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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Jelcino reakcija į 
Brazausko 
pareiškimą 

Vilnius, sausio 5 d. (Elta) — 
Maskva pirmoji ir labai jautriai 
reagavo į pirmadienį Algirdo 
Brazausko padarytą pareiškimą 
dėl prašymo priimti Lietuvą į 
NATO. Jau kitos dienos ryte 
Boris Jelcinas įgaliojo savąjį 
spaudos sekretorių paskelbti 
atitinkamą pareiškimą. 

Jo pradžioje sakoma, kad 
noras stoti į tarptautines or
ganizacijas yra pripažinta ne
priklausomų valstybių teisė. 
„Demokratinė Rusija gerbia 
tokias teises. Tačiau kai kurių 
šalių, tarp jų ir Lietuvos Res
publikos, skubėjimas tapti ka
rinės politinės sąjungos narėmis 
negali nekelti nerimo. Deja", 
sakoma pareiškime, „polinkis į 
blokų psichologiją pasireiškia 
tuo momentu, kai didžiausios 
pasaulio valstybės atkakliai 
ieško mechanizmų Šaltojo karo 
palikimui demontuoti, siekia 
kurti santykius pagal partne
rystės principus taikos labui". 

„Demokratinė Rusija, jos nau
ja karinė doktrina, tarpvals
tybinių santykiu principai nesu
derinami su kokiomis nors agre
syviomis apraiškomis jos užsie
nio politikoje. Todėl šalių, pre
tenduojančių į NATO narystę, 
motyvai ir argumentai neįtiki
nami". 

Rusijos prezidentui kelia susi
rūpinimą blokų sistemos plėti
mo tendencija. „Tokios tendenci
jos skatinimas prieštarautų 
skelbiamiems ketinimams kurti 
tarpusavio santykius remiantis 
pasitikėjimo, partnerystės ir pu
siausvyros principais". 

Prezidentas nerimauja dėl to, 
kad NATO išplėtimas priimant 
naujas nares-šalis, esančias prie 
pat Rusijos sienų, sukels neigia
mą Rusijos viešosios nuomonės 
reakciją, skatins nepageidauja
mų nuotaikų stiprėjimą civiliuo
se ir kariniuose sluoksniuose ir 
galų gale gali destabilizuoti 

' karinę politinę padėtį šiame la
bai svarbiame pasauliui regio
ne. 

Prezidentas Boris Jelcinas 
tikisi, kad Šiaurės Atlanto 
sąjungos — NATO narių-šalių 
vadai ir NATO vadovybė atsi
sakys pozicijos dviprasmiškumo 
tuo klausimu, kuris svarbus ir 
pasaulio likimui, ir Rusijos na
cionaliniams interesams. 

Brazausko vizitai užsienyje 

Prez. Algirdas Brazauskas 
sausio 20 d., lankysis su 
oficialiu darbo vizitu Suomijoje. 
Tai bus pirmasis iš šešių pirmo
joje šių metų pusėje numatytų 
Lietuvos prezidento vizitų į 
Vakarų Europos šalis. 

Sausio 26 d. Algirdas Brazaus
kas išvyks į Olandiją šios šalies 
karalienės ir premjero kvieti
mu. Kitą dieną jis vyks į Bel
giją. Briuselyje Algirdas 
Brazauskas susitiks su NATO ir 
Europos Bendrijos šalių vado
vais. 

Du prezidento vizitai numa
ty t i pavasario pradžioje. 
Balandžio 14 d. j is kalbės 
Europos Tarybos parlamenti
nėje sesijoje. Po to Algirdas Bra
zauskas dalyvaus Europos vals
tybių vadovų susitikime, kuria
me bus aptariamas Europos 
stabilumo paktas. Jo projektą 
pernai pateikė Prancūzijos 
premjeras Eduard Balladur. 

Birželio pabaigoje Algirdas 
Brazauskas dalyvaus Graikijo
je vyksiančiame Europos Sąjun
gos valstybių ir vyriausybių 
vadovų susitikime. 

Prezidento patarėjas užsienio 
politikos klausimais Justas 
Paleckis pasakė, kad per tą 
laiką galimi prezidento vizitai 
į Centrinės ir Rytų Europos 
šalis, kaimynines valstybes. 

Pratęstos derybos dėl 
ambasadų grąžinimo 

Lietuvos ir Rusijos derybos dėl 
iki 1940 m. Lietuvai priklau
siusių pastatų Paryžiuje ir Ro
moje grąžinimo bus pratęstos 
vasario mėnesį. Taip susitarė 
pirmą kartą šiuo reikalu vakar 
Maskvoje susitikę Lietuvos 
užsienio reikalų minis t ro 
pavaduotojas Albinas Januška 
bei Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojai Boris 
Pastuchov ir Sergej Krylov. 

Iki sovietų okupacijos Lie
tuvos turėtus pastatus Pa
ryžiuje ir Romoje šiuo metu 
užima Rusijos diplomatinės tar
nybos. Paryžiaus miesto teismas 
Lietuvos prašymą grąžinti am
basados namą pripažino teisėtu, 
tačiau dėl jo perdavimo patarė 
susitarti šalims tarpusavyje. 
Tokios pat pozicijos laikosi ir 
Italijos užsienio reikalų minis
terija. 

Lietuvos ambasada Maskvoje 
šiuo metu įsikūrusi dviejuose 
pastatuose miesto centre , 
viename jų ambasada buvo ir 
iki sovietų okupacijos. Rusija 
atkreipė Lietuvos dėmesį, kad 
jos ambasada tokių sąlygų Vil
niuje neturi. Šis klausimas taip 
pat bus svarstomas antroje 
derybų sesijoje. 

Naftos terminalo s ta tyba 
prasidės pavasarį 

Energetikos ministras Algi
mantas Stasiukynas užtikrino, 
kad šį pavasarį pagaliau bus 
pradėta naftos terminalo Balti
jos pajūryje statyba. Tačiau 
statybos vieta paaiškės po pa
pildomų konsultacijų šį mėnesį 
su Latvijos vyriausybe. 

Prieš trejus metus terminalą 
buvo siūloma statyti Klaipėdoje, 
bet vėliau pasirinkta vieta prie 
Būtingės kaimo Lietuvos-Lat
vijos pasienyje. Pernai rudenį 
Latvija pasiūlė jį statyti Lie
pojos uosto teritorijoje. Latvijos 
vyriausybės nuomone, termina
las galėtų būti bendra abiejų 
šalių įmonė. 

Terminalas aprūpintų nafta 
didžiausią Pabaltijyje Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonę. Jos 
metinis pajėgumas yra 12 mili
jonų tonų, tačiau pastaraisiais 
metais dėl žaliavų trūkumo jis 
išnaudojamas vos per pusę. 

Planuojama, kad naujasis ter
minalas bus pritaikytas ir naf
tos produktų eksportui. 

Žemdirbiai pradės streiką 
vasario 10 dieną 

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga 
priėmė nutarimą vasario 10 d. 
pradėti žemdirbių streiką. Są
junga streiku kelis kartus gra
sino jau pernai, tačiau po eilinių 
derybų su vyriausybe jį atideda 
vo. Pagrindinis streiko organi
zatorių reikalavimas yra padi-

JAV rytų pakraštį nuo North Carolina pietuose iki Maine valstijos šiaurėje antradienį užgriuvo 
pūga. Nuo šlapio,sunkaus sniego lūžo medžiai, nutrūko elektros laidai, buvo uždaryti aerodromai 
ir įmonės bei kitos įstaigos. 

ALTO atstovas lankosi 
Lietuvos ambasadoje 

Washington, DC, sausio 3 d. 
— Lietuvos Ambasadorius Wa-
shingtone dr. Alfonsas Eidintas 
gruodžio 28 d. priėmė oficialiam 
vizitui Amerikos Lietuvių Tary
bos (ALTO) Washington, D.C. 
atstovą dr. Joną Genį. Kaip pra
neša ALTAS, dvi valandas tru
kusiame pokalbyje dr. Genys 
painformavo ambasadorių apie 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto JBANC veiklą ir apie 
XII-ąjį Amerikos Lietuvių 
Kongresą, kuris įvyks 1994 m. 
spalio mėnesį Chicagoje. 

Ambasadorius taip pat buvo 
painformuotas apie Amerikos 
lietuvių sudarytą Lietuvos 
Pasiuntinybės Rūmų Restauraci
jos komitetą, kuris surinko 
aukas ir atremontavo Lietuvos 
ambasados rūmus prieš penke-
ris metus, kad rūmai toliau ne
gestų. Ambasadorius paaiškino, 
kad laikui bėgant ambasados 
patalpose vėl atsirado visokių 
struktūrinių gedimų. Stogas 
keliose vietose buvo prakiuręs 
ir apgadino kai kurias viršuti
nių kambarių sienas. Todėl 
prieš porą savaičių buvo uždeng
tas naujas stogas. Ambasado
rius aprodė įvairius rūmų kam
barius, kur vėl reikia remonto. 

dinti žemės ūkio produkcijos 
supirkimo kainas, sutvarkyti 
perdirbamosios pramonės at
siskaitymus su žemės ūkio 
bendrovėmis ir užkirsti kelią jų 
monopolijai. 

Ūkininkų sąjungos pirminin
kas profesorius Jonas Čiulevi
čius sako, kad dėl žemų supir
kimo kainų šiemet turėtų bank
rutuoti maždaug ketvirtadalis 
iš šiuo metu esančių 4,000 
žemės ūkio bendrovių. 

„Pasiruošimas streikui turėjo 
ir teigiamų rezultatų. Kai ku
rios pieninės moka tokias 
kainas, kokių reikalavome, bet 
tai ne vyriausybės nuopelnas. 
Per pieno perdirbimo pramonę 
sieksime paveikti vyriausybę, 
kad būtų įvykdyti žemdirbių 
reikalavimai", pasakė Jonas 
Čiulevičius. 

Ūkininkų Sąjungos posėdyje 
aptarta, kaip streiko dienomis 
aprūpinti pienu ir jo produktais 
ligonines, iki mokyklinio 
amžiaus vaikų įstaigas. 

Vandens tiekimo sistemą reikia 
remontuoti. Labai svarbu išsau
goti archyvą ir svarbius doku
mentus, kad liktų nepagadinti 
drėgnose sąlygose. Nežinia, 
kiek tuo reikalu ga-čtų padėti 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
JAV-LB sudarytas Ambasados 
Rūmų Restauracijos Komitetas. 

Restauracijos komitetas turi 
paskyręs mažą fondo likutį, kad 
būtų aprašyti Lietuvos Ambasa
dos rūmai ir ten dirbę diplo
matai, taip pat pridedant am
basados aukotojų sąrašą. Am
basadorius pritaria šiam pro
jektui ir pažadėjo savo bendra
darbiavimą, ypač paruošiant is
torinę skiltį. 

Ambasadorius Eidintas pa
reiškė norą artimai bendradar
biauti su Amerikos lietuvių 
organizacijomis. Netolimoje 
ateityje planuojama susitikti su 

Amerikos Lietuvių Taryba. 
Šiame pirmame susitikime 

iškilo įvairių minčių, kaip 
Amerikos l ietuviai galėtų 
padėti Lietuvai. Anot ambasa
doriaus mokslinė pagalba būtų 
ypač svarbi. Taip pat skubi pa
galba yra reikalinga Lietuvos 
spaustuvėms, kurioms visko 
trūksta. Taip pat pasakyta, jog 
būtų gera suorganizuoti geres
nes sąlygas į Lietuvą grįžti no
rintiems Amerikos lietuviams. 

Ambasadorius atkreipė dėme
sį, kad Druskininkų kurorte yra 
tinkamos patalpos, gera medi
cininė apsauga ir graži gamtą, 
pasiūlė galimybę ir kur nors 
Vilniuje, prie Neries, arti nau
josios medicininės poliklinikos. 

Šiame susitikime neliko laiko 
pakalbėti politiniais klausi
mais. Tačiau ambasadorius 
tiko kada nors dalyvauti Jung
tinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto (JBANC) posėdyje ir 
pasikeisti mintimis su šio 
komiteto nariais. 

Statistikos departamentas 
rinks darbo rinkos duomenis 

Vilnius, gruodžio 27 d. (Elta) 
— Nuo 1994 m. Lietuvos Statis
tikos departamentas, taikyda
mas gyventojų apklausos meto
dą, savarankiškai rinks ir 
analizuos informaciją apie 
padėtį Lietuvos darbo rinkoje. 
Kiekvienų metų ketvirčio vidu
ryje bus apklausiama maždaug 
4,000 darbingo amžiaus (nuo 15 
iki 74 metų) Lietuvos gyventojų 
ir apskaičiuojamas dirbančių ir 
nedirbančių bei ieškančių dar
bo žmonių skaičius šalyje. 
Manoma, kad iš anketų bus 
gaunama daug patikimesnė in
formacija negu iš darbo biržų ar 
įmonių, įstaigų darbo ataskaitų. 
Apklausiami bus įvairiausių 
grupių žmonės — nuo 
versl ininko iki namų 
šeimininkės. 

„Tokios gyventojų apklausos, 
remiantis daugelio pasaulio 
valstybių patirtimi, padės tiks
liau nustatyti tikrąjį nedarbo 
lygį, nedirbančių ir ieškančių 
darbo žmonių skaičių, kuris, 
kaip manoma, turėtų būti dvi
gubai didesnis, negu skelbia 
Lietuvos darbo birža," pasakė 
Statistikos departamento darbo 
jėgos ir užimtumo statistikos 
skyriaus viršininkė Vitalija 
Motiekait ienė, š iuo metu 

Lietuvos darbo biržos duome
nimis, šalyje yra 65,000 nedir
bančių ir ieškančių darbo 
žmonių. 

Statistikos departamento aps
kaičiavimais, tokios*gyventojų 
apklausos per metus kainuos 
30,000 litų.Pirmoji vyks 1994 
m. vasario mėnesį. Jos rezul
tatų, deja, galima tikėtis tik 
birželio mėnesį. „Vėliau, kai 
įgusime, duomenis apdorosime 
per mėnesį ar pusantro", užtik
rina Vitalija Motiekaitienė. 

Energijos vartojimas 
1993 m. 

Vilnius, sausio 3 d. (RFE/RL) 
— 1993 metais Lietuva sunau
dojo daugiau alyvos kurui, negu 
1992 metais: 1992 m. sunaudo
jo 1.106 milijonus tonų, 1993 m. 
— 1.186 milijonus tonų. Dėl 
aukštai iškilusių kainų per tą 
laikotarpį sumažėjo dujų varto
jimas — nuo 3.4 bilijonų kubinių 
metrų 1992 m. iki 1.6 bilijonų 
kubinių metrų 1993 metais. 
Elektros vartojimas taip pat 
nukrito — 25 procentais 1993 m. 
pradžioje, bet antroje 1993 m. 
pusėje sugrįžo į 1992 m. pabai
gos lygį. 

JAV bando įrodyti, 
kad turi gerą planą 

VVashington, DC, sausio 4 d. 
(NYT) — Likus mažiau, kaip sa
vaitei iki NATO ir Maskvoje 
vyksiančių „viršūnių" susi
tikimų, JAV administracija te
beieško principinės politinės 
pozicijos, prezidentui Clinton 
išvykstant į kelionę, kuriai 
prezidentas apsiėmė ligšiol pla
čiausiai apimančius klausimus. 

Prieš dvi savaites JAV eksper
tas Rusijos klausimais Strobe 
Talbott buvo išdėstęs naują 
poziciją ir JAV jau paskelbė, jog 
dėl Žirinovskio laimėjimo Rusi
joje, JAV keičianti savo poziciją 
Rusijos atžvilgiu: dabar jau ma
žiau pabrėš ekonominių refor
mų svarbą, o labiau skatins pra
gyvenimo standartų išlaikymą. 
Bet šiandien JAV administraci
ja j au atsitolino nuo šios 
pozicijos. 

NATO narystės klausimu 
Baltieji rūmai sukvietė repor
terius, bandydami nuraminti 
Rytų Europos šalių priekaištus, 
kad ,,Partnerystė t a ika i " 
nepakankamai duoda. Vietoj 
projekto originale miglotų 
žodžių dėl partnerystės vedimo 
į tikrą naryste, dabar admi
nistracija užtikrino, kad part
nerystė tikrai būsianti pirmuoju 
žingsniu į pilną narystę, kad jos 
tikslas kaip tik yra būti įvadu, 
praplečiant NATO narių 
skaičių. 

Pakviestas Ukraines 
prezidentas 

Ukrainos klausimu adminis-
trcija bandė reaguoti į ką tik per 
Rusijos Interfax žinių agentūrą 

Rusijos spauda apie 
Talbott paskyrimą 
Maskva, sausio 3 d. (RFE/RL) 

— Komentuodamas Strobe Tal
bott paskyrimą Vvarren Chris-
topher pirmuoju pavaduotoju 
gruodžio 30 d., Maskvoje lei
džiamas laikraštis „Izvestija" 
pastebėjo, kad tai buvo išskir
tinai greitas žurnalisto iški
limas per diplomatinę tarnybą. 

