Rusijos 
dalyvavimas), pavyzdžiui , 
Daniją ir steigti bendrą įmonę. 
Reikėtų lėšų ir laisvos prekybos 
zonai įrengti. O dėl Amerikos 
lietuvių lėšų, tai norėčiau iš 
karto pasakyti, kad jokių aukų 
nereikia. Tačiau jei Amerikos 
l ie tuvius (o gal ir k i t u s 
amerikiečius) p ro jek tas 
sudomintų, jie galėtų pirkti 
valstybinius lakštus, pavyz
džiui, obligacijas 10-15 metų ar
ba akcijas bendroje įmonėje. Tai 
būtų ne auka, o investavimas į 
biznį Lietuvoje. 

Pastaba. Ekonominių 
Reikalų Taryba (ERT) renka ir 
parūpina informaciją apie įvai
rius ekonominius projektus ir 
paslaugas. ERT at l ieka šį 
informacijos telkimo vaidmenį, 
bet nerekomenduoja kurį nors 
projektą ar paslaugą ir nesiima 
atsakomybės už informacijos 
tikslumą ar projektų pelnin
gumą. 

Mums būtų labai malonu 
gauti iš skaitytojų atsiliepimų 
bei pasiūlymų. Pastabas ir 
klausimus prašome siųsti ERT 
adresu. — EK. 

M I S C E L L A N E O U S CLASSIFIED GUIDE 
P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W . 6 9 S t . 

T e l . 7 7 6 - 1 4 8 6 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S . 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

At idary ta 7 d i e n a s savai tė je . Dide
lis pas i r i nk imas įvai r iausių kepinių 
ir namuose g a m i n t o ma is to — 

Ca te r i ng 
6 2 1 6 S . A r c h e r A v a . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 3 8 
T e l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

P a r d u o d a • T a i s o • P r i eda i 
ir R e i k m e n y s 
Virš 7 5 m e t ų 

p a t i k i m a s p a t a r n a v i m a s 
T Y P E V V R I T E R S • C O P I E R S 

F A X • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l a s k l R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

A t l i e k a m * v i s u s 
n a m ų r e m o n t o d a r b u s . 
Gerai, grei ta i , g a r a n t u o t a i . 

Skambint i ry ta is : 
(312 ) 3 7 6 - 7 5 7 7 

A r t u r a s 

Balandž io 5 - 20 
G e g u ž ė s 3 - 1 8 
Gegužės 6 - 24 
Gegužės 1 7 - birželio 1 
Gegužės 25 - birželio 9 
Biržel io 1 - 1 6 
Bi rže l io 1 4 - 2 9 
Biržel io 1 5 - 3 0 

LIETUVA 1993 
Grupinės kelionės; 

Biržel io 22 - l iepos 7 
Biržel io 28 - l iepos 13 
Biržel io 29 - l iepos 14 
L iepos 5 - 2 0 
L iepos 6 - 21 
L iepos 1 2 - 2 7 
L iepos 13 - 2 8 
L iepos 19 - rugpjūč io 3 

Liepos 26 - r ugp jūč io 10 
Rugpjūčio 2 - 1 7 
Rugpjūčio 3 - 1 8 
Rugpjūčio 9 - 2 4 
Rugpjūčio 23 - r ugsė jo 7 
Rugpjūčio 30 - rugsė jo 14 
Rugpjūčio 31 - r ugsė jo 1 3 
Rugsėjo 20 - spa l i o 6 

• Gal ima keliauti su g rupe arba pavieniui Skrendant pavieniui, ga l ima keliauti bet kur iomis 
d ienomis. 

• Ga l ima imti kelionę su pi lnu aptarnavimu a rba tik lėktuvo bil ietą. Gal ima imti l ėk tuvo 
bi l ietą ir kelionę su da l in iu aptarnav imu, pvz. v iešbučia i tik tam t ikruose miestuose, a r b a 
kel ionė be pietų ir p n . 

• Viešbučiai šiuose L ietuvos miestuose: V i ln ius , Kaunas , Panevėžys, Klaipėda, Pa langa , 
Alytus, Marijampolė, Ukmergė , Anykščiai, Kėdainia i , Raseiniai , Jurbarkas, Druskin inkai , 
Rokiškis. 

• „ V y t i e s " atstovai Vi ln iu je, Kaune , Klaipėdoje, Panevėžyje. 

Dėl daugiau informacijų ir registraci jos kreipt is į agentūrą 

VYTIS TRAVEL 
2 1 2 9 K n a p p S t . 

B r o o k r y n N Y 1 1 2 2 9 

T a i . 7 1 8 - 7 6 9 - 3 3 0 0 ; 1 - 8 0 0 - 9 5 2 - 0 1 1 9 

F A X 7 1 8 - 7 6 9 - 3 3 0 2 

T a l e x 2 1 6 2 8 2 

I N C O M E T A X 
S E R V I C E 

Dabart in ia i p a j a m ų mokesč ių įsta
tymai žymia i a p s u n k i n o ir ateityje 
apsunk ins m e t i n i mokesč ių formų 
užpi ldymą. Profes ional iam, sąžinin
g a m ir kon f i denc ia l i am patarna
v imu i k re ipk i tės : 

P R A N A S G . M E I L Ė , C P A 
2 6 4 9 W . 6 3 S t . , 

C h i c a g o , IL 6 0 6 * 9 
S e k m a d i e n i a i s — -oeiulio 

Liet. C e n t r e , Lemon t 
T e l . : raš t inė 3 1 2 - 7 7 6 - 5 1 6 3 

namai 7 0 8 - 6 3 6 - 5 3 4 7 

I N C O M E T A X 

Tiks lus , g re i tas ir sąž in ingas pa
tarnav imas p i ldan t pa jamų mokes
č ius bei sp rendž ian t k i tus f inan
s in ius k laus imus . 

M a n o 20 metų patirtis šioje srityje 
užt ikr ins jūsų pasi tenkin imą. 