Komentuodamas Talbott poli
tiką, laikraštis rašė, kad anot 
Talbott kritikų, jo „pagrindinė 
silpnybė yra jo per didelis pa
lankumas Rusijai, pervertinant 
jos svarbą šios pasaulio dalies ir 
aplamai pasaulio ateičiai". „Iz
vestija" dar pridėjo: „be abejo 
labiau, nei bet kas kitas Ameri
kos vadovaujančių politikų tar
pe Talbott supranta, kad be Ru
sijos pastangų,palaikant taiką 
šioje pasaulio dalyje, negalima 
apsieiti". 

Tą pačią dieną „Pravda" pa
našiai susumavo Talbott pozi
ciją Rusijos santykių su 
kaimynais atžvilgiu ir pasakė, 
kad jo darbas gali turėti ..toli 
siekiančių pasekmių Rusijos-
Ameriko8 santykiams". 

TRUMPAI 

— Lietuvoje gruodžio pa
baigoje mirties bausmė buvo 
įvykdyta dviems pakartoti
niems žmogžudžiams. Po nepri
klausomybės atstatymo 1991 m. 
mirties bausmė Lietuvoje įvyk
dyta tris kartus. 

— Lietuva sausio mėnesį ati
darys konsulatą Kaliningrade, 
o Kaliningradas numato Vilniu
je atidaryti ekonomijos raštinę, 
panašią į tą, kurią Lietuvos Pra
monės ir prekybos ministerija 
atidarys Kaliningrade. 

gautą žinią, esą Rusijos pre
zidentas Boris Je lc inas i 
Maskvą pakvietė Ukrainos pre
zidentą Leonid Kravčuk, kad 
visi trys su prezidentu Clinton 
galėtų tartis. Kai kurie aukšti 
JAV pareigūnai sakė, jog toks 
susitikimas yra galimas, bet 
kiti pareiškė nemaną, kad tai 
galėtų įvykti sekančią savaitę, 
nes Rusija ir Ukraina savo de
rybose dėl nusiginklavimo dar 
nėra padariusios pakankamai 
pažangos. 

Kalbėdamas reporteriams, 
Nacionalinio Saugumo Tarybos 
aukštas pareigūnas Nicholas 
Burns užtikrino, jog savo pa
sisakymuose Strobe Talbott ne
norėjo sukurti vaizdo, kad JAV 
mažiau pabrėžianti reformų 
svarbą Rusijoje, o daugiau 
pragyvenimo lygio išlaikymą. 
Bet Talbott pasisakymuose tuoj 
po Rusijos rinkimų buvo aišku, 
kad JAV buvo pakeitusi savo 
poziciją. Dabar JAV jau sugrąžo 
į pirmykštę poziciją tuo 
atžvilgiu. 

Antradieni Nicholas Burns 
užtikrino, kad Talbott pasisaky
mai buvę cituojami ištraukti iš 
konteksto, jog JAV iš tikrųjų 
nori, kad reformos Rusijoje 
pagreitėtų. 

Partnerystė tikrai vesianti 
Į narystę 

NATO klausimu aukštas JAV 
pareigūnas daugiau kaip 90 mi
nučių smulkiai aiškino siūlomo 
„Partnerystės taikai" projektą 
dviems didelėms reporterių gru 
pėms. 

JAV karo pajėgų Jungtinių 
štabų vadų pirmininkas gen. 
John Shalikashvili vėliau Bal
tuosiuose rūmuose vėl užtikri
no reporterius, kad „Partnerys
tė taikai" esanti žingsniu į pilną 
NATO narystę. Bet jis taip pat 
įspėjo, jog tuoj pat NATO narys
tės praplėtimas, priimant jau 
seniai narystės prašiusias Če
kiją. Lenkiją ir Vengriją, gali 
turėti „destabilizuojantį poveikį 
Europai". Jis sakė: „Viliamės, 
kad šis procesas galės vesti į na
rystės praplėtimą, bet kam, kada 
ir kaip — dar per anksti pasa
kyti". Jis taip pat sakė, jog 
priimti kai kurias šalis ir nepri
imti kitų ..pakenktų saugumo ir 
stabilumo kūrimui visoje Euro
poje". 

Bandydamas iš anksto įtaigo 
ti, kad JAV siūlomas partnerys 
tės planas būtų priimtas viršū
nių konferencijoje, gen. Shali 
kashvili išvyko j Rytų Europą, 
kur kartu su JAV ambasadore 
Jungtinėms Tautoms Made-
leine Albright kalbėsis su tų 
šalių vadais. Stipriausias part
nerystės plano kritikas yra Len
kijos prezidentas Lech Walęsa. 
Jis šiandien pareiškė, jog JAV 
dezertyravo, palikdamos šios 
srities šalis nuošaly, nes neduos 
pilnos narystės NATO. Atskiro
je spaudos konferencijoje prez. 
Bill Clinton pasakė, jog jis kaip 
tik ir į Prahą važiuoja, kad pa
rodytų, jog partnerystės planas 
— geras. 

KALENDORIUS 

Sausio 6 d.: Pal. Andrius 
Bessette; Kasparas, Merkelis, 
Baltazaras, Meichioras. 

Sausio 7 d.: Šv. Raimundas iš 
Penjafort; Liucijus. Rustenis, 
Raudvilė. 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
N A U J Ų J Ų M E T Ų 

S U T I K I M A I 

Visuomenišk i Naujųjų Metų 
sut ikimai Detroite ryko dvejose 
vietose — Šv. An tano parapijos 
patalpose ir Dievo Apvaizdos 
Kul tūros cent re . 

Šv. Antano parapijoje susirin
kę daug iau negu 70 asmenų iš
klausė klebono kun. Alfonso 
Babono aukojamų šv. Mišių ir 
pamokslo. Po Mišių visi susi
r inko parapijos svetainėje, kur 
vyko „Nak t i s Vienoje" pokylis. 
Gražiai dekoruotoje salėje, su
sėdus prie švent iškai papuoštų 
stalų, klebonas kun. A. Babonas 
pala imino skoningai paruoštą 
vakar ienę . Vaka ro programą 
pravedė Vladas Staškus. Stasys 
Gar l iauskas perskai tė šiam va
karu i parašy tą eilėraštį ..Nau
ji Metai ir Šv. Antano kavinė" . 
Bendram dainavimui vadovavo 
muz . S t a s y s Sl ižys . Šokių 
muziką tva rkė Alfonsas Rimbą. 
Gėrimų barą tvarkė Vacys SI us
nys ir Juozas Šuopys. Vyrai 
parūpino gėr imus , o moterys — 
pat iekalus vakarienei . Naujųjų 
Metų su t ik imą surengė Regina 
J u š k a i t ė ir O n a Selenienė. 
1994-ji meta i buvo sut ikt i su 
Tautos h i m n u ir klebono kun. 
Alf. Babono sveikinimu. Po to 
dar da inuota ir šokta. 

Dievo Apvaizdos Kul tū ros 
c e n t r e v y k u s i a m e Naujųjų 
Metų s u t i k i m e — . . N a k t i s 
Paryžiuje", dalyvavo ne vien 
detroit iečiai; sus i laukta svečių 
iš Lietuvos. Californijos, Čika
gos, Clevelando. Bostono. Bal-
timorės, Hamiltono, Montrealio, 
Toronto ir Floridos. Detroitie
čiai, kur ių buvo arti 150, buvo 
maloniai nustebint i , matydami, 
kad visos vietos, paruoštos 400 
svečių, buvo užimtos. Gražios 
buvo ir salės dekoracijos: viena 
siena ištisai papuošta Paryžiaus 
gatvės vaizdu. Į sceną, kurioje 
ta ip pat buvo pas ta ty t i s talai , 
vedė pu ikūs laiptai . Buvo pro
ga susipažint i ir su menininke, 
kur i čia piešė dalyvių karika
tū ras . Šok iams grojo visų mė
g iamas Rimo Kaspučio ..Ro
m a n t i k o s " orkes t ras . Per t rau
kos metu buvo grojama jauni
mui į p r a s t a ..Disc J o c k e y " 
muzika. 

Sa lės dekorac i jos , puošn i 
svečių ap ranga , puikus maisto 
pa ta rnavimas . įvairumas ir jau
n a t v i š k a n u o t a i k a v a k a r u i 
te ikė i šsk i r t ina i šventiška po
būdį. V a k a r u i vadovavęs Pau
lius J u r g u t i s sklandžiai atsis
veikino su senaisiais ir paskelbė 
naujuosius 1994 metus . Šios 
parapijos ve terana i pripažino, 
kad „Paryž iaus nak t i e s " vaka
r a s buvo v ienas geriausiai su
rengtų Naujųjų metų sut ik imų 
K u l t ū r o s c e n t r e . D a l y v i a i 
skirs tėsi su maloniais įspū
džiais, dėkingi Pauliui Jurgu-
čiui bei jo t a l k i n i n k a m s už su
m a n i a i s u r e n g t ą vaka rą ir 
malonų priėmimą gausių svečių 
iš įvairių JAV ir Kanados vie
tovių. 

A T S I S V E I K I N T A SU 
A.A. P E T R U G R I Š K E L I U 

Sausio 3 dieną, po gedulingų 
šv. Mišių Vysk. Matulaičio misi
jos koplyčioje, Lemonte, a.a. Pet
ras Griškel is buvo nulydėtas į 
amžino poilsio vietą Šv Kazi
miero l ietuvių kapinėse, Čika
goje. A.a. Pe t ras Griškelis mirė 
Čikagoje gruodžio 30 dieną. 
Gil iam nul iūdime paliko dukrą 
Liudą ir žentą Algį Rugienius, 
sūnų Kęstut į ir marčią Lindą 
Griškel ius , sūnų Rimantą ir 
marčią Reginą Griškelius, t r is 
va ikaič ius bei daug kitų gimi
nių ir paž įs tamų. Velionis buvo 
ak tyvus LB veikėjas. Atsisvei
k in imą pravedė sūnus Riman 

tas . Religinius skaitymus skaitė 
krikšto sūnus Edas Modestas ir 
žentas Algis Rugienius. Apie 
tėvelį kalbėjo sūnus Kęstutis ir 
dukra Liuda Rugienienė. Mia-
mi, Floridos, draugų ir artimųjų 
vardu kalbėjo p. Leonas. LB var
du atsisveikino dr. Antanas 
Razma ir Lietuvių Skautų są

jungos vardu — Sigitas Miknai-
t i s , LSS Tarybos pirmininkas. 
La ido tuves t v a r k ė P e t k a u s 
laidotuvių namų direktoriai. •» 

A K T O R Ė S 
K O C H A N S K Y T Ė S 
P A S I R E I Š K I M A I 

D E T R O I T E 

Aktorė Virginija Kochansky-
t ė skai tė poetų Brazdžionio, 
Aisčio, Nagio, Bradūno eilė
rašč ius gruodžio 31 dienos 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlės laidoje. Penktadienį, 
sausio 14 dieną, 7:30 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos Kultūros Cen
t re LB Detroito apylinkės val
dyba rengia vakaronę, kurioje 
dalyvaus aktorė Virginija Ko-
chanskytė . Visuomenė kvie
čiama dalyvauti . 

lm 
L I E T U V I A I 

K R E P Š I N I N K A I 
I N D I A N O J E 

V Y K S I A N Č I O S E 
R U N G T Y N Ė S E 

Teko patirti , kad sekmadienį, 
sausio 9 d.. Lafayette, Indianoje, 
vyks krepšinio rungtynės tarp 
Indianos Purdue universiteto ir 
New Jersey Seton Hali universi
teto. Lietuviams šios rungtynės 
ypač įdomios, kad jose už Seton 
Hali universi te tą žais lietuvis 
Ar tūras Karnišovas, o už Pur
due universi tetą pirmus metus 
ža i s d e t r o i t i š k i s P a u l i u s 
Gilvydis. 

PHILADELPHIA, PA 

LB A P Y L I N K Ė S M E T I N I S 
S U S I R I N K I M A S 

Philadelphijos LB apylinkės 
visuotinis metinis susirinkimas 
gruodžio 5 d. vyko Šv. Andrie

jaus lietuvių parapijoje. Susi
rinkimą, sutraukusį arti šimto 
asmenų, pradėjo valdybos pirmi
ninkė Teresė Gečienė. Susirin
kimui pirmininkaut i buvo pa
kviestas Vidmantas Rukšys, o 
sekretoriauti - Snieguolė Jurs-
kytė. Pernykščių metų visuo
tinio susir inkimo protokolas, 
rašytas Washingtonan gyventi 
išvykusios Ramunės Dainorienės, 
buvo pr i imtas be pataisų. Sekė 
valdybos narių pranešimai. 

T. Gečienė supažindino su 
apylinkės valdybos pagrindi
niais darbais . Valdyba turėjo 
dešimtį posėdžių. Buvo suruoš
ti trys minėjimai (kruvinojo sek
madienio. Vasario 16-osios, Bai
siojo Birželio): tautosakos an
samblio „Sodauto" koncertas; 
susi t ikta su Taikos korpuso 
savanoriais, vykstančiais dar
buotis į Lietuvą; suorganizuotas 
J ū r a t ė s Krokytės-St i rbienės 
pranešimas apie jos darbą ir 
švietimo stovį Lietuvoje; filmų 
ir poezijos vakaras su meninin
kais iš Lietuvos. Apylinkės val
dybos žinioje veikia radijo pus
valandis „Bendruomenės bal
sas", V. Krėvės vardo lituanis
tinė mokykla, pensininkų gru
puotė. Leidžiama anglų kalba 
biuletenis „Labas", kurį re

daguoja apylinkės valdybos sek
retorė Anilora Mašalaitienė. Pir
mininkė padėkojo valdybai už 
nuoširdų bendradarbiavimą — 
vicepirm. Tomui Dantai, iždi
ninkei Romai Krušinskienei, 
sekretorei A. Mašalait'»->ei. 
a t s t o v e i h u m a n i t a r i n i a m s 
re ikalams J e a n e Dorr, „Bend 
ruomenės balso" koordinatorei 
Ju l i j a i D a n t i e n e i , a t s tovui 

Lietuvos Kar iuomenės a tkūr imo 75 m. sukakties minėjimo Det ro i te rengėjai — Ramovėna i , Sta
sio Butkaus šaulių kuopa, „Švy tu r io" jū rų šaulių kuopa ir b i ru t i e tės . Minėj imas 1993 m. lapkr. 
28 d. vyko Šv. An tano parapijos salėje, vadovaujant Mykolui Abar iu i . 

Nuotr . R e g i n o s J u š k a i t ė s 

pensininkų reikalams Broniui 
Krokiui, „Bendruomenės balso" 
iždininkui Gediminui Dragū
nui, ir lituanistinės mokyklos 
vedėjai Brigitai Kasinskienei ir 
iždininkui Gediminui Naujokai
čiui. 

Iždininkė R. Krušinskienė pra
nešė, kad išlaidų turėta daugiau 
negu pajamų, prarasta šiek tiek 
rėmėjų. Iždo stovis geras — 
esama 9,001.00 dol. 

Humanitariniams reikalams 
vadovaujanti J. Dorr nusakė LB 
apylinkės bendradarbiavimą su 
Deborah ir Shriner 's ligoninė
mis, kur atgabenami vaikai iš 
Lietuvos operacijoms, o medici
ninis personalas — pasitobulini
mui. Informavo apie BALFo tal-
pintuvu pasiųstą paramą naš
laičių namams Kaune ir A. Ma 
šalaitienės skyrium nuvežtas 
našlaičiams dovanas. Kvietė 
jungtis ir remti JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pastangas 
našlaičius globoti šeimose. 

„Bendruomenės balso" koor
dinatorė J. Dantienė džiaugėsi, 
kad per šiuos metus radijo pro
gramas paruošiančių darbuo
tojų sąstatas nepakito. Per šiuos 
metus buvo devyni redaktoriai, 
kiekvienam redaktoriui ten-
kant pravesti šešias programas. 
Dėkojo valandėlės rėmėjams, 
pabrėždama radijo pusvalandžio 
svarbą mūsų gyvenimui. „Bend
ruomenės balso" iždininkas G. 
Dragūnas pateikė žinių apie 
radijo pusvalandžio piniginį 
stovį. Viena programa šiuo 
metu kainuoja 160 dol. Radijo 
ižde esama 4,143 dol. 

Mokyklos vedėja B. Kasins-
kienė pranešė, kad lituanistinė 
mokykla veikia 32 šeštadienius 
metuose. Naudojamasi Šv. An
driejaus parapijos patalpomis ir 
nuoširdžiu klebono kun. T. Bur-
kausko ir parapijos komiteto 
palankumu. Mokinių turima 
20, iš 14 šeimų. Veikia vaikų 
darželis ir šeši skyriai. Mokoma 
lietuvių kalba, rašymas, skai
t ymas , Lietuvos geografija, 
istorija, tautiniai šokiai, dai 
navimas, muzika ir tikyba. Mo
kykloje darbuojasi 11 moky
tojų. Mokestis už vieną mokinį 
yra 225 dol., už du — 350 dol. 
Tėvų komitetui vadovauja Aud 
ronė Gulbinienė. 

B. Krokys, pensininkų sekci
jos vadovas, platina Philadel-
phijoje lietuviškas knygas, veda 
lietuvių kalbos kursus suaugu
siems, yra Lietuvių Fondo ats
tovas. Kursų dalyviai daugiau
sia trečios ir ketvirtos kartos 
lietuviai, norintys išmokti tėvų 
ar senelių kalbą. Jie domisi vis
kuo kas lietuviška, lankosi ren
giniuose, jungiasi į lietuviškas 
parapijas. Buvę mokiniai yra 
susiorganizavę j lietuvių klubą; 
turėjo 18 susirinkimų, ruošia 
Kūčias su visomis tradicijomis. 
Knygų platinimas nelabai sėk
mingas, didžiausią paklausą 
turi žodynai. 

Kontrolės komisijos praneši
mą perskaitė Aldona Rasteny-
tė-Page. Patikrinta apylinkės 
valdybos. lit* ė T .k-' 
los ir „Bendruomenes balm" iž
do knygos. Atskaitomybė atlie
kama tvarkingai, rasti patei
sinamieji dokumentai. 

Naujos apylinkės valdybos 
rinkimų nereikėjo, nes visi buvę 
valdybos nariai sutiko likti dar 
vieneriems metams. Sutiko likti 
ir kontrolės komisija — Ona 
Kreivėnienė, Kazys Kaulinis ir 
Aldona Page. Susirinkimas gau
siais plojimais patvirt ino. J 
valdybą, nare jaunimo reika
lams, sutiko įeit; Veronika Van 
Sant , aktyvi jaunuolė jaunimo 
gretose. 

Sva r s t an t ateities veiklą, 
kalbėjo Vytautas Matonis, Pet
ras Didelis, Kazys Kaulinis, Al
g imantas Gečys ir kit i . Apylin
kės valdyba šiuo metu koncent
ruojasi į vasario 13 d. vyksian
čios Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės ruošą. JAV LB XIV Ta
rybos rinkimus gegužės pra
džioje, ir „Gintaro" ansamblio 
iš Toronto koncertui, ku r i s 
įvyks gegužės 14 d. 

ADV. JONO Z E R R 
P R A N E Š I M A S L I E T U V O S 

KLAUSIMAIS 

Antroje LB apylinkės susi
rinkimo dalyje, kalbėti apie vie
nerių metų gyvenimo patirtį 
Lietuvoje buvo pakviestas ad
vokatas Jonas Zerr 'veiklios LB 
darbuotojos Aušros Zerr ir tra
giškai žuvusio finansininko 
Charles Zerr! sūnus ir jo a m e n 
kietė žmona Marija, advokatė, 
Lietuvoje dirbusi JAV-ių Tarp
tautinio plėtojimo agentūra i 
(Agency for International De-
velopment). Jonas Zerr Lietu
voje vadovavo Amerikos Advo
katų sąjungos sponsoriuojamai 
Sealey programai, kuri teisės 
srityje siekia padėti naujai 
atsistatančioms demokratijoms. 

J. Zerr pateikė daug konkrečių 
faktų apie būtinas teisines re
formas, vykstančias sunkiai ir 
pamažu. Jam teko dirbti su 
rašančiais Lietuvos Konstitu
ciją, teisėjais, advokatais, Seimo 
pareigūnais, universitetais ir 
1.1. Nors esama teisėsaugos 
srityje daug trūkumų, smerkti 
neturėtume. Penkis dešimtme
čiu? trukusi Lietuvos okupaci
ja teisininkų nieko neišmokė, 
tik biurokratijos. Teisėjams, 
prokurorams, advokatams gy
nėjams nurodymai atėję telefo
nu iš KGB ar partijos centro. 
Daug teisininkų nežino ir ne
moka, kaip demokratiškai veik
ti, dirbti, galvoti. Niekas nenori 
prisiimti jokios atsakomybės. 
Pastebėjo, kad čia vykęs apy
linkės susirinkimas, kur iame 
sva r s ty t a ramiai visa e i lė 
savanoriškai atliekamos veiklos 
problemų, dar daug kur Lietu
voje nebūtų įmanomas. Kad 
išsiųsti oficialų laišką, faksą ar 
pranešimą. Lietuvoje privalai 
eiti pas eile tarnautojų, virši
ninkų, ir net iki ministro. Kiek
vienas iš jų turi patvir t int i , 
duoti leidimą ir, svarbiausia, 
uždėti antspaudą. Tokiose sąlygo
se dirbant, ką nors pasiekti a r 
pakeisti labai sunku. Kalbėtojo 
nuomone, dar reikės dviejų a r 
daugiau metų kol Lietuvos teisi
nė sist ">rn~ /><j'V' '• - ""^cn TVI-
sen. Kiekvienos .. j bėa atsis
tatymo procesas yra skausmin
gas. Demokratija nepasiekia
ma trumpu laiku. Būdami Lie-
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tuvoje jie su t iko daug žmonių, 
patriotiškai nusiteikusių, norin
čių aukot is geresniam Lietuvos 
gerbūviui. Abu lietuvius rado 
draugiškus, nuoširdžius, ten 
paliko t ikrai gerų draugų. 

Daugelio žmonių gyvenimas 
Lietuvoje yra labai sunkus. 
Vidutinis uždarbis — 20 iki 45 
dolerių į mėnesį. Butas atima 
pusę algos. Maisto kainos kyla. 
uždarbiai ne. Pensininkams gy
venimas ypač sunkus. Neatro
do, kad jis j iems greitai pagerės. 
Vargui ir nepr i tekl iu i teks 
paaukoti pensininkų generaciją. 
Jaunesnies iems ateitis švieses
nė, ypač e inant iems į privatų 
biznį. Kalbėtojo nuomone, būti
na viską kuo skubiau privatizuo
ti. Lenkijoje, lėtu žingsniu 
vykęs privatizacijos procesas, 
pagreitėjo ir gyvenimas mato
mai page" ėjo. Latvijoje ir Esti
joje privatizacija vyksta daug 
greičiau. Estijai ir nemažai Lat
vijai, padeda Suomija savo in
vesticijomis. Tačiau ir Lietuvo
je verslas vystosi, esama tur
tingų žmonių, netgi milijonie
rių. Pak laus ta s ar tie žmonės 
tapo milijonieriais per teisinga 
darbą, ar per vagystes ir suk
tybes, atsakė, kad esama nema
žai teisingų verslininkų, kurie, 
teikdami žmonėms darbus. Lie
tuvai duoda daug naudos. Tei
singas biznis yra girtinas ir 
būtinas Lietuvai, siekiančiai at
sistoti ant kapitalistinių pagrin-

Vyčių veikla 

A T H O L - G A R D N E R 
VYČIŲ VEIKLA 

Athol — Gardner Lietuvos 
Vyčių 10-oji kuopa savo nariams 
gruodžio 18 d. surengė tradici
nes kūčias. Šventė pradėta 5:30 
v.v. šv. Mišiomis Šv. Pranciš
kaus parapijos salėje. Kalėdų 
evangeliją anglų kalba perskai
tė kun . Joseph Messier. o lietu
vių kalba — Vyčių kuopos 
pirmininkas Bill Višniauskas. 
Klebonas, sukalbėjęs maldą, 
visiems padalino po kalėdaitį -
plotkelį. Visi dalyviai linkėjo 
vieni kitiems sėkmės ir sveika
tos ateinančiuoe naujuose me
tuose. Buvo prisiminti mirusieji 
kuopos nariai ir narės — Pau
line Rogers, Paul Šatas, Bronė 
Narkevičius, Stanley ir Alice 
Perekslis , Char les Genaitis. 
Barbara Eacmen, Frank Anoris 
ir Leonard Davidonis. 

Suneštiniai tradiciniai kūčių 
valgiai buvo puikūs, o salė gra
žiai papuošta lietuviška eglute. 
Athol ir Gardner miestų laik
raščiai g raž ia i aprašė šias 
kūčias ir lietuviškus papročius. 

Buvo praneš ta , kad anksčiau 
rengta kuopos vakarienė davė 
961.40 dol. pelno mūsų para
pijai. Taip pat kuopa 100 dol. 
paaukojo Lietuvių Religinei šal
pai. 

Dabar kuopa planuoja švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo šventę. 

T ief'" "s V*-*-' 10-c ; ; kuopa 
uuvo jeteigta lijj. . nu.tais, tai 
šįmet bus švenčiama jos veiklos 
80 metų sukakt is . 

V. Višn iauskas 

JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S. 
Užsakant į I ie tuvą — 
Oro paštu 
Tik šeštadienio laida 
Paprastu paštu 
Tik šeštadienio laida 

metams "̂  metu 3 mėn. 
$90.00 $50.00 $30.00 

$100.00 $55.00 $35.00 

$50.00 $3500 $25.00 
$55.00 $35.00 $30.00 

$500.00 $250.00 
$160.00 $85.00 
$100.00 $55.00 
$55.00 $35.00 

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

• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Juos grąžina 
tik iš anksto susitarus. Redakcija 
už skelbimų turinį neatsako. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą. 

dų. Lietuva verslininkams yra 
uždėjusi aukštus mokesčius, ga 
linčius siekti net 75 procentus 
Žinoma, tokių aukštų mokesčių 
didesnė dalis verslininkų nenori 
mokėti, visaip išsisukinėjama 
paperkami valdžios pareigūnai 

Marija Zerr apibūdino naująją 
teisininkų kartą, kuri išeis iš 
universitetų. Jie bus Lietuvos 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRĖ 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel . 312-284-2535 
Pirmd.. antrd., ketvd. 

1 v p.p —7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r.—12 

Valandos susitarus 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
<~^\ DANTŲ GYDYTOJA 

7915 WV. 171st 
Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477: 
Rez. (708)246-0067: arba (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE - NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pacal sustarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 vv antre 12 30-3 v p p 
fecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt ir sestd 9 v r - i 2 v p p 
6132 S Kedzie A ve.. Chicago 

(312) 778-6969 i • (312) 489 4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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 1 2 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd . Chicago. IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schiller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vana'3'S • savaitgaliais te- 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 w 71 st Street 
(312 )4342123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. «3rd St 
Vai pagal susitarimą pirm ir kptv 12 4 

(><i antr l ? 6 , (j«tiM 10 1? 1 f, 

atei t is . Tačiau l auk t i gre i to 
naujų generacijų atėjimo į teisė
tvarką nėra logiška. Yra bū t ina 
perkvalifikuoti senuosius teisi-
l i rkus, paruošti juos pareigoms 

demokrat inėje valstybėje. T a i 
šiuo metu Amerikos ir Vaka rų 
Europos t e i s i n i n k a i b a n d o 
Lietuvoje a t l i k t i . P r o g r e s a s 
vyksta. Lietuva savo valstybinį 
apara tą a t s t a tys ir ji bus t i l t a s 
t a rp Rytų ir Vakarų . 

A. G č . 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

Chicago, III. 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundee Ave.. Elgin. I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia | vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitanmą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. p'itaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

V ztai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligg gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr>e Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DP. PETP6S ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

l 



Nauja grėsmė 

BALTIJOS 
VALSTYBĖMS? 

Visas pasaulis atidžiai sekė 
Rusijos prezidentinius rinki
mus, kurių metu iškilo stip
riausias Jelcino opozicijos vadas 
Vladimir Žirinovski, laimėjęs 
netikėtai didelę balsų daugumą. 
Tai gąsdina ir pačius abejin
giausius. „US News and World 
Report" cituoja jo žodžius, tar
tus Kremliuje po 1991 metų per
versmo: „Aš pakasiu radiak-
tyvines atmatas ištisai pagal 
Lietuvos pasieni ir pastatysiu 
galingus ventiliatorius, kurie 
pūs į ją nakties metu. Jie visi 
susirgs nuo radiacijos. Jie nuo 
jos numirs. Kai jie arba išmirs, 
arba nukeips, aš sustosiu"... Po 
jo nuotrauka su kariška uni
forma yra užrašas: „Didis, 
blogas Vlad: jo aprašyta vaikys
tė skamba kaip ištrauka iš 
„Mein Kampf'... Spauda teigia, 
kad jo priešrinkiminės kampa
nijos metodas, iki tol nepažįs
tamas Rusijos balsuotojams, 
padarė labai populiariu. Jis 
nuolat kartojo, kad „aš esu toks 
pat, kaip ir jūs" ir limuzinais 
lakstė Rusijos miestų gatvėmis, 
lydimas uniformuotų sar
gybinių, kurių tarpe buvo ir ka
daise siaubą kėlę „Juodųjų ba-
rečių" dalinių nariai, neseniai 
terorizavę Baltijos kraštus. Jo 
kampanijos pažadai kartais 
artėja prie kraštutinumo ribos, 
pradedant reikalavimu daryti 
masines egzekucijas, iki pažado 
Kremlių paversti pramogų cen
tru su muziejais, restoranais ir 
barais. Tačiau pagrindinė tema 
išlieka: „Aš aiškiai sakau — kai 
įeisiu į valdžią, bus diktatūra", 
ir tą pateisina sakydamas, kad 
„negalima valdyti, pavaldinius 
viliojant šokolado plytelėmis ar
ba tik mosuojant botagu"... „Aš 
nesu fašistas", — griežtai pro
testuoja jis, bet jo partijos būs
tinėje kabo didelis žemėlapis, 
kuriame yra nubrėžtos demar
kacijos linijos per Suomijos, 
Lenkijos ir Afganistano terito
rijų dalis, planuojamas anek
suoti. Jis paneigia kaltinimus 
antisemitizmu, tačiau taip pat 
pareiškė, kad Maskvos žydų 
televizijos pranešėjus pakeisiąs 
„mėlynakiais rusais". 

Jo autobiografiją „Paskutinis 
proveržis pietų link" vieno 
kongreso bibliotekos profesorius 
lygina su „Mein Kampf. Jo 
vaikystė Kazachstane buvo iš
tisai nelaiminga. Žirinovskis 
rašo, kaip „viena mergaitė 
turėjo plunksnakotį, o aš ne", ir 
net surašė pavardes berniukų, 
kurie jį neva mušę ar skriaudę. 
Skurdžiame komunaliniame 
bute jis miegojęs ant dėžės ir 
prie dvokiančios išvietės reikėję 

stovėti ilgoje eilėje. 
Nepaisant visko, o gal tik dėl 

to, jis tapo nepaprastai populia
rus, todėl darosi grėsmingas ir 
pavojingas. Anali t ikai ir 
kritikai teigia, kad Žirinovskio 
giliai sužalota asmenybė jo raš 
tuose ir kalbose gali lygintis su 
tokiais tironais kaip Hitleris. 
Nepaisant kaip parlamento 
kolegos jį traktuos, pasisekimas 
balsuotojų tarpe, be jokios 
abejonės, jam suteikė mandatą 
propaguoti ir gal net įgyven
dinti idėjas, kurios privers visą 
pasaulį, ypač Baltijos respub
likas, virpėti iš baimės. 

Paskutiniuoju metu paste
bima, kad JAV vyriausybės ža
visi Jelcinu ir nerodo pastangų 
sustiprinti Baltijos respublikų 
suverenitetą, kai tuo tarpu Šve
dijos vyriausybė oficialiai 
pareiškė neliksianti neutrali, jei 
kuri Baltijos respublika atsidur
sianti pavojuje. Kiek atsargiau 
prasitarė ir Didžioji Britanija, 
bet JAV Valstybės sekretorius 
savo viešnagės Romoje metu 
kartojo Rusijos skleidžiamą 
propagandą, kad ,,Baltijos 
kraštai yra nacionalistiški ir 
persekioja joje gyvenančias 
mažumas". Kai kur su baime 
spėliojama, ar neartėjama prie 
Ribbentroppo-Molotovo pakto 
pasikartojimo, šį kartą tarp 
JAV ir Rusijos, Baltijos vals
tybes paliekant rusų įtakos 
sferoje". 

Įdomu pastebėti, kad Europoje 
Žirinovskiui nesiseka. Associa
ted Press iš Bonnos praneša, 
kad Žirinovskiui buvo at
sisakyta išduoti vizą į Vokietiją. 
Jis buvęs išvytas iš Bulgarijos, 
įžeidęs jos prezidentą. Jis buvo 
pasmerktas Rumunijoje, o 
Vokietijos spauda jį vadinanti 
„Rusijos Hitleriu". Svarbu 
pastebėti, jog Rusijos Užsienių 
reikalų ministerija pareiškė, 
kad Žirinovskis turįs nustoti 
taip veikti į Europos kraštus ir 
jie su baime nespėliotų, ar Rusi
ja kėsinasi į kurias teritorijas. 
Jo viešnagė Austrijoje buvo 
palydėta protestais, kai jis joje 
lankėsi, pakviestas vieno 
pramonininko, neigiančio, kad 
naciai dujų kamerose žudė 
žydus. 