Va landos paga l susi tar imą 
P i j u s S t o n č i u s , C P A , M B A 

1 1 6 1 7 B r o o k w o o d Drive 
O r l a n d P a r k , IL 6 0 4 6 2 

t e l . 7 0 8 - 4 7 9 - 2 9 3 8 

l i q u o r s & L o u n g e 
6600 S. Kedzie 

Chicago. Illinois 60629 
(312) 925*264 

Muzika: ketvd.. penktd.. šeštd.. sėkmei 
nuo 9 v v Atsinešus išk i rptą skelbi
mą — vienas gėrimas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupys i te , pirkdami č ia jų 

re i kmen is Pas inaudok i te patogiu 

p l anu a t idedan t pasir inktus reik

m e n i s y p a t i n g a i p roga i P i lna i 

užba ig tų fo to nuot raukų aptarna

v i m a s A t i d a r y t a p i rmad ien i ir 

ke tv i r tad ien i vakara is iki 8 va lan

dos An t rad" . i r t reč iad susikalbesit 

l ie tuv iška i 

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

REAL E S T A T E REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUOTA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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. 
• Pens in inkams Nuo la ida . ' . 

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

6 5 2 9 S . K e d z i e A v e . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

(312) 7?8-2233 
INCOME TAX— INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvert inimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Ylai agentai ka lba l ietuviškai 
• Nuola ;da pensininkams 

FOR R E N T 

IŠNUOMOJAMAS 
ST. PETERSBURG BEACH. FL 

Naujais baldais apstatytas 1 mieg butas 
„duplex" pastate; 200 jardų iki pliažo: rami 
Belle Vista apyt. Privatus kiemas, patio ir 
veranda Galima užimti nuo balandžio 1 d 
Pageidaujama nerūkantys, be gyvuliukų 
Mm. 1 metų ..lease". Informacijai skambnti: 
Joan Inman 813-367-0507 (Florida) ar
ba Chicago 708-2S1-9S87. Kalbėti 
angliškai. 

I E Š K O B U T O 

Ieškomas nedidelis 
butas. Skambinti: 

708-222-8219 

H E L P VVANTED 

Reikal ingas n a m ų prižiūrėtojas, 
gal int is atl ikti e lek t ros, kanaliza
ci jos, stal iaus ir kt. da rbus daugia
buč iame (apt. bldg.) name. Turi 
mokėt i angl iškai ir turėt i oficialų 
leidimą dirbti. Kreipt is: G r o u p B-W 
Hold ing , t e l . 7 0 6 6 6 4 - 8 6 9 7 . Kal
bėt i s u R ū t a . 

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

Licer fsed, Bonded , Insured 
Nauj i darba i ir pataisymai Virtuvės 
ir vonies kab ineta i . Keramikos ply
te lės. Karšto vandens tankai, pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius, , 

( B E N SERAPINAS 708-ft36-2960 

-TV 

D I S T R I B U T O R S V V A N T E D 
f o r C h i c a g o a r e a . S u c c e s s f u l l y 
p r o v e n n e w & u n i q u e da i r y i t em 
c a l l e d Y o C R U N C H Y O G U R T . 

Y o C r u n c h y o g u r t i s a 
c o m b i n a t i o n o f lovvfat y o g u r t & 
e r u n c h y g r a n o l a . P o s s . m a s t e r 
d i s t r i b u t o r . D i r e c t a l l i n q u i r i e s 

t o : 
Y O F A R M C O R P 
1 6 2 S p r i n g S t . 

N a u g a t u c k , C T 0 6 7 7 0 
o r c a l l 

2 0 3 - 7 2 0 - 0 0 0 0 

I E Š K O D A R B O 

Ontui)£ r2l 
KMIECIK REALTORS 

792: S. Pulaski Rd. 
165 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei nori te parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer . Ji 
p /o t 'es iona l ia i . sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas . 
ve l tu i . . - —'. 

QntUĮ£ 

J a u n a m o t e r i e i e š k o darbo. Ga l i 
prižiūrėti vaikus, senyvo amž. žmones, 
šeimininkaut i , mokyt i liet. kalbos; rašo 
mašinė le , ka lba rus iškai , vok iška i , 
t ruput į lenk iškai ir angl iškai S k a m 
bint i I r e n a i , t e l . 312-471-0811. 

T A I S O M E 
S K A L B I M O IR DŽIOVINIMO 
M A Š I N A S IR ŠALDYTUVUS 
Kreipt le ( H e r m l a Deckye 

Tel. S8S-8824 Nuo 8 ry to Iki • v.v. 
Kaibet- i f t j v ^ . , 

21 
rm*ki 

i 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-638-9400 
Ros. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesional ia i ir sąž in ingai pa
tarnau ja įvairių nuosavybių pi rk ime 
ir pardav ime, mieste ir pr iemies
č iuose . 

m REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chicago, U 60629 
312-585-6T00 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-
biq pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UORAIČIUI 
Bus 312-583-6100, res 312-778-3971 

L I N A S R E A L E S T A T E 
L INAS MEILUS, Broker 

3880 S. Archer A v e . , 
Chicago, IL 60632 
Tel. 312-890-5821 

312-927-0819 
Brighton Park — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Uną Meilų. Patarnaujame 
sąžiningai Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley 
Pk.. Bridgeport ir p ietvakar ių 
priemiesčiuose. 

P a r d u o d a m i 3 akra i ž e m e * Le
m o n t , IL prie Pasaul io L ie tuv ių cen 
tro. U n a s Real E- ta te , 3 8 6 0 S . Ar
c h e r A v e . , Chicago, IL 6 0 6 3 2 , t e l . : 
3 1 2 - 8 9 0 - 5 8 2 1 arba 3 1 2 - 9 2 7 - 0 6 1 9 . 

Willow Springs, IL parduodamas 
mūr in i s , , ranch" namas ta rp ąžuolų ir 
pr ie parko : 3 didel i m ieg . . sa lonas, 
va lgomas is , ištisas rūsys, 2 auto. ga
ražas. Kaina pr ie inama. Kre ipt is : t e l . 
7 0 8 - 4 2 5 - 7 1 6 0 . 

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

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p ig iau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
o a s m u s 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e « t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I - P A T A I S Y M A I 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Sute ik iame visą informaci ją , su
s i jusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
d a v i m u , (pigiau negu pas ..dea-
le r ' - ) . persiunt imu Į Europą. Kreip
k i tės Į: 

M a r t i n A u t o m o t i v e , 
t e l . 3 1 2 - 6 4 6 - 6 6 7 7 

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuo jame (body work), d a ž o m e , kei
č i a m e dalis visų f i rmų automobi 
l i a m s 

file:///Vestern


/ / D R A U G O " VAJAUS KONCERTAI 
Vyks sekančiose vietovėse: 

Chicago — vasario 28 d. 
St. Petersburg — kovo 3 d. 
Miami — Kovo 7 d. 
Cleveland — kovo 14 d. 
Detroit — kovo 21 d. 

Koncertus atliks 
Giedrė Kaukaitė 

Sopranas 
Gražina Ručyte Landsbergienė 

P i ari i stė-koncertmei sterė 

LIETUVOS KANČIOS 
ISTORIJA 

Nors ir labai turtinga yra 
tūkstančių metų senumo Lietu
vos istorija, tačiau nedaug 
laimingų dienų matė lietuvių 
tau ta . Nepavydėtinas buvo nė 
pastarasis šimtmetis, ka i po vos 
22 metus trukusio nepriklau
somo gyvenimo atėjo šiurpi 
vergija, atnešdama Lietuvai 
patį skaudžiausią pusšimčio 
metų kančios laikotarpį. Sovie
tų imperija pavergė Lietuvą ir, 
pasitelkusi šlykščiausiai žmo
gų nuvertinančią bei niekinan
čią komunis t inę ideologiją, 
penkiasdešimt metų Lietuvą 
kankino: NKVD, MVD, KGB 
kratos, suėmimai, kalėjimai, 
kankinimų kameros, parodiniai 
teismai, teroras, sušaudymai, 
masiniai trėmimai į Sibirą, 
žiaurus dėl laisvės kovojančių 
t a u r i a u s i ų Lietuvos vaikų 
žudymas trečdalį Lietuvos su
naikino fiziškai. įsakinėjimai 
vieni k i tus sekti, skųsti, išda
vinėti, persekioti, naikino pri
gimtas dorybes ir vertė žmones 
išmokti meluoti, sukčiaut i , 
vogti. Per mokyklas i r universi
t e tus rovė iš širdžių tikėjimą, 

žalojo dvasią, ne igė pr ig imtą 
asmeninę laisvę. Daug Lietuvos 
žmonių išžudė, t u r t o sunaikino, 
begales skriaudų pr idarė ir t re
jus metus t rukusi Hitlerio nacių 
okupacija. 

Kas galėtų didesnes kančias 
įsivaizduoti? 

Bet apie ta i žino t ik pa t i lietu
vių t au ta , t a s visas kančias 
patyrę Lietuvos žmonės. Nuo 
pasaulio ji buvo skrupul ingai 
slepiama. Per visą penkias
dešimt okupacijos metų pasau
liui buvo meluojama. Mes tai ži
nojom, išgyvenom, jaudinomės. 
Visomis ga l imomis pr iemo
nėmis, drąsuolių iš Lietuvos at
gabenta pogrindžio spauda , 
asmeniniais sus i t ik imais , slap
čiomis atgabentais dokumentais 
bei la i ška is b a n d ė m e b e n t 
dalelytę to melo atskleist i ko
munist inių lopšinių liūliuoja
mai žmonijai i r l aukėme pro
gos, kada galės ime pasakyt i j a i 
visą tiesą apie pat į š iurpiausią 
Lietuvos istorijos la ikotarpį , 
išnešdami į šviesą lietuvių t au 
tos kančią ir parodydami ją 
tokią, kokia iš t ikrųjų buvo. 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

3001 WEST 59TH STREET 
CHICAGO, ILUNOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.S.A. 

LIETUVIŲ FONDAS 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio 

= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = 
įnašų iš viso. 

1992 m. gruodžio mėn. 

2 x $10 Rempert Katherine B., $120; Vaitkevičius Stasys, $230. 
5 x $20 Brazaitis dr. Henrikas atm., $1,145; Keblinskas Pranas 

atm., $1,740; Švelnys Kęstutis atm. įn., $345; Vaičeliūnienė 
Kazimiera, $640; Venclova Tomas, $465; Žilinskas Vladas atm. įn., 
$20. 

4 x $25 A. D., $25,075; Kregždė Danutė atm. įn. Norma Cytraus, 
$95; Mitinienė Ona atm. įn.: Mitinąs Kostas, $250; Valeska Edward 
F. ir Marcella A., $275. 

1 x $30 Raulinaitytė dr. Jūratė Elena, $160. 
9x $50 Banys-Bar.cvičius Kazimieras atm. įn.: Banevičius Vic-

tor ir Adelija, $350; Čepėnas Pranas atm.: Užgirienė ina, $250; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $850; Lietuvių Padėkos Paminklo fondas: 
įm. JAV LB Palm Beach County apylinkė, $7,250; Naujokaitis 
Mykolas ir Elena, $400; Rociūnas-Englert Ligija ir Christopher, $250; 
Snukis Ellen, $550; Strazdas Vytautas atm. įm. Strazdas Lidija, $250; 
Žukauskas Jonas ir Irena, $250. 