Kas toliau? Kiek jėgos pa
rodys ir turės Žirinovskis? Tuo 
tarpu išeivijos visuomeninės ir 
politinės organizacijos privalo 
atidžiai sekti įvykius Rusijoje, 
stebėti JAV vyriausybės laiky
seną Baltijos kraštų atžvilgiu ir. 
kilus reikalui, efektingai rea
guoti, kaip buvo daroma iki ne
priklausomybės paskelbimo. 

Aurelija M. Balašaitienė 

PARTIZANAI DIDELĖMIS 
AUKOMIS ĮRODĖ 

IŠTIKIMYBĘ LIETUVAI 
Perlaidojami partizanų 

kaulai 

Partizanų krauju persunkta 
Lietuvos žemė. Daugelio jų 
kaulai tebetrūnija pelkėse, šuli
niuose ar sąvartynuose. Dabar 
jų kaulai surenkami, iškilmin
gai palaidojami, pastatomi pa
minklai, kad ateinančios kartos 
žinotų, kaip reikia vertinti 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Kaip rašoma „Tremtinio" Nr. 
21, neseniai Šiauliuose buvo lai
dojami keturių rezistencijos 
dalyvių, iškastų Aleksandrijos 
pušynėlyje, palaikai, 45 metus 
išgulėję, užmesti žemėmis, plyt
galiais ir šiukšlėmis. Atlikus 
osteoioginę ekspertizę, nusta
tyta, kad tai yra baisaus smur
to aukos: sutrupinti kaulai, 
šūvių pėdsakai kaukolėse. 
Pagal liudininkų pasakojimus ir 
rastas rusiškas kulkas spren
džiama, kad tai NKVD darbas. 

Lietuvos kariuomenė, oku
puojant kraštą neparodė nė sim
bolinio pasipriešinimo, nes vy
riausybė tikėjosi, kad okupan
tas, taikingai sutiktas, nebus 
toks griežtas ir žiaurus. Bet 
apsirikta, nes rusiškojo komu
nizmo vykdytojai iš anksto 
turėjo paruošę planus sunai
kinti lietuvių tautą. 

Ginkluotas pasipriešinimas 
prieš okupantus 

1944 m. sovietai, grįžę į 
Lietuvą, rugpjūčio 8 d. paskelbė 
1908-1926 m. gimusių vyrų 
mobilizaciją. Sumobilizavo, su
gaudė 108,400 ir siuntė į frontą. 
Daugelis, nenorėdami žūti už 
nekenčiamus okupantus, pasi
traukė į miškus, ir taip kilo 
ginkluotas pasipriešinimas. Šio 
pasipriešinimo organizacijos 
tęsė Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės tradicijas. Parti
zanų judėjimo dalyviai iš pat 
pradžių pradėjo burtis kaip po
grindinė karinė savanorių or
ganizacija, kuri turėjo daugelį 
kariuomenės panašumų: šta
bus, naudojosi kariniais statu
tais, uniformomis, laipsniais. 

1944-1945 m. į ginkluotą pasi
priešinimą įsijungė ir daugiau 
likusių Lietuvoje, buvusių jos 
karininkų. Taigi šios karinės or
ganizacijos naudojosi buvusių 
Lietuvos kariuomenės karinin
kų ir puskarininkių patirtimi. 

Viena pirmųjų karinio pobū
džio organizacijų buvo LLA 
puskarininkio Jono Misiūno 
(Žaliojo velnio) suorganizuotas 
dalinys — Didžiosios kovos 

Tyla nėra gera byla 

IGNAS MEDŽIUKAS 

rinktinė, 1945 m. pasivadinusi 
LLA 5-ja apylinke. Joje buvo 
apie 500 ginkluotų narių, su
skirstytų į batalionus, kuopas, 
būrius, skyrius ir net karo 
komendantūras, visai taip, kaip 
buvo nepriklausomos Lietuvos 
laikų kariuomenėje. Partizanai 
tikėjosi, kad bus atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė ir jie 
bus Lietuvos kariuomenės bran
duoliu. Deja, Vakarai buvo iš
tižę ir leido Stalinui svetimų 
teritorijų imti, kiek tik jis 
norėjo. 

Prieš karines partizanų or
ganizacijas vien tik 1945 m. pra
džioje trys okupanto pulkai 
Ukmergės apskrityje įvykdė 
162 karines operacijas, kuriose 
žuvo 145 partizanai ar jų 
rėmėjai, 81 pakliuvo į nelaisvę. 
Bet į praretėjusius partizanų 
būrius stodavo nauji kovotojai. 
Ir po patirtų nuostolių LLA 
5-toji apylinkė vis turėjo apie 
500 kovotojų. Jie buvo gerai 
ginkluoti. Turėjo 30 kulkosvai
džių, 200 automatų ir 250 
šautuvų. 

Karinė visuomeninė 
savanorių organizacija 

1945 m. spalio mėn. LLA 5-ji 
apylinkė pasidalino į dvi sava
rankiškas rinktines,o gruodžio 
mėn. pasivadino Didžiosios 
kovos apygarda, kuriai vadova
vo puskarininkis. Panaši san
tvarka partizanų organizacijoje 
buvo ir Pietų Lietuvoje, bet čia 
jiems vadovavo buvę ka
r in inkai . Buvo įvestas 
pasižymėjusių partizanų apdo
vanojimas. Pik. J. Vitkus 
paruošė partizanų apdovano
jimo nuostatus ir iki jo žuvimo 
(1946 m. liepos mėn.) buvo apdo
vanoti 300 partizanų ir jų 
rėmėjų. Dainavos ir Tauro apy
gardose partizanai buvo ap
dovanojami Narsumo ir Uolumo 
bei partizanų rėmėjų juos
telėmis. Apygardos ir rinktinės 
įsitaisė net savo vėliavas, įsi
vedė karinių ženklų ir apdo
vanojimų, karo lauko teismo ir 
drausmės statutus. Partizanai 
kovojo ir su nusikaltėliais, kurie 
vaizduodami partizanus, plėši
kaudavo. Karinės partizanų or
ganizacijos dažnai keitė pava
dinimus. 1949 m. pasivadino 
„karine visuomenine savanorių 
organizacija". 

Partizanai kovojo „dėl laisvos 
demokratinės Lietuvos, kurioje 
visiems be išimties jauku, švie

su ir gera būtų gyventi, kurioje 
viešpatautų socialinis teisin
gumas, paremtas naujais prin
cipais, ir niekada nebūtų sūnų 
ir posūnių". Nors partizanai 
turėjo nutraukti ilgai trukusią 
kovą, bet, išlikę gyvi, dvasiniai 
liko nenugalėti. Nei kalėjimai, 
nei tremtis iš jų širdžių negalėjo 
išplėšti tėvynės meilės. 

Įamžinti pa r t i zanų 
žuvinio vie tas 

Lapkričio 6 d. Kaune V.D. 
universiteto salėje įvyko Lietu
vos partizanų, jų ryšininkų bei 
rėmėjų sąskrydis. Dalyvavo 
apie 700 delegatų. Buvo tartasi, 
kaip geriau įamžinti partizanų 
žuvimo ir palaidojimo vietas. 
Tartasi dėl partizanų memoria
linio parko kūrimo. Dalyvavęs 
sąskrydyje, prel. A. Svarinskas 
kvietė visus jaustis laimėtojais 
ir Lietuvos simboliu siūlė 

, Prisikėlusį Kristų: „Kurkime 
I Velykinę nuotaiką, nes jau 
| gana Lietuvai gedėti ir liūdėti. 
'' Turime prisikelti". 

Sąskrydyje buvo kalbėta, kad 
Vyriausybei nenorint pagalvo
ti apie garbės ženklus ar ki
tokius apdovanojimus Lietuvos 
partizanams, jų lyšminkams bei 
rėmėjams, tuo tenka pasirūpinti 
kovotojų bendražyg iams . 
Ketvirti metai, kai Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga įsteigusi garbės žymenį 

• „Už Lietuvą". Šįkart juo buvo 
i apdovanota 30 asmenų. 

; Atlyginti pa t i r t a s s k r i a u d a s 
Sąskrydžio dalyviai atkreipė 

vyriausybės dėmesį, jog ji pri
valo įrodyti okupacinių Vokie
tijos ir Rusijos valstybių vado
vams, kad teisingumas reika-

| lauja padėti sugrįžti į Tėvynę iš
blaškytiems jos vaikams ir jų 
palikuonims, aprūpinti juos bu
tais, darbu, suteikti jiems so
cialines garantijas, atlyginti už 
prievartinį darbą. Padidinti 
visiems rezistencijos dalyviams 
socialinę paramą. Ji turi būti 
prilyginta karių socialinėms ga
rantijoms. Bet tokia nuostata 
netaikytina genocidą vykdžiu
sių organizacijų dalyviams stri
bams, NKVD, KGB, MGB, 
GRU, Armijai krajovai. 

Tarptautinės teisės požiūriu 
juridiškai įvertinti ir įdiegti 
Rezistencijos dalyvių ir teisių 
komisijos nuostatas dėl atsa
komybės už Lietuvos gyventojų 
genocidą Antrojo pasaulinio 
karo metu ir pokario metais. 

„Vladimirui Žirinovskiui ne
leidžiama įvažiuoti į Vokietiją"; 
„Žirinovskis nepageidaujamas 
Rumunijoj"; „Bulgarijos sos
tinės aerodrome Žirinovskis 
įžeidė krašto prezidentą"; 
„Prancūzija paskelbė Žirinovskį 
persona non grata". Tokių ir 
panašių komentarų apstu žinia-
sklaidoje, o Vladimiro Žiri
novskio pavardė per trumpą 
laiką (nuo gruodžio 12 d. rin
kimų Rusijoje) jau spėjo nei
giama prasme pagarsėti po visą 
Vakarų pasaulį. Jis, kaip tas 
pasakos vilkas, jau „panagėse 
įsiskelbė" ne tik Ukrainai, Pa
baltijo valstybėms, Vokietijai, 
Lenkijai, daugumai kitų Euro
pos kraštų, bet parodė antisemi
t i š k a s tendencijas, rasinę 
neapykantą ir pasistengė prieš 
save nuteikti gerą dalį pasaulio, 
kurio atmintyje dar tebegunkso 
Antrojo pasaul inio karo 
siaubas. 

Jo politinės pažiūros yra visiš
ka anti tezė demokrati jai , 
taikiam bendravimui ar bendra
darbiavimui su artimesniais bei 
tolimesniais kaimynais. Visoms 
tarptautinėms problemoms Žiri
novskis taiko tą patį sprendimą 
(tik skirtingas sprendimo įvyk
dymo priemones;: sunaikinsi 
problemų šaltinį, išnyks ir pro
blema. Svarbiausia , kad 
Žirinovskis savo kėslų ir žodžių 
į „vatą nevynioja", kalba gar
siai ir viešai, o pasaulis klausosi 
ir rūpinasi. 

Jeigu tokias pavojingas ne
sąmones svaidytų šiaip sau 
pilietis, jis bematant atsidurtų 
psichiatrų priežiūroje ir galbūt 
„saugioje vietoje", kad kartais 
grėsmingi svaičiojimai netaptų 
tikrove. Tačiau Žirinovskis la
bai sėkmingai pasiekia tikslą. 
Jo populiarumas savo tautoje 
auga, nes Žirinovskis žodžiais 
išreiškia patį tamsiausią, slap
čiausią eilinio ruso šovinizmą ir 
troškimą rasti patogią vagą 
visam, pastaruosius kelerius 

metus susikaupusiam, nepasi
tenkinimui. Minia trokšta grei
to, efektingo sprendimo. 
Žirinovskis sugeba pažadėti tai. 
ko labiausiai reikia: duonos, 
tvarkos, darbo ir garbės. Minios 
nuotaikas dar pakelia pasaulio 
reakcija į tuos drąsius žodžius. 

Ir staiga ant politinės Rusijos 
ateities svarstyklių matome du 
svorius: Jelciną ir Žirinovskį; 
demokratiją ir totalitarizmą; 
taikų sugyvenimą ir naujų kon
fliktų grėsmę. Juo baisiau atro
do Žirinovskis, tuo geriau užsi
rekomenduoja Jelcinas. Vaka
riečiai, kurie iki šiol į Rusijos 
ekonomines ir kitas problemas 
daugiausia reagavo pažadais, 
pradeda susirūpinti ir galbūt 
netrukus atsilieps su konkrečia 
parama, padės kraštui sutvir
tėti, lengviau žengti demokra
tėjimo keliu. Jelcinas vėl tapo 
visų taikaus sugyvenimo vilčių 
simbolis, o Žirinovskis — 
pabaisa. 

Jeigu šie įvykiai nesivystytų 
prieš mūsų akis, galėtume be
veik tvirtinti, kad tai sumaniai 
režisuotas spektaklis, kuris turi 
pajudinti nerangius vaka
riečius. Reikia prileisti, kad pa
vojus tikras, o situacija pavo
jinga. Vakarų pasaulio nuo
monė apie Žirinovskio politiką 
darosi kaskart neigiamesrė. 
Prie tos nuomonės savo balsus 
prijungti turi visi. užsieniuose 
gyvenantys, ukrainiečiai, pabal-
tiečiai, lenkai bei kitų arti
mesnių Rusijos kaimynų pilie
čiai, išsiblaškę po visą pasaulį. 
Nebijokime šiuo klausimu 
pasisakyti JAV prezidentui, 
kuris netrukus žada keliauti į 
Rusiją. Ten, be abejo, susitiks ir 
su Žirinovskiu. Prez. Clintonas 
turi griežtai ir be kompromisų 
pareikšti: jokia Rusijos agresija 
nebus toleruojama. Savo 
tylėjimu neužčiaupsime Žiri
novskio. bet protesto laiškais ir 
telegramomis parodysime, kad 
nepritariame jo kėslams. 

Danutė Bindokienė 

Stribų organizaciją 
pripažint i nusikalstama 

Vilniuje pastatyti Laisvės 
kovotojams paminklą. 

Politiniams kaliniams, trem
tiniams ir rezistencijos daly
viams taikyti pensijų dydžius 
pagal priimtus „Gyventojų pen
sijomis aprūpinimo gerinimo" 
įstatymus. 

Visais tais reikalais pa
reiškimas pasiųstas Lietuvos 
Respublikos Prezidentui, 
Seimui, Vyriausybei, Rusijos. 
Vokietijos, Lenkijos ambasado
riams. 

Ne te i sė ta i s veiksmais 

daugelio buvo sugriautas gyve
nimas: kalėjimai, šaltis, badas, 
baimė, prievartinis sunkus dar
bas turi būti įvertintas pinigais. 
Lietuvos vyriausybė turi padėti 
nukentėjusiems pateikti sąskai
tas ir po to susumavus galutinę 
sąskaitą Rusijos valdžiai. Geno
cido sistema per visą okupacijos 
laikotarpį mylinčius laisvę ir 
tėvynę visaip triuškino: žudė, 
trėmė, suiminėjo ir vežė į la
gerius, vertė išduoti kitus, ver
bavo, kankino ir dažnai aukas 
paslapčiomis užkasdavo. Taigi 
naikino kūną ir dvasią, tautos 
istoriją ir žuvusių atminimą. 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS INDRIŪNAS 
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Šv. Petro ir Povilo bažnyčia Vilniuje, 

— Vaišinkitės, mažai mačiau tokių vyrų, tokių 
reikia paieškoti. Batalionsčiukus sunku priprašyti. Jie 
sakosi ne bulvių skusti čia atvažiavo. 

Patiko vyrams pudingas, šalia jo sausainiai. Ste
bėjosi, iš kur jų čia atsirado. Turbūt iš karininkų dalies 
ir juos švenčių proga pavaišino. Patiko virėjo nuošir
dumas vyrams. 

Saulutė jau leidosi, kai vyrai sugrįžo į savo 
kambarį. Buvo tylu, visur jautėsi prieššventinė nuo
taika. 

VIII 

Velykų rytą Vincas pabudo anksti. Lauke dar buvo 
tamsu. Žinojo, kad švilpukas šį rytą jau nežadins, ne
gadins tos nepaprastos šventiškos nuotaikos. Velykų 
rytas jau iš mažens Vincui darydavo nepaprastą įspū
dį. Prisimindavo vaikystės laikus, kai su sesute pirmą 
kartą, dar prieš saulutei patekant, nuėjo į ankstyvąsias 
Prisikėlimo Mišias. Niekuomet neužmiršo: varpeliai 
skambėjo ir tos giesmės, ir kaip skubėjo į namus dalin
tis išdažytų margučių. 