1 x $60 Banevičius Viktoras ir Adelija, $60. 
35 x $100 Anonis Vytautas ir Danutė, $2,700; Ardavičius Kazys 

atm. įn.: Ardavičiūtė Gustienė Ona, $100; Aušrotas Bronius ir 
Veronika, $1,700; Basiulis Bronius ir Petronėlė atm. įn.: Basiulis Algis, 
$550; Budelskis Zigmas atm. 6-tų mirties metinių proga įm. Budelskis 
Eugenija, $800; Grayson Vida Šimėnas, $725; JAV LB East St. Louis 
apylinkė, $2,600; Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,450; Jatulis Izi
dorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $400; Jonaitis Vytautas ir 
Romainė, $1,500; Kankus Leonas ir Stasė, $2,100; Karaitis Aušrinė, 
$750; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,500, Končienė Garbenytė Marija atm. 
įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Klemensas atm. 
įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Pranas atm. įn.. 
Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Končius Vincė atm. įn.: 
Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Lietuvių Meno Ansamblis 
Dainava $100; Liet. Moterų Klubų Federacijos VVaterbury Ct. Klubas, 
$1,325; Lozoraitis Stasys, Jr.; Palionis Tadas ir Gailutė, $400; 
Radvenis Tauras T., $100; Raslavičius dr. Polius Aleksandras, 
$1,300; Sealey prof. Raphael, $700; Šimkus-Šimkevičius Aleksan
dras atm. įm. Sinkai R. ir V., švipai B. ir D., $800; Skiparienė Končiū
tė Stasė atm. įn.: Rastenienė Končiūtė Eleonora, $100; Sodeika Paul 
R . $1,400; Spurgis Elia Mary E , $100; Užgirienė Ina, $1,200; Užgi
ris Vytautas I., $200; Vainauskas Adolfas ir Janina, $400; Zailskas 
Antanas ir Teodora, $500; Žemeckas Kazys ir Helena, $600; Žilinskas 
prof. dr. Jurgis ir dr. Ksavera atm. įn.: Vileišis-Sherwin dr. Vita, 
$1,320; Žostautas Vaclovas, $1.800. (Bus daugiau) 

Okupacijos sąlygomis toks 
užmojis tegalėjo būt i t i k svajo
nė. Bet dabar okupacija pasibai
gė. L ie tuva laisva i r nepri
k l a u s o m a v a l s t y b ė . Apie 
l i e t u v i ų t a u t o s k a n č i a s 
pasaul iui teisybę pasakyt i sąly
gos pas idarė palankios. Tur ime 
ir žmonių — specialistų bei pro
fes ionalų , k u r i e g a l ė t ų t a i 
a t l ik t i . Yra archyvai ir kiti 
dokumen tų šal t iniai , t u r i m e ir 
gyvų tos kančios l iudininkų. 
Tačiau l iudininkai j au vyresnio 
amžiaus , meta i iš me tų vienas 
p a s k u i k i t ą p a s i t r a u k i a iš 
g y v e n i m o , dėl to n e g a l i m e 
atidėlioti , bet reikia skubia i or
ganizuot i talką, sudary t i planą 
ir p radė t i uždavinį vykdyti . Tai 
ska t ina ir dar viena pažymėtina 
proga, i šskir t inas Lietuvos is
torijos laikotarpis . 

T a s laikotarpis — šie ypatingi 
L ie tuva i meta i . Tai Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s a t k ū r i m o 
de iman t inės s u k a k t u v ė s — 75 
m e t a i n u o 1918 v a s a r i o 
16-tosios, ka i nepr iklausomybė 
buvo paskelbta . Be abejo, ši 
s u k a k t i s bus labai iški lmingai 
paminė ta vėl nepriklausomybę 
a tgavus io je Lietuvoje. Ypa
t i n g i a u ją re ikia minė t i ir išei
vijai. PLB valdyba ir ryžosi jai 
duot i tą ypat ingesnę prasmę. 
M i n ė d a m a deimant inę sukaktį, 
j i užsimojo p radė t i vykdyti 
s e n i a i puoselėjamą svajonę, 
didįjį uždavin į — Lie tuvos 
kanč ios istorijos parūpin imą ir 
v i sos išeivijos v a r d u pado
vanoj imą Lietuvai . Nors užda
vinys didelis ir sunkus , bet PLB 
va ldyba manoj i a t l ik t i per ket
ve r iu s savo kadencijos metus. 
D a r b a s vyks ir išeivijoje, ir 
Lietuvoje. Kaip ga l ima greičiau 
b u s s u o r g a n i z u o t a t a l k a , 
p a k v i e s t i vadova i , pa ruoš t i 
s m u l k ū s p l a n a i , t e i k i a m o s 
lėšos. Planai ir lėšų telkimo dar
ba i bus paskelbt i š ia is metais , 
m i n i n t Lietuvos kančios dienas 
gegužės - birželio mėn. , kai 
L ie tuvo je buvo p r a d ė t a s ir 
ke ler ius metus tęs iamas didysis 
t a u t o s g e n o c i d a s , š iu rp ie j i 
t r ė m i m a i į Sibirą. 

D a b a r gi PLB valdyba ragina 
išeiviją Lie tuvos nepr ik lau
somybės de iman t inę sukakt į 
k a i p g a l i m a i š k i l m i n g i a u 
paminė t i . Kviečia s t ip r iau bur
t i s į vienybę, t e lk t i s apie viso 
pasaul io lietuvių išeivijos jungtį 
— Lietuvių Bendruomenę ir su 
j a k a r t u dirbančią Pasaulio 
Lie tuv ių J a u n i m o sąjungą, į 
k u r i ą vis gausiau jung ias i išei
vijos jaunimas . Prašo nemažinti 
a u k ų , bet dar gaus iau aukoti 
L ie tuv ių Bendruomenei lietu
v y b ė s i š la ikymo r e i k a l a m s . 
Ypač dabar, kai, Lietuvai tapus 
nepr ik lausomai ir atpalaidavus 
m u s nuo jos la isvinimo darbo, 
pave ikesn is mūsų dėmesys vėl 
t u r i grįžti į m u s pačius , ypač į 
iš sovietų vergijos išsilaisvi-

MIRĖ EKONOMISTAS 
POVILAS KARPAVIČIUS 

Iš Lietuvos pasiekė žinia, kad 
K a u n e sausio 11 d. po insulto 
priepuolio, ištikusio lapkričio 23 
d., mi rė ekonomistas Povilas 

nus ias naujas Lietuvių Bend
ruomenes Rytuose, kurių lietu
vybės išlaikymo darbams reikia 
daugiau ir skubesnės pagalbos, 
n e p a m i r š t a n t , žinoma, ir , 
visados paramos reikalingų 
Pietų Amerikos lietuvių, Va
sario 16 gimnazijos, išeivijos 
lietuviškų švietimo įstaigų. Juk 
t ik mūsų pačių aukomis išei
vijos lietuvybė rėmėsi iki šiol, ji 
turės remtis ir ateity. Tad nepa-
š y k š t ė k i m e , neieškokime 
priežasčių atsisakyti, nes, nega
v u s i o s a u k ų , žlugs m ū s ų 
lietuviškos mokyklos, kultūrinė 
veikla, visuomeninis darbas, 
spauda — t ie šaltiniai, kuriais 
r e m i a s i išeivijos lietuviška 
gyvybė. 

Lietuvos nepriklausomybės 
de imant inės sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname Lietuvą 
ir išeiviją. 

P a s a u l i o Lietuvių Bend
r u o m e n ė s valdyba: Bronius 
Nainys — pirmininkas, Rimas 
Česonis, Kostas Dočkus, Vacys 
Garbonkus, Vytautas Kasniū-
nas , dr. Petras Kisielius, Ba-
niutė Kronienė, Milda Lenkaus
kienė, Paulius Mickus, dr. Vita
lija Vasaitienė. 

Karpavičius. Buvo gimęs Prie
nų apylinkėje, 1929 m. baigė 
„Žiburio" gimnaziją Prienuose. 
Vytauto Didžiojo universitete 
Teisių fakultete studijavo eko
nomiją ir gavo diplomą. Tarna
vo Lietuvos banke buhalteriu 
Panevėžyje ir ki tur . Paskutiniu 
laiku gyveno Kaune. Pirmas in
sulto priepuolis jį buvo ištikęs 
1991 m. sausio 26 d. Turėjo iš 
viso 6 priepuolius. Praėjusių 
metų lapkričio 23 d. prel. A. 
Gustaitis, Garliavos klebonas, 
ta ip pat Prienų „Žiburio" gim
nazijos auklėt inis , suteikė jam 
paskutinius religinius patarna
vimus, i 

P a l a i d o t a s saus io 13 d. 
Petrašiūnų kapinėse, į kurias 
palydėjo Šančių parap. kle
bonas. Atsisveikinimo kalbas 
prie kapo pasakė prieniškiai 
mokslo draugai : J. Zienius ir J. 
L a b u k a s , t a i p pat Povi lą 
atlydėjęs Šančių klebonas. Liko 
žmona I rena i r du sūnūs : 
Algimantas ir Gediminas su 
šeimomis. 

Su a.a. Povilu teko penkerius 
metus mokytis vienoje klasėje 
„Prienų" Žiburio" gimnazijoje. 
J i s buvo gabus mokinys, pri
klausė ateitininkams. Ameriko
je gyvena daug prieniškių, su 
Povilu lankiusių kan. P. Marti
šiaus įkurtą ir vadovaujamą 
gimnaziją, kurie jį prisimena. 

I g. M e d ž i u k a s 

A.tA. 
VYTAUTUI NAKUI 

Lietuvoje m i r u s , seseris ALĘ R Ū T A ir BIRUTĘ, 
brol ius ALFONSĄ ir ALGIRDĄ su šeimomis bei visą 
g iminę nuoširdžia i užjaučiame. 

Ona Adomaitienė 
Marija Balčiūnienė 
Marija ir Vincas Derenčiai 
Genė ir Vytas Gečai 
Julija ir Antanas Janoniai 
Stasė ir Vytas Maciai 
Stasė ir Juozas Mačiulaičiai 
Laima ir Jurgis Savaičiai 
Danutė ir Alfonsas Vėlavičiai 
Erna ir Antanas Zaikauskai 

Sunny Hil ls , F lo r ida 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

A.TA. 
VYTAUTUI NAKUI 

iškeliavus Amžinybėn Lietuvoje, brol ius ALFONSĄ 
ir ALGIRDĄ NAKUS su šeimomis, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Adomavičiai Vladas, Liucija 
Arlauskai Alfonsas, Danutė 
Baltutienė Ona 
Cekauskai Algis, Gana 
Cepukai Balys, Julija 
Ditkuvienė Marcelė 
Labučiai Vitas, Birutė 
Mamaičiai Vincas, Olga 
Peleckiai Juozas, Ona 
Ratnikai Jonas, Stasė 
Savickai Algis, Dorothy 
Vyšniauskai Jonas. Albina 

Zubavičiai Jonas, Valytė 

Sunny Hills, FL 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
\1arquette 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 

Prieš užsisakydami paminklą 
aplankykite 

ST. CASIMIR MEMORIALS 
3914 W. 111 St., 

Chicago, IL 60655, 
Tai. 312-233-6335. 

Sav. Ulia Ir VHtniM Nataonai 
Turime didel( pasirinkimą: matysi
te granito spalvą, dydį. Gaminame 
paminkus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą — brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėti ir jsitikinti. kad jis 
padarytas, kaip jūsų buvo pagei
dauta 

KEUAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 
Tampa — Vilnius — Tampa 
(Taip pat iš kitų JAV miestų) 

Žiemą $769.00 
Pavasarį $839.00 
Vasarą $989.00 

* Yra apribojimų * Bilietą nusipirkt iki kovo 31 d 
TRAVEL 6 TRADf INTL. (Formerly SAFARIS) 

Aras Mlazalls, CEO Balta Gsskay, Fraa. 
50 Coray Ava., St. Pataraburg Baaeh, FL 33706 

Tai. 813-360-5200 F « 813-360-1957 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

T ei.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-O870 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hkago, Illinois b0629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South >0th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje 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 t e pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette


DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. vasario mėn. 20 d. 

x Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, 111. Pelenų dieną lietu
viškos Mišios ir paženklinimas 
pelenais bus 9 vai. ryto. Bažny
čia yra 15th St. ir 50 Ave. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami 
pradėti gavėnią šiomis pamaldo
mis. 