Šį rytą jis ryžosi su draugais nueiti į bažnyčią 
Prisikėlimo pamaldų išklausyti. Pirmą kartą jis tą 
bažnyčią pamatė. Stovėjo ir stebėjo. Nors buvo dar gana 
anksti, bet žmonių būriai iš visų pusių skubėjo. Vieni 
jau buvo viduje, kiti dar lauke stoviniavo, o kiti dar 
gatvėmis skubėjo bažnyčios link. 

Buvo giedras ir šiltas rytas. Vincas su draugais į 
vidų nesiveržė. Sustoję nuošaliau šventoriuje, stebėjo 
žmonių judėjimą. Darniai atžingsniavo kuopa karei
vių ir taip pat sustojo priešais bažnyčios duris. Ba
taliono vyrai, — pagalvojo Vincas, — ir jie atėjo pajus
ti Viešpaties prisikėlimą. Kas jų laukia? Kur jie bus 
ryt? Ar jie dar kartą džiaugsis tuo Viešpaties prisi
kėlimo jausmu? 

Vos pirmiesiems saulės spinduliams palietus aukš
čiausių medžių viršūnes, suskambo varpinės bokšte di
džiulis varpas, sudrumsdamas tą rytmečio ramybę. Lyg 
jam atkartodamas, pasigirdo viduje varpelių skam
bėjimas ir griausmingas vargonų gaudimas, o prie to 
ir giesmės garsai. Iš karto lyg tolimas aidas, kažkur 
toli aidintis, vis arčiau ir aiškiau skambėjo. Pagaliau 
pasirodė pro duris į lauką slenkanti procesija. Slinko 
palengva ir suko į dešinę, o paskui į ją slinko minia, 
tos pakilios nuotaikos pagauta. Prisikėlimo giesmė 
kuteno širdį, ji skambėjo vis garsiau ir garsiau. 

Tos pakilios nuotaikos pagautas ir giesmės garsų 
užliūliuotas, Vincas paskendo vaikystės dienų prisimi
nimuose. Patikdavo jam tos ankstyvo Velykų ryto 
Prisikėlimo apeigos. Jis vėliau ir vienas jas lankydavo. 
Ypač jį žavėdavo vargonų ir orkestro muzika. 
Prisiminė, kaip ne vieną kartą, procesijai dar tebe
einant trečią kartą aplinkui bažnyčią, jis smukdavo pro 
šalutines duris į vidų, kad galėtų išgirsti visą muzikos 
grožybę, kada, procesijai slenkant į vidų, vargonai atsi
verdavo visu stiprumu, prisidedant orkestrui ir gie
dančios minios balsams, jam atrodydavo taip didinga, 
taip nežemiška. Net ir giesmės žodžiai atitikdavo tai 
didybei: „Kristus kėlės, mirtis krito. Aleliuja, Aleliuja". 

Ilgai skambėdavo melodija Vinco ausyse, net per 
visas pamaldas. 0 tos pamaldos jam būdavo ilgos, lyg 

niekuomet nepasibaigiančios. Girdėdavo varpelių 
skambėjimą, matydavo maldose paskendusius žmonių 
veidus, o jis tik laukdavo, kada vargonai ir orkestras 
vėl sudrebins bažnyčią. 

Prisimindavo mamytės žodžius: ..Melskis bažnyčioj, 
vaikeli"... Jis tų žodžių ir dabar nepamiršo. Bandydavo, 
bet pats jausdavo, kad jam nesiseka. Pats būdavo nepa
tenkintas, kad jo supratimas apie meldimąsi buvo 
kitaip įsivaizduojamas — ne tik poterių kalbėjimas. 
Prisimindavo ir pradžios mokykloje kunigo pamo
kymus: „Meldžiantis reikia susikaupti". Vincui 
susikaupti nesisekdavo, per lakios vaizduotės buvo. Ir 
po daug metų tos minties neišsprendė. 

Stovėjo jis ir dabar, tik poterių kalbėti neprisivertė. 
bet mamos žodžiai ausyse tebeskambėjo: „Melskis, 
vaikeli, bažnyčioje"... 

Klausėsi jis Prisikėlimo giesmės, tos taip širdžiai 
kutenančios melodijos ir jautė kažką miela — 
nepaprasta. Ankstyvi saulutės spinduliai glamonėjo 
žalius, jaunučius medžių lapus, ir jam atrodė viskas 
taip gražu, taip miela, kad jam leista tai matyti ir 
grožėtis. Tik dabar pajuto, kad tas pakilus jausmas, ta 
dėkingumo nuotaika, buvo jo malda, ko pirmiau 
negalėjo suprasti. 

Kai procesija sugrįžo į vidų. sustojo varpų skam
bėjimas, Vincas vėl nuklydo toli: tėviškė... Mama... 
Tėvelis... Brolis... Ką jie dabar veikia? Jis jaučia, kad 
bažnyčioje, ir Vincui taip gaila darosi, galvoja: „O kaip 
mama norėtų būti ten bažnyčioje — tose Prisikėlimo 
pamaldose! Ji nusileidžia visiems, niekas jos nesupran
ta — niekas nepamaino. Ir ji pati tai žino, kad jos niekas 
kitas negalės pakeisti". Vincas mezga giją prie gijos, 
įsivaizduoja, mato mamos paruostą Velykų stalą. 

(Bus daugiau) 
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SOVIETINĖS 
MOKYKLOS 

PRISIMINIMAI 
JANINA JURGAITIENĖ 

Išeivijos tarpe, galvojant ir 
rašant apie Lietuvos žmones, 
dažnai girdimas išsireiškimas 
„Homo sovieticus". Mėginant 
geriau suprasti, jog ne visi, 
užaugę Lietuvoje per penkiasde
šimt metų. tokiais tampa. Norė
čiau pateikti žiupsnelį prisimi
nimų moters, užaugusios ir su
brendusios toje sistemoje. 

Prabėgo daugiau kaip trisde
šimt metų nuo mokyklos baigi
mo nedideliame pasienio mies
telyje, tačiau dar iki šios dienos 
tebenešioju širdyje patirtą 
skriaudą ir pažeminimą. Žino
ma, yra daug ir gerų prisimini
mų: mokyklos draugai, mokyto
jai — šviesuoliai, dalyvavimas 
šokių, dramos būreliuose. Norė
čiau papasakoti keletą įvykių, 
kurie paveikė mane taip giliai, 
kad negaliu užmiršti net iki šių 
dienų. 
Man besimokant paskutinėse 
klasėse, visi buvome verčiami 
stoti į komjaunimo organizaciją. 
Kai kurie iš mūsų jau būdami 
pionieriais, supratome, kad ta 
organizacija nieko gero neišmo
ko, o tik garbina Leniną ir 
komunistų partiją — į kom
jaunimo organizaciją stoti nebe
norėjome, galvodami, kad tai tik 
bereikalingas laiko gaišinimas. 
Buvome užauginti tikinčių tė
vų, slaptai ėjome į bažnyčią, o 
kai išdrįsome, kelios mergaitės, 
pakviestos vargonininko, nuėjo
me giedoti į bažnyčios chorą. 
Labai patiko mokytis giesmių ir 
per mokinių mišias ar gegužines 
pamaldas giedoti. Tačiau netru
kus buvome išaiškintos, iškvies
tos pas mokyklos direktorių, iš
tardytos ir prigąsdintos, kad 
būsime išmestos iš mokyklos. 
Vienas išsigelbėjimas teliko — 
stoti į komjaunimo organizaciją 
ir tą, pasitarus su tėveliais, teko 
padaryti. Stojant į komjaunimo 
organizaciją, mokyklos direkto
rius pasityčiodamas papasako
jo, jog mes giedojome bažnyčios 
chore, ir iš to kai kurie vaikai 
juokėsi. Iš visos klasės tik vienas 
berniukas, neseniai grįžęs iš 
Sibiro, į komjaunimo organiza
ciją nestojo. 

Besimokant paskutinėje kla
sėje, visoje Lietuvoje buvo 
paskelbtas vajus abiturientus 
ištisomis klasėmis siųsti nuola
tiniam darbui į kolūkius. Prisi
menu, sukvietė visus abiturien
tus į miestelio salę, kur komu
nistų partijos sekretorius, kom
jaunimo sekretorius ir mokyklų 
direktoriai ilgai ir įtikinančiai 
agitavo, kad visa klasė važiuotų 
dirbti į kolūkį. Žadėjo pastatyti 
mums namus, nupirkti televizi
jos aparatus, kurių Lietuvoje 
tada dar mažai tebuvo. Taip 
gražiai mus agitavo, kad, išėję 
iš to susirinkimo, nusprendėme, 
jog visa klasė važiuosime dirb
ti į kolūkį. Žinoma, kai grįžome 
į namus, ne vienas iš tėvų bandė 
atkalbėti ir daugeliui pasisekė. 
Na, o tokiame amžiuje atrodė, 
jei visi tai visi, o jei ne, tai ir visi 
ne. Pradėjome galvoti apie atei
tį, apie mokymąsi aukštesnėse 
mokyklose. Nežinojome tada, 
kokie spąstai mums paspęsti, 
kad negalėtume toliau mokytis. 

Gavus atestatus, kaip JAV 
įprasta sovietiniais laikais, 
mokytojai kiekvienam mokiniui 
rašydavo charakteristiką, kurią 
reikėjo pateikti, stojant mokytis 
į atitinkamą mokslo įstaigą. 
Charakteristika — dokumentas, 
pabrėžiantis mokinio charakte
rį, paklusnumo laipsnį, dalyva
vimą visuomeninėje, o ypač 
komjaunimo veikloje. Tais 
metais, stojant mokytis, buvo 
reikalaujama ir charakteristi
kos iš miesto komjaunimo komi
teto. Kiekvienas, net nekomjau-

nuolis, turėjo ją ga'iti. Šią 
charakteristiką, priešingai negu 
mokyklos, išdavė uždarame vo
ke ir įspėjo, kad neatplėštume. 
Ji turėjo būti atidaryta tik ati
tinkamoje mokslo įstaigoje, pa
teikiant visus dokumentus. 
Koks baisus buvo nusivylimas, 
kai pristačius dokumentus į 
mokslo įstaigą, pareigūnas, per
skaitęs komjaunimo komiteto 
išpuoštą charakteristiką, pareiš
kė, jog man skirta tik dirbti, o 
ne mokytis. Ši charakteristika 
buvo didžiulė priešingybė mo
kyklos charakteristikai. Net 
tas, kuris priėmė dokumentus, 
tuo labai stebėjosi. Mokslo įstai
goms buvo duotas nurodymas 
nepriimti dokumentų iš tų, ku
riems skirta dirbti, o ne toliau 
mokytis. Likimas nuspręstas ir 
užantspauduotas. Galima įsi
vaizduoti, koks tai buvo sun
kus ir sukrečiantis išgyvenimas 
aštuoniolikos metų jaunuolei. 
Mano noras mokytis buvo bega
linis. Tėvai padėti nieko nega
lėjo. Buvo paprasti, eiliniai 
žmonės. Nuėjau pasiguosti pas 
klasės auklėtoją, nepriklauso
mos Lietuvos laikais buvusį ka
rininką, giliai mus suprantantį 
ir užjaučiantį. Visuomet buvo 
mums jis lyg antras tėvas. Iš
klausęs ir paguodęs, jis pasakė, 
kad galbūt dar yra išsigelbėji
mas. Pasikeitė komjaunimo ko
miteto sekretorius, atėjo ten 
dirbti buvęs mūsų mokyklos 
mokinys, su kuriuo buvau pažįs
tama ir net kurį laiką dalyva
vome kartu šokių ratelyje. Jis 
sutiko perrašyti charakteristiką, 
kuri padėjo įstoti ir toliau mo
kytis. Vieninteliam nekomjau-
nuoliui klasėje, buvusiam sibi-
riečiui, kelias į mokslo viršūnes 
buvo ypatingai sunkus. 

Besimokant pirmame kur
se, staiga mirė mano pusseserių 
mama. Jos liko našlaitės. Jų tė
velis buvo pasitraukęs į vaka
rus. Laidotuvėmis rūpinosi ma
no tėveliai. Visus mus nustebi
no prieš laidotuves apsilankę 
vienos mergaitės klasės auklė
tojas ir miestelio komjaunimo 
komiteto sekretorė. Jie viso
kiais būdais įtikinėjo, kad laido
tuvės būtų be bažnyčios ir ku
nigo, jų nustatytu būdu, jiems 
pravedant laidojimo apeigas. 
Tik tada galėtų dalyvauti laido
tuvėse klasės draugai. Visi 
buvome labai pasipiktinę, o 
mano tėvelis komjaunimo sek
retorę net išvarė. Laidotu
vės įvyko su bažnytinėmis 
apeigomis. 

Viskas praėjo, pasikeitė ir as
meniški išgyvenimai nubluko. 
Kai kurie persekiojusieji net 
atsiprašė tų,kuriuos persekiojo. 

Atstačius nepriklausomybę, 
atrodo, jog daug kas pasikeitė: 
gali eiti į bažnyčią, niekas 
nedraudžia, mokylose yra net 
tikybos pamokos. To nepaisant, 
lieka apgailėt inas tęst inu
mas. Aprašytieji mokytojai, ku
rie tada persekiojo ir stengėsi 
pakeisti kitų įsitikinimus, pa
daryti miestelio garbės pilie
čiais. Švenčiant miestelio jubi
liejų, jie sėdėjo bažnyčioje, 
apsijuosę juostomis su užrašais 
„Garbės Pilietis". Tų „Garbės 
piliečių", buvusių komunistų ir 
uolių ateistų paklusnūs auklė
tiniai vadovauja miestel io 
savivaldybei. 

Skaičiau laikraštyje, kad 
tėviškėnai, susitikę paminėti 
tradicinius miestelio atlaidus, 
meldėsi ir prašė Dievo palaimos 
tėviškei, noriu prisidėti prie jų 
su tikėjimu ir viltimi, kad dar 
sugrįš tikras atgimimas ir Lie
tuva išsivaduos iš nomenklatū
rininkų valdžios. 

CLASSIFIED GUIDE 

Šv. Ignaco bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas, SJ su Šiaulių katalikiškosios pradinės 
mokyklos mokiniais. Antraisiais mokyklos metai? yra 161 mokinys (trigubos pirmosios dvi klasės 
arba skyriai) su 13 mokytoju pasauliečių. 

LIETUVOS 
AMBASADORIUS 

VAŠINGTONE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Perskaičius „Drauge" Valen
tino Ramonio straipsnį, įdomu 
arčiau pažinti prof. A. Eidintą iš 
jo 1989 metų „Gimtojo Krašto" 
straipsnio apie „pažangiąją iš
eiviją". 

Įdomus yra profesoriaus pasi
sakymas, kad jau 1917 metais 
Amerikos lietuviai katalikai ir 
tautininkai pasisakė už buržua
zinės Lietuvos sukūrimą. Arba 
dar geriau, kad 1940 metais 
pažangiųjų ir kitų šalių lietuvių 
organizacijos sveikino Tarybų 
valdžios atkūrimą Lietuvoje. 

Kodėl A. Eidintas neišvar
dino, kokios išeivijos lietuvių 
organizacijos sveikino. Tarybų 
Lietuvą? Argi komunistas Bim
ba su negausiais „bimbiukais" 
buvo lietuvių dauguma Ameri
koje, kad galėjo kalbėti visos 
išeivijos patriotinės visuomenės 
vardu? 

A. Eidintas nieko nemini po 
Lietuvos okupacijos Amerikoje 
įsisteigusią Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir VLIKĄ, kurių darbu 
ir parama Lietuva ir vėl išvydo 
prarastą nepriklausomybę. Pa
gal prof. A. Eidintą, Amerikos 
lietuvių veikla, pažangiųjų ir 
nepažangiųjų. pasibaigė 1940 
metais. 

Įdomiausia, kad A. Eidintas 
neatskiria, arba nenori atskir
ti , buržuazijos nuo patriotizmo 
sąvokos. 

Praeitų metų gruodžio 9 dieną 
jo surengtame Lietuvos am
basadoj Vašingtone priėmime, 
dalyvavo saujelė vietinių 
lietuvių ir keletas iš toliau 
atvykusių. Norisi palinkėti, kad 
ta saujelė kasdieną didėtų ir 
išeivijos lietuvių ryšys įgautų 
pagarbą ir norą bendrauti su A. 
Eidinto asmeniu. 

Naujasis ambasadorius tai 
gali padaryti ne tik pažadais 
tęsti visas gerų santykių su 
išeivija tradicijas, bet ir savo ini
ciatyva pasisakyti, kokiais su
metimais vedinas, jis 1989 me
tais padarė neigiamus pareiš
kimus apie Amerikos lietuvių 
išeiviją. 

Lietuvių išeivija nepaliks 
Lietuvai abejinga. Ji ją remia, 
rems ir mylės, kaip savo tikrąją 
tėvynę. To paties laukiama iš 
Lietuvos atsakingų pareigūnų: 
išeiviją suprasti, jai padėti 
realiu ir teisingu pilietybės 
grąžinimu bei kitais klausi
mais, užbaigti vedamą sūnų-po-
sūnių politiką. 