x Gen. Lietuvos konsulatui 
Čikagoje paremti koncertas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 21 
d., 2 vai. po pietų Jaunimo cen
tre. Programą atliks „Daina
vos" ansamblis, vad. muz. Da
riaus Polikaičio, tautinių šokių 
ansamblis ,,Grandis", vad. 
Irenos Smieliauskienės, o taip 
pat solistai — Dalia Eidukai-
tė-Fanelli ir Algimantas Barniš-
kis. Bilietus bus galima įsigyti 
prie įėjimo nuo 12:30 v. dieną. 
Po koncerto pasižmonėjimas ka
vinėje. Rengia Brighton Parko 
LB apylinkės valdyba su pirm. 
Salomėja Dauliene. 

x Čikagos Miesto valdybai 
padedant, yra rengiamas le
galus seminaras imigrantų 
reikalams nagrinėti ir jiems 
padėti. Seminaras bus trečia
dienį, vasario 24 d. 7 vai. vak. 
„Seklyčioje". Trys advokatai — 
imigracinių reikalų specialistai 
kalbės ir atsakinės į klausimus. 
Viskas bus verčiama į lietuvių 
kalbą. Visi, kuriems rūpi 
imigraciniai reikalai, ar šiais 
reikalais turi įvairių klausimų, 
kviečiami dalyvauti. Seminarą 
rengia JAV LB Socialinių 
Reikalų Taryba. 

x Stasys Bačkaitis iš Great 
Falls, Va.; atsiuntė auką už 
kalėdines korteles su pastaba, 
kad į korteles dailininkai turėtų 
atkreipti daugiau kalėdinę nuo
taiką. 

x Lietuviškos Knygos klubo 
nariai: Marija Noreikienė, Put-
nara, Conn., užsisakydama klu
bo leidinius, paaukojo 4^ol.; Al
fonsas Alkas, Tampa, Fla., pri
dėjo 7 dol. Dėkojame. 

• • • • M j 

x Pelenų diena, su kuria 
prasideda Gavėnia, yra trečia
dienį, vasario 24-ą. Tą dieną visi 
katalikai, kurių sveikata lei
džia, yra kviečiami susilaikyti 
nuo mėsos, o suaugusieji taip 
pat pasninkauti — tik vieną 
kartą valgyti stipriai, o dar du 
kartus, jei reikia, tik užkąsti. 
Pelenų dieną Mišios nėra 
privalomos, bet tai yra žmonių 
pamėgta tradicija. 

x Kun. A. Pal ioko, svečio iš 
Lietuvos, vedama susikaupimo 
diena gavėniai, skirta visai 
visuomenei, įvyks kovo 6 d., 
šeštadienį, Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Pradžia 9 vai. ryto, 
baigsis šv. Mišiomis 5 vai. vak. 
Informacijai ir registracijai 
kreiptis tel.: (708) 257-6675 pas 
p. Abromaitienę. 

UETUVOS VAIKU VH.TJS • UTHUANIAH CHILDREN S HOPE 

x „Lietuvos Vaikų Viltis" 
naujas logo, kurį suprojektavo 
dailininkas Michael Gournoe. 
Logo, kuris bus išspausdintas 
ant laiškų, bus spalvotas — 
baltas balandėlis, fone — tri
spalvė. Michael Gournoe, kuris 
turi savo „graphic design" bend
rovę, ne tik šį projektą paruošė 
nemokamai, bet „Lietuvos 
Vaikų Vilties" veiklai paaukojo 
500 dol. 

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
se vietovėse popiežius lankysis, 
bus pranešta vėliau. Amerikos 
lietuvių ekskursijos Lietuvoje 
galės tęstis dvi savaites, o jei 
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai 
svarbu jau dabar užsisakyti sau 
vietas. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu į na
mus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant tel. 
708-597-9454. 

x Dėmesio! Š.m. vasario 21 
d., sekmadienį, Čikagos Šaulių 
Rinktinė Užgavėnių proga 
Šaulių namuose ruošia blynų 
balių. Pradžia 12 vai. Gros Kos
to Ramanausko orkestras. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių Rinktinė. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ketvir t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų i namus . Kreip
tis; „ŽAIBAS'. 9625 So. 79th 
Ave., Hickorv Hills, D 60457, 
tel. 708430-8090 

(sk) 

x VELYKINĖ KELIONĖ Į 
LIETUVĄ. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
ternat ional Travel, 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg, alyva iš 
Amerikos 64 oz., 8 O'Clock Cof-
fee 39 oz., aspirinas 250 Ct., bu
telis šampano ir butelis prancū
ziško vyno su pristatymu į 
namus $100.„Žaibas" 9525 So. 
79 Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x V a s a r i s — Velyk in ių 
siuntinių mėnuo. Baltia Ex-
press pristatys jūsų dovanas į 
Lietuvą prieš šv. Velykas, jei 
siuntinius atvesite mums iki 
kovo 1 d. Mūsų adresas: 3782 
W. 79 St., Chicago, IL 60652, 
tel . 1-800-SPARNAI a r b a 
1-800-772-7624. Tik Baltia Ex-
press garantuoja, kad šven
tiniai siuntiniai pasieks gavėjus 
prieš šventes. 

(sk) 

x HONG KONGAS, britų 
karališka kolonija, dinamiškas 
prekybos centras, kur Vakarų ir 
Rytų kultūra klesti kartu, dar 
la isvas miestas . Kinijos 
komunistinė valdžia užims jį 
1999 metais. Pasinaudokite pro
ga aplankyti Hong Kongą 1993 
m. balandžio 7 d. su ekskursija, 
kurią rengia AMERICAN 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. 
Kedz ie Ave. , E v e r g r e e n 
Park , IL 60642. Tel. (708) 
422-3000. 