Ledai tirpsta, jeigu yra tin
kama temperatūra. Pradėdami 
naują tarpsnį su mūsų tarpe 
esančiuoju naujuoju Lietuvos 
ambasadoriumi Amerikai, gali
ma palinkėti sukurti palankią 
tarpusavio bendradarbiavimo 
atmosferą. 

Tuo tikime ir laukiame naujų, 
teigiamų veiksmų iš tėvynės 
lietuvių, nusikračiusių komu
nizmo varžtų. 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

CityCenter GT-International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS | DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS J VISUS RENGINIUS. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 
Kainos yra abfpusinės. Bilietai privalo Dūti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m. 
vasario 2 8 , Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų šventė — ,, Uotu vos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1 .45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pa 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis j mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

eidaujant, galime išrašyti 
.merikoje, arba Lietuvoje. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Me~r,er 

ASTA 
American Sociefy 
of Travel Ag«nts 

'" City Center GT lnt»m«tton«l 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) ? 223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 
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FOR RENT RE AL £S AT_ 

FOR RENT 
3 bdrm. apt., vic 3300 block of S. 
Emerald; adults only, no pets. Call 
after 6 p.m. 312-229-8517. 

MISCELLANEOUS 

10%—20°/o—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAflK ZAPOUS 
3208 Va W M t 95th Street 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai.. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Perkant ar Parduodant 
1 Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 

MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
1 Nuosavybių įkainavimas vaitui 
1 Perkame ir Parduodame Namus, 
1 Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

Vyriškis, turintis patyrimą, gali 
prižiūrėti senelį ar ligonį bei atlikti 
kitus namų ruošos darbus. 
Skambinti: 

708-361-9279 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

"** f REALMART, tNC 
6602 S. Pulisii, 

Chicago, U 60629 
312-S8S-*10Q 

- ! 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių noosavy-
•tfiu. pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČ1CI 
Bus 312-585*100, res\ 312-778-3971* 

Parduodu trijų kambarių butą 
Vilniuje, Fabijoniškio rajone. Prašom 
kalbėti angliškai. Tel. San Francisco 
(415)386-4803. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

A public service of tMs nevvspapfr 
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KMIECIK REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer A ve. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Redagavo An
tanas Kučys. 624 psl $27.00 

RAŠTAI II Tomas. Jonas Aistis. Red.: Alf. Niliū-
nas ir Ant. Vaičiulaitis. 454 psl $15.00 

ANTANAS KUČINGIS, biografija-atsiminimai. 
Ona Narbutienė. 170 psl $10.00 

ŽVILGSNIAI PER ATLANTĄ { LIETUVĄ, straips-
niai-apybraižos. J. B. Laučia. 192 psl. . . $10.00 

KELIONĖ | NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės 
atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . . $6 00 

EDMUNDAS ARBAS. architektas. Architektūra, 
tapyba, piešiniai $15.00 

LIETUVIŲ STUDENTŲ TAUTININKŲ KORPORA
CIJA NEO-LITHUANIA 1922-1992. 461 psl. $35.00 

ŠAUKIA TĖVIŠKĖS LAUKAI, eilėraščiai. Jonas 
Minelga. 48 psl $3.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS 
IŠEIVIJOJE. Dan-Bindokienė. 364 psl. . . $15.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. P. Jonikas. 454 psl $20.00 

KARO LAKŪNO PASAKOJIMAI. Leonardas Pe-
seckas. 125 psl $5.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius Mi
ronas. 199 psl $7 00 

VIDURNAKČIO SARGYBOJE I t. Lietuva sovie
tinėje okupacijoje. Vyt., Vaitiekūnas. 371 psl. 

$12.00 

Pastaba. Užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųs
ti. Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus j daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol- Užsakant paštu, dar 
pridedama 2 .50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street. Chicago, 
IL 00629. 

i 



ŠIAULIŲ 
LOGOPEDINIAI 
VAIKŲ NAMAI 

Noriu pat iksl int i ir kai ką 
papildyti apie Vytauto Ruškio, 
„Šiaulių naujienų" žurnalisto, 
rašy tą s t ra ipsnį apie mane 
„ D r a u g o " l a p k r i č i o 24 d. 
s t r a i p s n e l y j e „ D v a s i n ė ir 
mater ia l i pa rama" . 

1. Pirmiausia visą savo mon-
tesorinio darbo, Vaikų Name
liuose ir Beverly Montessori 
mokykloje, laiką gyvenu Cika-
goke, I l l inois, ne Kolorado 
valstijoje. 

2. Kadangi aš pat i esu baigu
si Šiaulių mokytojų seminariją, 
ta i per B. Musneckiene ryšiai su 
Pedagoginiu ir Kvalifikacijos 
kėlimo inst i tu ta is savaime išsi
vystė į a r t imą bendradarbiavi
mą. Dvejus me tus iš eilės ve
džiau kursus Šiauliuose, Logo
pediniuose vaikų namuose, Ku
dirkos gatvėje. Mano materiali 
parama tiems namams susideda 
iš metų metais sukauptų pa
veikslų kalbai , gamtai ir geo
grafijai. Pas i tarus i su Beverly 
direktore G. Mačiuliene, dėžes 
išsiunčiau Musneckienės žiniai, 
o iš t en dal inamasi su kitomis 
Montessori mokyklomis. Kitą 
mater ia le paramą siunčiu vai
kams su įvairiomis negaliomis 
į v i e t a s , k u r žmones pati 
asmeniškai pažįstu. 

3. O dėl Denver lietuvių ben
druomenės dovanų Logopedi
niams vaikų globos namams, tai 
jaučiuosi labai mažai prisidėju
si. Denver LB gavus paraginimą 
šelpti kurią mokyklą Lietuvoje, 
jos p i rmininkas Arvydas Jara
šius kreipėsi į savo mamą J. Ja
rašiene Čikagoje, klausdamas 
patar imo. Birutė Musneckiene, 
mano du kar tus iškviesta susi
pažint i su Montessori prin
cipais, svečiavimosi laiku buvo 
supažindinta ir su p. Jarašiene. 
Aptarus reikalą, mama pasiūlė 
sūnui remt i vaikų namus Šiau
liuose, ku r direktorė yra M. 
Burneikienė (Birutė jos pava
duotoja ir Montessori idėjų 
puoselėtoja). Taip, gėrybės su
r inktos a r supirktos lietuvių, 
gyvenančių plačioje Denver, Co. 
apylinkėje, pradėjo plaukti į 
šiuos namus . 

Džiaugiuosi, kad jaunoji P. 
Ja raš iene praeitą vasarą turėjo 
progos aplankyt i ir pati pama
tyt i šios mokyklos mokinius. 
Grįžusi pasakojo, kad vaikai jai 
atrodė švarūs, sotūs, mandagūs 
ir laimingi. Tą pa t galiu patvir
t in t i ir aš . 

Šiuose namuose visos auklėto
jos pažįsta visus vaikus, dažnai 
vežasi vaikus pas save, jų durys 
visad atviros vaikams, kurie 
nesidrovi ateiti bet kada pakal
bėti, pasidalinti savo bėdomis ar 
džiaugsmais, a r tik prisiglausti. 

Logopediniuose vaikų namuo
se dauguma vaikų yra su kalbos 
problemomis. Netoliese šių namų 
yra kit i namai vaikams nuo 0-3 
metų amžiaus, kiti — pradinių 
klasių vaikams. Kudirkos gat
vėje vaikų amžius nuo 3-11-kos 
metų. Anksčiau 7 metų vaikus 
išsiųsdavo į kitus namus, vyres-
niem vaikam. Po Nepriklauso
mybės atgavimo neverčia vyres
nius vaikus keltis į k i tu s na
mus, užtat šiuose namuose yra 
vaikų, kurie lanko k i t a s pra
dines mokyklas, bet gr įžta čia į 
„savus namus". Auklėtojos la
bai didžiuojasi savo mokiniais, 
kurie lanko reguliarią pradinę 
mokyklą. Jų darbo dėka, tų vai
kų kalbos problemos pranyko. 
Turėti vyresnio amžiaus vaikus 
yra pridėtinis darbas, nes reikia 
juos prižiūrėti, su jais dirbti, kad 
paruoštų pamokas. 

Simpoziumo metu turėjau pro
gos susipažinti su Šiaulių peda
goginio instituto specialiam 
auk lė j imui k a t e d r o s pro
fesorium, Vytautu Karveliu. Jis 
labai gerai žino šiuos vaikų 
namus. Institutas siunčia savo 
studentus atl ikti prakt iką į 
šiuos namus, ypač Montessori 
klasę. Birutė dirba su studen
tais ir pati ka r t s nuo karto 
skaito ten paskaitas. 

Paskutiniu laiku „Drauge" ne 
kar tą buvo rašoma apie liūdną 
na š l a i č ių ir va ikų pensi -
jonatuose padėtį. Daugybėje 
vietų padėtis nebūtų tokia 
liūdna, jei valdžios te ikiama 
parama nenutekėtų į šalį. Šiuo 
laiku gana didelis dėmesys ir 
parama skiriama našlaičiams ir 
nelaimingiesiems, bet iš seno 
įsigalėjusi tradicija „pasiimti 
sau, čia gi valdžios" gal dauge
lyje įstaigų dar tebegalioja. 

Pereitais metais buvo kalbų, 
kad šiuos logopedinius namus 
(60 vaikų) gal panaikins , pri
jungs prie kitų, ar pan. Būtų 
didelė nuoskauda t iems vai
kams, kurie gyvena Kudirkos 
gatvėje, taip pat ir Pedagoginio 
inst i tuto studentams. Norisi 
t ikėt i , kad šie namai, pajėgę 
sukurt i šeimyninę nuotaiką, 
kokiu nors būdu išsilaikys, ne
bent tuos vaikus įdukrinti — 
įsūnyti. 

S t a s ė Vaišvi l ienė 

TARNYBĄ IDEALAMS 
ŽEMĖJE UŽBAIGUS 

Apolonija Senbergienė 

1993 metų Kalėdų rytą į am-

Iš jos dukrų ir sūnų prisimi
nimų, lygiai kaip ir iš ją pažino
jusių, ryškėja jos kilnaus cha
rakter io bruožai: didelis darbš
tumas , gilus religingumas ir 
t r o š k i m a s nešt i džiaugsmą 
kit iems. „Ora et labora" buvo 
jos gyvenimo filosofijos pagrin
das. Viena dukra dar prisimena, 
kaip jos motina Kaune šalia jų 
gyvenamo namo užveisė vais
medžių ir uogų sodą, pat i 
sukasė daržą ir darželį, augino 
daržoves ir gėles, o didžiausią 
grožį sudaręs „pinavijų takas". 
Su giliu sent imentu vaikai 
pris imena jos didelį rūpestį jų 
mokslu — jie turėjo lankyti 
geriausias mokyklas, mokytis 
skambint i pianinu, o mažiems 

ž inybės a ruodus i š k e l i a v o Ji vakara is beveik vaidybiškai 
Apolonija Senbergienė , pa- skaitydavusi knygas. Po ilgos ir 

RENGINIAI ČIKAGOJE 
S a u s i o 9 d. - JAV LB Brigh-

ton Parko apylinkės narių me
t in is sus i r inkimas 11 vai. ryto 
Nekal to Prasidėjimo mokyklos 
salėje. 

S a u s i o 15 d. — Lietuvos 
Vyčių choro metinis pokylis 
Šaulių salėje. 

S a u s i o 22 d. — Filisterių 
Skautų sąjungos Čikagos sky
r i a u s p r i s i m i n i m ų v a k a r a s 
r u o š i a m a s L ie tuv ių centro 
Lemonte Bočių salėje. 

Saus io 23 d. — Jūros skautų 
ir skaučių iškilminga metinė 
Klaipėdos dienos sueiga Lietu
vių centre, Lemonte. 

Saus io 29 d. — Maironio li
tuanis t inės mokykos 35 metų 
sukakt ies puota Lietuvių cent
re , Lemonte. 

Saus io 30 d. — Tauragės klu
bo narių susir inkimas Šaulių 
namuose. 

Vasar io 5 d. — Mažlietuvių 
šiupinys 7:30 v. v. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejaus „Gin
t a r o " salėje. Rengia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija. 

Vasario 6 d. — „Lietuvos pri
s iminimų" pokylis Martiniąue 
salėje. Rengia Lietuvos Vyčiai. 

Vasar io 1 1 d . — Metinės Va-
sarioJ6 d. meno parodos Čiurlio
nio galerijoje, Jaunimo centre, 
atidarymas 7 • . • . 

V a s a r i o 13 d. — Vasario 16 
minėjimas Maria Aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Pradžia 2 
vai. Rengėjai — ALTo Čikagos 
skyrius. 

V a s a r i o 20 d . — Vasario 
16-tos minėjimas 11 vai . ryto 
Nekal to Prasidėjimo mokyklos 
salėje. Rengia JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba. 

Kovo 6 d. — Čikagos skautų 
ir skauč ių K a z i u k o mugė 
Jaunimo centre. 

— Lietuvos Vyčių šv. Kazi
miero šventės minėjimas. Šv. 
Mišios Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero. Pusryčiai ir 
susirinkimas. 

Kovo 11 d. — Naujųjų ateivių 
meno parodos Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, atidarymas 
7 v.v. 

K o v o 13 d. — Lietuvių Mon
tessori mokyklėlių madų paroda 
„Skambėk pavasarėli" Lexing-
ton House salėje, Hickory Hills, 
IL. 

Kovo 20 d. — „Draugo" kon
certas Maria Aukšt. mokyklos 
auditorijoje. 

Kovo 26 d. — Lietuvių Fon
do metinis narių suvažiavimas 
Jaunimo centre. 

Balandžio 9 d. — Lietuviškos 
skautijos 75 veiklos metų pa
baigtuvių pobūvis J a u n i m o 
centre. 

likdama neužpildomą spragą 
eilėse tų, kurie iš okupantų ir 
karo ugnies teriojamos Tėvynės 
į laisvės kraštą atgabeno šven
tas l ietuviškas tradicijas ir 
lietuviškosios skautijos idealus. 
Tai gilaus idealizmo, tvir ta , 
gyvenimo nepalaužiama, Dievo 
valiai paklususi, giliai t ikint i 
moteris, kur i dar paskutinį 
Kūčių vakarą su penkiolika sa
vo šeimos narių pasidalino ka
lėdaičiu. Po vakarienės, pasi
jutusi negerai, apalpo ir buvo su 
greitąja pagalba nuvežta į li
goninę, kurioje 7 va l andą 
Kalėdų rytą amžiams užmerkė 
savo šviesias akis. Išauginusi 
šešis vaikus, susilaukė dešim
t i e s va ika ič ių ir s ep tyn ių 
provaikaičių, bet su dideliu 
širdies skausmu prieš šešerius 
metus palaidojo dukrą Mariją 
Janavič ienę, kurios mir t ies 
metines ji kasmet paminėdavo 
savo artimųjų ir bičiulių tarpe. 

Apolonija Senbergienė gimė 
1906 m. sausio 30 d. Pazukų 
k a i m e , Puša lo to valsč iu je , 
Panevėžio apskrity. Baigusi 
Panevėžio gimnaziją, kurį laiką 
studijavo veterinarijos mokslus 
Kauno universitete ir tuo pačiu 
metu aktyviai dalyvavo lietu
viškos skautijos veikloje, dar 
Panevėžyje įs teigusi p i rmą 
skiltį. 1925 m. skautininkų,-ių 
suvažiavime buvo išr inkta pir
moji Skaučių skyriaus Vadija, 
kurios p i rmin inke i š r i nk t a 
Apolonija Blyna i tė -Šenber -
gienė. J i kurį laiką tarnavo Lie
tuvos Žemės ūkio banke ir 1929 
metais ištekėjo už Lietuvos karo 
aviacijos pulkininko leitenanto 
Valdemaro Šenbergo, kuris bu
vo vienas pirmųjų Lietuvos 
skautų įkūrėjų, į skautus įsto
jęs, dar besimokydamas Rusijo
je, o 1919 metais buvo pirmas 
Kauno tuntininkas vėliau tapęs 
vyriausiu skautininku. 

vargingos pabėgėlių Odisėjos, 
1951 metais su šeima apsigyve
nus Clevelande, j i savo gyve
nimo pagrindiniu uždaviniu lai
kė šeimos židinio išlaikymą su 
visomis l ietuviškomis religi
nėmis ir tautinėmis tradicijomis 
ir iki paskutinio atodūsio išliko 
i š t ik ima skaut i šk iems idea
l a m s . 

Gruodžio 28 dienos vakare Ja
kubauskų laidotuvių namuose 
atsisveikinimo su velione metu 
kun. Gediminas Kijauskas nu
sakė jos tarnybą Dievui ir jos 
kilnaus charakterio ypatybes iš
keldamas pamaldumą ir ištiki
mybę Katalikų Bažnyčiai. Cle-
velando Skautininkių draugo
vės pirmininkė s. Amanda Mu-
liolienė atsisveikino su velione 
Clevelando skautijos vardu, o 
abipus karsto uniformuotos 
skautės ir skautai stovėjo gar
bės sargyboje. Dana Čipkienė, 
Clevelande ilgus metus vei
kiančio maldos būrelio atstovė, 
ir Elena Nainienė, Katalikių 
moterų kuopos vardu tarė jaut
rius atsisveikinimo žodžius. Į 
p a b a i g ą gaus i a i s u s i r i n k ę 
l iūdintieji giedojo „Lie tuva 
b rang i" ir, skautiškai susiėmę 
rankomis, sudainavo „Ateina 
nakt i s" . Atsisveikinimo pro
gramą pravedė s. Aurelija Bala-
šaitienė. 

Kitą rytą, po gedulingų Mišių 
Dievo Motinos parapijoje, velio
nės karstą išlydėjo gausus liū-
dinčiųjų būrys į Visų Sielų kapi
nes, kur ji amžinai ilsėsis šalia 
savo vyro Valdemaro. Gerbiant 
jos šviesų atminimą, kitos kar
tos turėtų sekti jos gyvenimo pa
vyzdžiu. 

Aurel i ja M. Ba laša i t i enė 
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Ba landž io 10 d. — Pane
vėžiečių klubo narių susirin
kimas Jaunimo centre. 

Ba landž io 16 d. — „Gran
dies" j aun imo tau t in io an
samblio 35 metų veiklos sukak
tuvinis koncertas 2 vai. p.p. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Ba landž io 17 d. — Lietuvių 
Operos Klovos „Pilėnų" operos 
pastatymas 3 v. p.p. Morton au
ditorijoje. 

Ba landž io 24 d. Lietuvių 
Operos rengiamas solistų ir cho
ro koncertas Jaunimo centre. 

Gegužės 1 d. — „Laiškų lie
tuviams" vakarienė Jaunimo 
centro didž. salėje. 

— Panevėžiečių klubo gegu
žinė Šaulių salėje. 

Gegužės 8 d. — Anglijos lie
tuvių klubo susirinkimas Jauni
mo centre. 

Birželio 19 i - Anglijos 
Lietuvių klubo gegužinė Šaulių 
salėje. 

Liepos 31 d. — „Draugo" 
metinė gegužinė Marijonų sody
boje, Čikagoje. 

Spal io 15 d. — „Puota jūros 
dugne" —jūros skautų,-čių me
tinis renginys Lietuvių centre, 
Lemonte. 

A.tA. 
ARUI RIMAVIČIUI 

t ragiškai žuvus, giliame liūdesyje ir skausme likusius 
t ė v u s m E N Ą ir ANTANĄ, seseris MIRGĄ ir LIUSĘ 
bei j ų še imas nuoširdžiai užjaučiame. 

Varnas Montessori direktoriai 
ir personalas 

T1 

A.tA. 
OLGAI JAUNIŠKIENEI 

mirus , gilią užuojautą re i šk iame jos gyvenimo 
draugu i KĘSTUČIUI ir l iūdime kar tu . 

Zita, Danutė, Arvydas ir Raimundas 

A.tA. 
ANDRIUI NAUJOKUI 

mirus, žmoną ELENĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Felicija Jaunienė 
Alė ir Vytautas Namikai 

A.tA. 
PRANUI ŠULAIČIUI 

į Amžinybę išėjus, tebūna šviesu! 
Nuoširdžiai užjaučiame naš lę MAGDALENĄ, 

mūsų draugi jos narę , sūnų LEONĄ su šeima ir visus 
a r t imuos ius . 

Lietuvos Dukterų Draugija 

ir 

A.tA. 
GEDIMINUI STASIUKEVIČIUI 

mirus , jo seserį , mūsų mielą d raugę GENUTE DU 
DIENE i r jos vyrą ALGĮ, likusią našlę ALDONĄ i. 
vaikus , t a i p pa t brolius ir seseris ir jų šeimas nuošir
džiai už jaučiame. 

Kostutė ir Vladas Kartanai 
Jonė ir Vytas Staškai 
Janina Stoškutė 
Vladas Stoškus 
Julija ir Antanas Vitkauskai 
Juzė, Jonas ir Joana Vizgirdai 
Leokadija Balnienė 

Florida 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
sausio mėn. 2 d. mirė mano mylimas Vyras 

A.tA. 
ANDRIUS NAUJOKAS 

Buvęs ilgametis „Draugo" dienraščio tarnautojas. 
Gyveno Norridge, IL. Palaidotas š.m. sausio 4 d. Acacia 

Park kapinių mauzoliejuje. 
Lietuvoje liko: brolis Leopoldas su šeima. 

Giliai nuliūdusi žmona Elena 

A.tA. 
Augustinas Baltramonaitis 

Gyveno Berwyn, IL, anksčiau Australijoje. 
Mirė 1994 m. sausio 3 d., 8:05 vai. vakaro, sulaukęs 81 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 26 m. 
Nuliūdę liko: seserys — Matilda Barškevičienė ir Elena 

Dubauskienė su vyru Bronium. Taip pat brolių ir seserų 
vaikai Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, sausio 5 d. nuo 1 iki 
8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 6 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
GEDIMINUI STASIUKEVIČIUI 

mirus , žmonai ALDONAI , sūnui J O N U I , dukrai 
D A N U T E I , s e se r ims E U G E N I J A I ir ALGIUI 
DUDAMS, BIRUTEI ir MIKASEI, bro l iams VYTAU
T U I ir K A Z I M I E R U I bei j ų še imoms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą. 

A. Benetienė 
E. J. Dirginčiai 
E. Grigaliūnienė 
V. Leščinskienė 
S. S. Vaškiai 
B. S. Juozapavičiui 

St. Pe t e r sbu rg Beach — Flor ida 

Ilgamečiui Vokietijos l ietuvių bendruomenės valdybos 
p i rmininkui ir Vasar io 16-osios gimnazijos kuratorijos 
na r iu i 

A.tA. 
JUOZUI SABUI 

mirus , re iškiame nuoširdžią užuojautą žmonai VIDAI, 
sūnu i RIMUI, d u k r o m s LIDIJAI ir R E N A T A I bei 
vis iems a r t imies iems . 

Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir 
Vasario 16 gimnazija 

A.tA. 
JUOZUI SABUI 

Amžinybėn i ške l i avus , nuoši rdžiaus ią užuojautą 
r e i šk i ame jo žmonai VIDAI, sūnui RIMUI , dukroms 
LIDIJAI ir R E N A T A I bei k i t i e m s g iminėms . 

Birutė Podienė ir dukros 
Praurimė ir Leonidas Ragai ir vaikai 

A.tA. 
ANTANUI JAMDOLIUI 

mirus , užjaučiame žmoną ALDONĄ ir dukter į RŪTĄ 
su še ima ir mūsų n a r ę d u k t e r į DAIVA. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

i 



DRAUGAS, ketvir tadienis , 1994 m. sausio mėn. 6 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rašyt . Č e s l o v a s Grincevi-
č ius , Čikagos Lietuviu Fronto 
Bičiulių s a m b ū r i o valdybos 
p i rmininkas , buvęs „Draugo" 
r e d a k t o r i u s ir n u o l a t i n i s 
bendradarbis, šiuo metu yra Šv. 
K r y ž i a u s l i g o n i n ė j e , k u r 
atliekami tolimesni jo sveikatos 
tyr imai dr. R. Nemicko priežiū
roje. Lietuvių Fronto Bičiulių 
valdybos pirmininko pareigomis 
tuo tarpu rūpinasi Stasys Džiu
gas, tel. 708-423-1681. 

Prof. kun. Kęstut is Trima
kas, neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
sausio 9 d., sekmadienį. 12:30 
vai. po pietų Pasaulio lietuvių 
centre. Lemonte papasakos savo 
įspūdžius iš gyvenimo Lietuvo
je, kur jis praleidžia daug laiko 
profesoriaudamas Vytauto Di
džiojo universiteto teologijos fa
ku l t e t e . K a u n e . Visuomenė 
kviečiama pasiklausyti . 

Alkohol ikų A n o n y m o u s su 
s i r i n k i m a i l i e t u v i ų k a l b a 
vyksta kas antradienį Lemonte. 
Skambinti Matui 708-964-1826. 

Vida Urbonaitė, inž. Benio ir 
Irenos 'Bendikai tės) Urbonų 
duktė prieš kurį laiką pradėjo 
tarnybą Grand Junct ion KJCT 
televizijoje, Colorado valstijoje. 
Ji ten pranešinėja savaitgaliais 
a š tun tame kana le vietines ir 
pasaul ines žinias. Vida Ur
bonaite yra baigusi Colorado 
va l s t yb in į u n i v e r s i t e t ą , 
ku r i ame įsigijo Bachelor of 
Science ir verslo administracijos 
laipsnį. Jos abu tėvai ir sesutė 
Tesą gyvena Denver, Colorado. 

Penktadieni , 1993 m. gruo
džio 31 d. i š s p a u s d i n t a m e 
s t r a i p s n e l y j e . , D a u n o r u 
pal ikimas J a u n i m o cen t ru i" 
praleista au to r iaus pavardė. 
Straipsnelį parašė Stasys Džiu
gas. Atsiprašome. 

Visuomet m a l o n u išgirsti iš 
skaitytojų, ypač mūsų vyres
niųjų. Štai Jonas Valentuke-
vičius, So. Boston. Mass, rašo: 
..Ačiū už laikraščio siuntinė
jimą. Nors gaunu nenormaliu 
laiku, bet žinau, tai ne jūsų 
kal tė . Laikraš t is paįdomėjo, o 
dėl nepatenkintų — tai visiems 
vis tiek neįtiksi. Nors esu j au 89 
metų, prastai ma tau , bet be 
savo kalbos laikraščio, ypač 
..Draugo", būtų l iūdna senatvė. 
L a b a i š i r d i n g a s ač iū už 
siuntinėjimą". J i s pridėjo ir 
a u k ą savo d i e n r a š č i o 
išlaikymui. 

x Trūksta J ū s ų gyven ime 
pač ių naujaus ių , necenzū
ruotų žinių iš Lietuvos? Nuo 
M i l w a u k e e iki E lg in . nuo 
C h i c a g o iki S o u t h Bend 
informuoti lietuviai klausosi tik 
Ž E M Ė S L P R O D U C T I O N S 
žinių laidų. Jūsų dėmesiui — 
RYTMEČIO EKSPRESAS nuo 
pirm. iki penktd. 10 v.r. per 
WNDZ 750 A M . A d r e s a s : 
RYTMEČIO E K S P R E S A S , 
WNDZ R a d i o , 5 3 0 6 W. 
Lawrence, Chicago, IL 60630. 
Tel. (312) 286-1616. Nesuspėjo 
te? Jū sų patogumui VAKA
R I N Ė S N A U J I E N O S nuo 
pirm. iki penktd. 6:30 v.v. per 
WCEV 1450 AM; adresas : 
WCEV Radio. 5356 W. Bel-
mont, Chicago, IL 60641, IL 
(312) 777-1450. Visais reklamos 
reikalais , įskai tant ir mirt ies 
pranešimus, kreipki tės į mus 
tuoj pat po laidų. 

(sk) 

Apie aktorių Kęstutį Genį 
žino visa Lietuva. Jau spėjo jį 
pažinti ir mūsų išeivija. Čika
goje jo rečitalis bus sausio 23 d. 
sekmadienį, PL centre Lemonte 
ir 3:00 vai. p.p Jaunimo centre. 
Jaunimo centre jo rečitalį or
ganizuoja „Draugas" ir nuošir
džiai kviečia visuomenę atvykti, 
susipažinti su š iuo sąžinės 
poetu. 

„Nors laikraštį ne visada 
gaunu, kada reikia, kar ta i s 
kelionėje pražūsta, bet vis jo 
laukiu. Gyvenu toli nuo lietuvių 
ir n e t u r i u progos su kuo 
lietuviškai pasikalbėti, todėl 
. .Draugas '* yra m a n laba i 
reikalingas. Esu sena moteris 
• 80 metų), našlė, todėl negaliu 
daug padėti laikraščio išlai
kymui, bet noriu bent kiek 
prisidėti. Linkiu daug laimės 
ateinančiais metais ir visados", 
— taip rašo Helen Schanel iš 
Wood Dale, IL. kar tu atsiuntusi 
ir auką. Dėkojame jai už viską ir 
džiaugiamės, kad „Draugas" 
laukiamas jos namuose. 

Bever ly S h o r e s Lietuvių 
klubų susirinkimas įvyks šį sek
madienį, sausio 9 d., 1 vai. po 
pietų Pines restorane. Susi
rinkimo globėjai — Suzana ir 
Juozas Galiniai. 

Dr. Janina Jakševičienė pa
dovanojo Baizeko Lie tuvių 
kultūros muziejaus bibliotekai 
savo turtingą knygų rinkini. 
J a m e yra knygų iš Lietuvos ir 
kaimyninių šalių istorijos, lietu
vių literatūros, meno, atsi
minimų iš Lietuvos praeities. 
Sis rinkinys labai pra tur t ins 
muziejaus bibliotekos fondus. 

Beveik tūkstančiui Lietuvos 
našlaičių labdaringą Kalėdų 
eglute Vilniaus sporto rūmuose 
surengė JAV korporacija „G. T. 
International". Ši korporacija 
su ka lėd inėmis dovanomis 
atvažiavo ir į Š i au l ių bei 
Akmenės vaikų globos namus . 
Vaikai gavo ne tik žaislų, bet ir 
bananų,sulčių. pyragaičių. Naš
laičius nudžiugin t i s u m a n ė 
korporacijos p rez iden ta s iš 
Čikagos Algis Grigas, vicepre 
zidentė Rūta Pauperienė bei 
Matas ir Filomene Vilučiai. 

x Ona Rušėnienė , Chicago, 
IL Lietuvos našlaičiui remti ski
r ia $150. Ji rašo: „ J a u n a m me
dicinos daktarui prof. Linui An
tanu i Jovaišai Lietuvoje mirus, 
jo brangiam atminimui skiriam 
$50, o $100 vietoje Kalėdinių 
dovanų saviesiems, šeimai pri
ta rus , našlaičio globai Lietu
voje". Dėkojame „Lie tuvos 
Našlaičių Globos" komitetas. 

(sk) 
x J u n g t i n i s P a b a l t i e č i ų 

Komitetas ir ALTAS pakarto
t inai ragina visus siųsti tele
gramas iki sausio 7 d., prieš 
prez . Cl inton i š v y k s t a n t į 
Rusiją, Western Union nume
riu: 1-800-258-2222 ir paprašyti 
„Hotline Number 9470". Tele 

gramos turinys paruoštas iš 
anksto, kad jums nereikėtų 
sakyti . I jūsų tel. sąskaitą bus 
įrašyta $6.95. Paraginki te ir 
k i tus . 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
l ionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis . Skambint i : T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

SU LIETUVIŲ OPERA Į 1994 

Pasaulio Lietuvių centro talkininkai ir svečiai ,,Padėkos pietuose". 
Nuotr. Vytauto JasineviČiaus 

Auka steigiamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

„DRAUGO" FONDAS 
A l d o n a ir M i n d a u g a s Kly-

giai, Bar r ing ton , IL įstojo na
riais į „ D r a u g o " fondą su 300 
dolerių įnašu. Dėkojame. Fondo 
įnašai — a u k o s nurašomos nuo 
pajamų mokesčių. Pakvitavimai 
s iunčiami vis iems aukotojams. 

Kun. M. Kirki las iš St. Pe-
te rsburg , FL „Draugo" fondui 
a t s i u n t ė 300 dolerių, l inkė
damas su malda , kad fondas 
augtų, o besiaukojančius „Drau
g o " d a r b i n i n k u s D i e v u l i s 
la imintų ir globotų. Ačiū už 
auką ir maldas . 

F e r d i n a n d a s Liktorius, iš 
Ft. Lauderdale , FL ats iuntė 200 
dolerių ir t apo „Draugo" fondo 
nar iu . Dėkojame. 

Alg i s Raul ina i t i s iš Bur 
bank, CA a t s i un t ė 200 dolerių 
. .Draugo" fondui su laiškeliu 
redaktorei D. Bindokienei. J i s 
rašo: „Džiaugiuosi, kad įsteigtas 
. .Draugo" fondas. Tikiuosi, kad 
šis naujas fondas klestės ir augs. 
o tuo lengvins „Draugo" išlai
kymo naštą. Linkiu j u m s vi
siems i š tvermės ir Dievo pa
galbos". Dėkojame už auką ir 
l inkėjimus. 

„Dr. R. V . V ienuž i s iš Flori 
dos rašo: „Siunčiame auką 200 
dolerių, norėdami tapti „Drau
go" fondo na r i a i s " . Labai ačiū. 

A n t h o n y M. Miner iš West 
borough. MA a ts iun tė 200 dole
rių „ D r a u g o " fondui, t apdamas 
jo nar iu . J i s rašo: „Linkiu geros 
sėkmės. Laba i svarbu paremti 
fondą ir iš laikyti tok} gerą ir 
re ikal ingą „draugą" . 