(sk) 

Vasario 16 minėjime, įvykusiame vasario 14 d. Maria aukštesniosios mokyklos salėje Čikagoje, 
publikos dalis. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

x JAV LB Švietimo tary
bos darbo konferencijos vasario 
28 d. darbotvarkė jau beveik 
apipavidalinta. Konferencija 
prasidės 9 v.r. kava ir pasi
svečiavimu; 9:30 v.r. konfe
rencija ir tęsis iki 5:30 v.v. 
Lituanistinių mokyklų vedėjai 
ir mokytojai kviečiami 
registruotis pas tarybos pirm. 
Reginą Kučienę. Darbo konfe
rencijoje bus proga ne tik pa
bendrauti, bet išgirsti pro
fesionalių pedagogių bei litua
nistinių mokyklų mokytojų/ve
dėjų: Ritos Valkiūnienės, Danu
tės Dirvonienės, Giedros Pau-
lionienės, Rimos Binder, Lore
tos Bradūnienės, Jūratės Nor
vilienės ir Jūratės Harris prista
tymus bei paskaitas. 

x Viktoro Petravičiaus dar
bų ekspozicija yra antroji Va
sario Šešioliktosios jubiliejaus 
parodų ciklo. Paroda paskolinta 
iš Midwest Museum of Amerika 
Art, Elkhart, IN. Paroda tęsis 
iki vasario 21 d. Valandos: 
penkt. 7-9 v.v., sekmd. 11-2 v. 
p.p. Rengėjai kviečia visus, kas 
dar nematė, šią parodą 
aplankyti. 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-5984)685. 

(sk) 

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

(sk) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

BUS ĮDOMU, ATEIKITE 

Labas! Yra nemažas skaičius 
jaunų žmonių, kurie norėtų 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, 
bet nežino, kaip pradėti. Jie 
nepriklauso jokiai organizacijai 
(o jeigu anksčiau ir priklausė, 
tai dabar yra nutolę, besimoky-

x „Skautų Aido" 70 metų 
sukakties proga balandžio 24 
ir 25 dienomis Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, vyks šio 
žurnalo nueito kelio apžvalginė 
paroda. Parodą rengia dail. 
Vladas Vijeikis ir Liudas 
Kairys. 

x Kviečiame aplankyt i pa
rodą „Lietuvių Dailės Odi
sėja I" Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL vasa r io 27 d. 
iki kovo 28 d. Atidarymas: 
vasario 27 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Muziejaus valandos: šeštd. 
11 v.r.-2 v. p.p., sekmd. 12-2 v. 
p.p. 

(sk) 

x Danutė Šlenienė, ispanų 
kalbos mokytoja, organizuoja 
gimnazistams kelionę į Ispaniją 
š.m. liepos mėn. Suinteresuoti 
skambinkite po 6 v.v. tel. 
312-436-2794. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 
x NAMAMS P I R K T I PA

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

(sk) 
x JUOZAS BACEVIČIUS 

PATARNAUJA: Namų pirki 
me, pardavime, apdraudomir, 
income tax, vertimai, notaria 
tas, naujų vai ravimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

darni, ar sukūrę šeimas), bet 
j auč ia , kad lietuvybė jų 
gyvenme yra svarbi. Kalbė
damas su tokiais žmonėmis, 
pagalvojau, kad būtų gerai kar
tu sueiti, pasitarti ir suplanuo
ti, ką mes norime (bei galime) 
pasiekti. Manau, kad galėtume 
naudot i a t e i t in inkus kaip 
modelį šitai veiklai, įnešti naujų 
idėjų ir prisistaikyti savo gyve
nimui. 

Bediskutuojant su bičiuliais, 
iškilo keli bruožai: intelektu-

x A. a. JUOZO LEŠČINS
KO mirties pranešime, vasario 
mėn. 9 d. „Drauge", įvko klaida 
— iškritęs sakinys, sukeistos 
eilutės. Už klaidą labai atsipra
šome. 

x KAZIUKO MUGĖ sekma
dienį, kovo 7 d. vyks Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Atidarymas 11 vai. ryto. Čika
gos skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti. 

(sk) 

x „NEMUNAS" Ameriko
je, visus, Lietuvos kultūra besi
dominčius, kviečiame užsipre
numeruoti mėnesinį kultūros 
žurnalą „Nemunas". Tik $40 
me tams . „Nemuno" įgalio
t inis JAV-bėse y r a J o n a s 
Šol iūnas , 2666 N. Orchard 
St . , C h i c a g o , IL 60614. 
Prenumeratą siųskite įgalio
tiniui. 

(sk) 

x American Travel Service 
skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x I Š V I L N I A U S P E R 
FRANKFURTĄ Į: New York, 
Boston, Montreal, Toronto 
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 po 
kovo 31. Chicago, Miami, VVa-
shington D.C., Dalias, Houston, 
$850.00 iki kovo 31, $950.00 po 
kovo 31. Los Angeles, San 
Francisco, Vancouver, Calga-
ry, Edmonton $950.00 iki kovo 
31, $1,050.00 po kovo 31. Tik 
p e r G. T. Internat ional , Inc. 
9525 So. 79 Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

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

(sk) 

alinė lietuviška veikla; dvasinio 
pobūdžio susirinkimai; knygų 
skaitymas ir diskutavimas; poli
tinių temų nagrinėjimas; ne
formalūs susibūrimai prie kavos 
puoduko ir t.t. 

Taigi bandysime susirinkti 
vasario 28 d., maždaug 12:15 v. 
p.p. Ateitininkų namuose. Ten 
galėsime pasikalbėti, nutarti, ar 
galima kartu eiti pirmyn ir ką 
nors suorganizuoti. 

Ar norėtumėte dalyvauti 
šitame susirinkime? Ar turite 
idėjų, kuriomis galėtume 
pasinaudoti? Tai atvykite į Atei
tininkų namus vasario 28 d., 
12:15 vai. Atsiveskite vai
kučius, bus parūpinta jiems 
priežiūra. Iki malonaus pasi
matymo! 