„ P r i s i m i n i m ų vakarą" šeš 
tadienį, sausio 22 d.. Lietuvių 
centro Lemonte ..Bočių" salėje 
rengia Fi l is ter ių Skautų s-gos 
Čikagos skyr ius . Vakaro pro
gramoje — seni filmai, vaizda
juostės , skaidrės , nuotraukos , 
p r i s i m i n i m a i ir ž a i d i m a i . 
Dainas akordeonu palydės s. 
Alg imantas Kezys, o laužo po
būdžio v a k a r o n ę paįvai r in t i 
sut iko fil. Vladas Žukauskas . 
Visi Akademin io Skautų sąjū
džio nar ia i kviečiami dalyvauti. 

x Pov i lo Mieliulio religinę 
oratoriją „ J o z u a " suorkestravo 
Lietuvoje komp. Jurgis Gaižaus
kas, koregavo prof. Anicetas 
Arminas . Šiuo metu oratorija 
ruoš iama spaudai Čikagoje. 

(sk) 

x „ L i e t u v o s Naš la ič ių Glo
b o s " k o m i t e t a s gavo šiuos 
glcbėjus įsipareigojančius rem
ti Lietuvoje našla ič ius vaikus: 
S tasys ir B i r u t ė Žiedonia i . 
Riverside, IL $350; JAV LB 
Brighton Pa rko apylinkė $150; 
JAV L B Arizonos apy l inkė 
$800; Dalia ir Ju l ius Staniškiai , 
Cleveland, OH a t s iun tė $20 su 
pažadu ki tus 130 dolerių atsiųs
ti vėliau; dr. Aldona F. Valis 
$50; Clevelando Maldos būrelis 
pe r A l b i n ą P e t u k a u s k i e n ę 
globoja vieną našlait į Lietuvo
je ir k a s mėnesį siunčia komi
tetui po $20. „Lie tuvos Naš
laičių G l o b o s " komite tas ir 
Lietuvos našlaičiai yra labai 
dėkingi vis iems aukotojams. 
Komite to a d r e s a s : 2711 West 
71 St., C h i c a g o , IL 60629. 

(sk) 

Dali lė ir Antanas Polikai-
čiai iš VVestlake Vlg. C A įstojo 
nariais į „Draugo" fondą su 200 
dolerių. Dėkojame. 

J u o z a s Mikulis iš Westches-
ter , IL ats iuntė 200 dolerių 
„Draugo" fondu; ir tapo jo 
nariu. Dėkojame 

Stas io Butkaus šaulių kuo
pa Detroite per iždininką Ma
tą Baukį atsiuntė 200 dolerių 
„Draugo" fondui Labai ačiū. 
Tai gražus pavyzdys ir kitoms 
organizacijoms bei jų padali
niams. 

J o s e p h V. Vizgirda iš Auro
ros, IL rašo: „Prašau priimti 
mano nario mokestį 200 dolerių 
. .Draugo" fondui" Priimame, 
dėkojame ir labai norime pri
imti kiekvieną „Draugo" skai
tytoją fondo nariu. 

Stasys ir Zunė Žilevičiai, 
Palos Hills, IL „Draugo" fondui 
atsiuntė 200 dolerių, linkėdami 
sėkmingų ir darbingų 1994 
metų. Dėkojame. 

Regina ir Algirdas Ostis iš 
Hinsdale, IL įstojo nariais į 
„Draugo" fondą, atsiųsdami 200 
dolerių čekį. Labai ačiū. 

Dalia ir Kęstutis Ječius, Vil
ią Park, IL, „Draugo" fondui at
siuntė 200 dolerių su padėka vi
siems už savanorišką darbą šio 
fondo ugdyme. „Nekreipkite 
dėmesį į kr i t ikus. „Draugas" 
mums svarbesnis už visus kriti
kus" , — rašo laiške. Dėkojame 
už finansinę paramą „Draugui" 
išlaikyti. 

Vytautas ir Gražina Ka
mantai iš Grand Rapids įstojo 
nariais į „Draugo" fondą su 200 
dolerių, linkėdami, kad 1994 
metai „Draugui" būtų finan 
siniai geri su gausiu naujų skai
tytojų skaičiumi. Ačiū. 

S t a sė ir Cezar is Surdokai iš 
Baltimorės atsiųsdami 200 dole
rių čekį „Draugo" fondui rašo: 
„Tegyvuoja mūsų „Draugas" šį 
šimtmetį ir ilgiau". Ačiū už čekį 
ir linkėjimus. 

Gražutė Sirutis iš Santa Mo-
nica, Ca ..Draugo" fondui at
siuntė 200 dolerių ir tapo jo 
nare. Dėkojame. 

Sol. Algirdas ir Aldona Bra
ziai iš Palos Hts. IL atsiuntė 
200 dolerių „Draugo" fondui, 
sveikindami su naujais 1994 
metais. Dėkojame. 

PADĖKOS POPIETĖ 

Vieną kartą per metus Pa
saulio lietuvių centro renginių 
komitetas sukviečia visas savo 
pagalbininkes ir pagalbininkus 
pasivaišinti. Per tuos šešerius 
metus mūsų mažas būrelis labai 
išaugo, padidėjo. Vieną kartą 
per metus susirenkame ne dirb
ti , bet pabendrauti , arčiau 
susipažinti ir pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais. Mūsų tikslas la
bai aiškus: palaikyti ryšį su 
Centro nariais, bei rėmėjais ir 
padėti Centrui išsilaikyti. 

Ruošiame paskaitas, dainų ir 
dai l io jo žodžio v a k a r u s , 
minėjimus, rankdarbių parodas, 
bazarus. gegužines. Nepamirš
t a m e ir tradicijų: suruošiame 
Užgavėnių blynų vakarienę, 
Velykų stalą, prisidedame ir 
prie LB Lemonto apylinkės 
ruošiamos Kūčių vakarienės. 
Be dvasinio, kultūrinio peno, 
nepamirštame, kad reikia ir 
valgyti, tai suruošiame pietus. 
Mes per metus dedame dolerį 
prie dolerio ir sudedame daug 
pinigų. Džiaugtis tikrai galime, 
nes matome, kad Centras gy
vuoja. Vis daugiau lietuvių 
aplanko jį ir jungiasi j Centro 
nar ius . Juo gausiau narių, juo 
lengvesnė našta. Taip, kaip su 
bendraminčiais pasidalinamas 
džiaugsmas yra didesnis, taip 
pasidalintos bėdos — mažesnės. 
I mūsų būrelį daugiausia įsi
jungia moterys, nes dirbame 
daugiau „moteriškus" darbus, 
bet „vyr i šk iems" darbams 
tur ime vyrų, kurie mielai juos 
a t l i eka . Todėl vieną dieną 
paski r iame pad raugav imui . 
Pasikviečiame ir svečių. 

Šįmet dalyvavo kun. A. Pa
liokas, S J seselė Margarita. 
..Pasaulio lietuvio" redaktorius 
B. Nainys ir neseniai Centro 
patalpose įsikūrusio Lietuvių 
fondo admin i s t r a to rė A. 
Steponavičienė bei R. Stepona
vičiūtė. Taip pat visada daly
vauja ir Centro administratoriai 
D. Gylienė ir R. Kronas, kurie 
dalyvius papuošia gėlėmis. Visi 
k a r t u pasivaiš iname, pasi
ka lbame , pajuokaujame ir. 
žinoma, padainuojame. Savo 
būryje turime talentingų dai
n i n i n k i ų . Nemaža i pagal 
b in inkių žiemai išvyksta į 
šiltesnį klimatą. Per žiemą 
pailsėjusios, pavasarį grįžta ir 
vėl įsijungia į darbą. 

Bronė Nainienė 

Tokia jau Operos tradicija, jog 
iki nustatyto laiko salės durys 
uždaros, o ankstyvesnieji sve
čiai, susirinkę į tradicinį Nau
jų metų sutikimą, pasi t inkami 
vestibiulyje su kokteiliais ir 
lengva užkanda. Lygiai aštuntą 
Operos valdyba pravers duris į 
šventiškai išpuoštą sa lę , o 
įeinančius svečius, besigėrin
čius stalų ir salės puošmenimis, 
pasitiks Ričardo Šoko kapelos 
maršas. 

Sa lės išpuošimui Operos 
valdyba nepagailėjo nei laiko, 
nei energijos, o Jaunimo centro 
salė puošiančiųjų m e n i n e i 
rankai vedant, savo erdve ir 
aukščiu yra labai palanki deko
ravimui. Tad žėrėjo ir švietė 
i špuošta skon inga i , be t 
n e p e r k r a u t a i . V e r t ė t ų čia 
paminėti ir valdybą, kuri atliko 
visą šio renginio naštą: valdybos 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
o jos nariai — Jonė Bobinienė, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, 
Valerija Žadeikienė, Vytautas 
Aukštuolis, Algirdas Put r ius , 
Vytautas Radžius ir Ju rg i s 
Vidžiūnas. 

Svečius pasveikino ir padėko
jo už atvykimą bei paramą 
Lietuvių operai valdybos pirmi
ninkas Vaclovas Momkus, pasi
džiaugdamas, kad svečių tarpe 
turime Lietuvių operos meninį 
vadovą maestro Alvydą ir dr. 
Vitaliją Vasaičius, o taip pat ir 
nuoširdžius Lietuvių operos 
rėmėjus daktarą Leoną ir Ireną 
Kriaučeliūnus. Maldai sukal
bėti pakvietė, salėje dalyvavusį 
kunigą Daugintį, SJ. Po maldos 
svečiai gardžiavosi vakariene, 
kurią patiekė Talman Delica-
tessen savininkė Kazytė Braz-
džionytė-Kazlauskienė . Jo s 
patiekalais svečiai taip pat gar
džiavosi ir po vidurnakčio, ves
tibiulyje jų laukė stalas su šal-

IS ARTI IR TOLI 

ta is ir ka r š t a i s užkandžiais. 
V a k a r i e n ė s metu sveč ius 

linksmino muziko Ričardo Šoko 
vadovaujama kapela. Po vaka
rienės prasidėjo šokių muzika, 
palydima jo paties solo dai
nomis. Reikia pastebėti, kad 
šokius pagyvino dar ir gan gau
sus skaičius svečių, neseniai 
a tvykusių iš Lietuvos, kurių 
j a u n a t v i š k a s e n t u z i a z m a s 
persimetė ir į k i tus šokėjus. Ti
kėkimės, kad mūsų naujieji 
a t e i v i a i n e p a s k ę s k a s d i e 
niniuose rūpesčiuose ir jų vei
dus ma tys ime dažniau. įsi
jungiant net ir į plačiašakį išei
vijos gyvenimą. 

Su laukus vidurnakčio, kaip 
pri imta, Lietuvių operos pirmi
n inkas pakvietė svečius sutikti 
1994-sius, g iedant Lietuvos 
himną. Po vidurnakčio nebuvo 
daug net ir vyresniųjų, kurie 
skubėtų apleisti salę a r retėtų 
šokančiųjų poros. Šokiai, šven
tiniai sveikinimai ir įsivyravusi 
gera nuo ta ika nusitęsė dar 
gerokai į 1994-sius. 

Tačiau vėl t a s laikas. Po 
truputį pradeda tuštėti stalai , 
a ts isveikindamos dingsta ves
tibiulyje poros. Skirstosi visi, 
gerai nusi te ikę po smagaus, 
Lietuvių operos surengto, Nau
jų Metų pokylio. Smagu ir 
Lietuvių operai, kad jų kvie
t imas nepraėjo negirdomis, o 
gausiai a t s i lankė publikos, pa
buvojo k a r t u ir parėmė jų 
puoselėjamą muzikinę veiklą. 
Kol bus Operos bičiulių, at
si lankančių į šiuos renginius, 
kaip savo sveikinime užsiminė 
Lietuvių operos valdybos pirmi
n inkas Vaclovas Momkus, tol 
n e p a v a r g s L ie tuv ių opera , 
skambės, kaip skambėjus ir gar
sins l ietuvių vardą išeivijoje. 
Linkėkime, kad nepavargtų ir 
ją remiant i visuomenė. 

J u o z a s Končius 

JAV 

Lovvell Thompson. Chicago Bulis krepšinio komandos reklamų kūrėjas su 
savo tėvu ir Will Perdue - Bulis krepšininku - ..Saulutės" lėšų telkimo 
popietėje. 

Nuotr Indrės Tųūnėlienės 

VAŠINGTONO BALFO 
SKYRIUS 

Vašingtono BALFo skyrius 
š.m. spalio 31 d. savo metiniame 
sus i r i nk ime i š r inko naują 
valdybą. Pirmame posėdyje, 
kuris įvyko lapkričio 6 d. 
Loretos ir Sigito Leimanų bute, 
naujoji valdyba pas i sk i r s tė 
pareigomis: Elvyra Vodopalienė 
— p i rmin inkė , M i n d a u g a s 
Juodeika ir Juozas Simanis — 
v icep i rmin inka i , S i g i t a s 
Le imanas — ižd in inkas ir 
Loreta Leimanienė — sekretorė. 

Naujoji valdyba dėkoja praei
tų metų valdybai ir jos pirm. 
Marijonai Dymšaitei Ogden. 
kuri taip sumaniai ir nuošir
džiai vadovavo Vaš ing tono 
BALFo skyriui. Marijona Dym-
šaitė Ogden keletą kartų buvo 
nuvykusi į Lietuvą ir asmeniš
kai susitiko su vyskupu J. 
Žemaičiu bei kitais asmenimis, 
kurie rūpinasi šalpa Lietuvoje. 
Vašingtono BALFo skyriaus 
vardu įteikė piniginę auką 
vysk. Žemaičiui bei ap t a rė 
šalpos dėžių, kurių buvo art i 
200, persiuntimą į Vilkaviškio 
vyskupiją. 

Marijona Dymšaitė Ogden 
glaudžiai dirbo su Baltimorės 
Balfo ir Lietuvių namų valdyba, 
kur i ta ip pat nenui ls tamai 
r ū p i n a s i šalpa L i e t u v a i , 
organizuodama siuntas talpin-
tuvais. 

Buvusioji pirmininkė rezi
dencijoj padarė priėmimą nau
jai valdybai ir pažadėjo, kad 
toliau mielai talkininkaus ir, 
reikalui esant, padės naujai 
valdybai. 

Amerikos Lietuvių Katali
kių Moterų sąjungos 76 kuo
pos St. Petersburge, Floridoje, 
metinis narių susirinkimas sau
sio 18 d., antradienį, 1 vai. p.p. 
vyks Florida Power patalpose. 
Visų narių dalyvavimas bū
tinas. 

Du l ietuviai krepšininkai 
dalyvaus sekmadienį, sausio 9 
d. Lafayette, Indianoje, vyksian
čiose P u r d u e , Ind ianos , i r 
Seaton Hali , New Jersey, uni
versitetų krepšinio rungtynėse. 
Už Seaton Hal i žais buv. Lietu
vos Olimpinės komandos žai
dėjas Ar tū ra s Karnišovas, o už 
Purdue universi tetą — detroi-
t i š k i s P a u l i u s Gi lvyd is . 
Rungtynės bus rodomos CBS 
televizijos laidose. Čikagoje jos 
bus matomos CBS 2 kanale 2:45 
v. p.p., o Detroite - CBS WJBK 
2 kanale 3:45 v. p.p. 

A U S T R A L I J O J E 

1993 m. lapkr ič io 24 d. Ade
la idė je , Aus t r a l i j o j e m i r ė 
gydytoja Jan ina Skibniauskaitė 
Maželienė. Medicinos studijas ji 
buvo baigusi Vytauto Didžiojo 
un-te ir gydytojos darbą dirbo 
Kauno miesto ligoninėje dr. 
Mažylio asis tente . Su šeima 
emigravusi į Australiją, ji gavo 
patir t i pažeminimų iš australų 
gydytojų, kai jai neleido gelbėti 
nukraujuojančią pacientę. 

T u r ė d a m a g ražų soprano 
balsą, dar K a u n e ji giedojo 
Bazilikos bei Įgulos bažnyčių 
choruose. Adelaidėje daug metų 
dainavo „Li tuania" chore ir Šv. 
Kazimiero bažnytiniame chore, 
dažnai a t l ikdama solo partijas. 
Mėgo ir tautodailę, audė juostas 
ir k i t u s a u d i n i u s , d i rbo 
keramikos srityje. 

Studijuodama buvo Studenčių 
skaučių draugovės nare ir liko 
jos f i l i s t e re iki gyven imo 
pabaigos. 

Keletą mėnesių prieš mirtį 
buvo ištikta insulto. Jos vyras 
Antanas Maželis jau buvo miręs 
anksčiau. 

V. Statkus 

A d v o k a t a s C iba i t i s 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktikos 
civilinėse ir kriminalinėse bvlose 
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