Edmondas Saliklis 

VASARIO 16-TOS 
ŠVENTĖ SEKLYČIOJE 

Vasario 16-tos deimantinė 
sukakt i s Lietuvoje beveik 
sutapo su prezidentinais 
rinkimais. Rinkimų rezultatų 
išjautrinta tauta Lietuvoje ir 
išeivijoje organizavo ir jautriai 
šventė tą pirmąją nepri
klausomybės paskelbimo dieną 
1918 vasario 16-tą. Ir Čikagoje 
beveik visos organizacijos sten
gėsi ją švęsti savo tarpe. Neat
siliko ir Seklyčia. Praėjusį 
trečiadienį, vasario 17 d., susi
rinko jos vyresnieji lankytojai, 
atsivesdami ir vieną kitą 
jaunesnį. Šventė pradėta Tautos 
himnu, kuris nuskambėjo tikrai 
iš širdies. Įvado žodyje 
renginių vadovė E. Sirutienė 
priminė, kad kiekvienam žmo
gui brangiausia yra laisvė, kuri 
lyg saulė išsklaido vergijos 
tamsą. Lietuva, tai žemė, dėl 
kurios laisvės tūkstančiai kovo
jo ir žuvo, dažnai net toli už 
Lietuvos ribų arba ir čia pat, gi
nant parlamentą, muitines, TV 
bokštą. Visiems šiems did
vyriams pagerbti sustojome 
vienai minutei tylos. Pagrinde 
kalbėtoja buvo Pedagoginio in
s t i tuto direktorė, rašyt, 
mokytoja Stasė Peteresonienė, 
kur i , augdama Kvėdarnos 
parapijoj, matė, kai klumpėti, 
beraščiai kaimynai išskubėjo 
Lietuvai „laisvės parnešti". 
Nepriklausomybę paskelbus, 
jaunas parapijos kunigas net 
prieš evangeliją sušuko: „Žmo
nės, žmoneliai, Lietuva laisva 
stojos!". 

Nors užaugome be šilto van
dens iš ryto nusiprausti, be 
elektros, dujų ir benzino au
tomobiliam, apie kuriuos net 
nesvajojome, bet nusikaltimų 
buvo mažai ir net girtavimas la
bai sumažėjo. Vyravo aukos 
dvasia, kuri, ir priešams kraštą 
užgrobus, išvedė partizanus į 
miškus, ir Sibiro aukoms davė 
jėgų ilgiau ištverti, o kitiems 
grįžti į Lietuvą nors numirti. 

Tačiau jei Lietuvai būtų duo
ta ne 22, o 75 metai laisvės, 
šiandien būtume ne tik prilygę, 

Daiva Meilienė, vadovavusi Vasario 
16 minėjimo iškilmėms Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje. Minėjimą 
ruošė ALTAS. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

bet kai kur ir pralenkę vakarie
čius kaimynus. 

Prelegentė užbaigė poeto 
Genio eilėraščiu: „Lietuvos 
varpai". 

Meninę programą atliko solis
tė mažlietuvė Aldona Bunti-
naitė. Ji jautriai pagiedojo tris 
Vydūno „giesmes": Senovės 
atsiminimai, Kūdikių dienos ir 
Lietuva. Akompanavo Ričardas 
Šokas. Ir dar vieną dainą: S. 
Budriūno harmonizuotą „Ty
kiai tykiai Nemunėlis teka". Po 
to Seklyčios nuolatinė trečia
dienių lankytoja Onutė Lukienė 
padeklamavo: B. Brazdžionio 
„Šaukiu aš tautą!" ir „Viziją". 

Paskutinė programoje buvo 
Agota Sopienė, padeklamavusi 
Stasio Buitino eilėraštį: „Mes 
grįšime, sako poetai". 

Užbaigai sugiedojome „Lietu
va brangi". 

J o n a s Žebrauskas 

GERAI ATSILIEPIA 
APIE KELIONIŲ BIURĄ 

Pernai metų žurnalas „Travel 
Agent" (lapkričio 16 d.), 
leidžiamas kas savaitę ir spe
cialiai taikomas kelionių biu
rams, išspausdino gan išsamų 
straipsnį apie lietuvių vedamą 
kelionių agentūrą, kurios pre
zidentas yra Algis Grigas, pažįs
tamas ne tik Čikagos, bet ir 
tolimesnių vietovių lietuviams. 

Straipsnyje labai teigiamai at
siliepiama apie šio kelionių biu
ro, pavadinto GTI, veiklą, 
pažymint, kad jis veikė ir 
tuomet, kai Lietuva tebebuvo 
Sovietų Sąjungos dalis, todėl 
sėkmingas turistinių kelionių 
organizavimas susidurdavo su 
nemažais sunkumais. Agentūra 
savo pagrindinę įstaigą turi 
Čikagos priemiestyje Hickory 
Hills. Praėjusiais metais jos 
patarnavimais pasinaudojo apie 
4,000 turistų. Anksčiau dau
gumas jų buvo lietuvių kilmės, 
bet dabar didėja ir amerikiečių 
susidomėjimas Lietuva. Tame 
pačiame „Travel Agent" 
numeryje pateikiama nemažai 
informacijos ir apie Lietuvą. 

Prieš trejus metus GTI Vilniu
je atidarė savo įstaigą, įsigijo 14 
motorizuotų susisiekimo 
priemonių, net savo sunkvežimį 
benzinui vežioti, kad galėtų 
aprūpinti agentūros au
tomobilius, kai pasitaiko 
trūkumai. Turistams parūpi
nami viešbučiai, kartais butai 
su virtuvėle. A. Grigas pamini, 
kad agentūra turinti 29 tarnau
tojus, kurių 22 dirba Lietuvoje. 
Kad atvykę paviešėti į Lietuvą 
žmonės nesudarytų sunkumų 
giminėms šiais trūkumų lai
kais, GTI agentūrai padeda 
naujau įsteigtas Žaibas, kuris 
Vilniuje savo sandėliuose laiko 
amerikietiško maisto atsargas 
ir, pagal klientų pageidavimą, 
pristato vartotojams. Iki šiol 
Žaibas pasiuntė per 5,000 tokių 
maisto siuntinių. 

Pasak straipsnio autoriaus, 
GTI yra labai sėkminga 
kelionių agentūra ir savo 
veiklos ratą nuolat plečia, ieško 
naujų būdų patarnauti klien
tams. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 

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

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