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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Prezidentas išleido 
Lietuvos olimpinę 

delegaciją 
V i l n i u s , vasar io 3 d. (El ta) — 

Šiandien prezident s Alg i rdas 
Brazauskas ir min i s t ras pirmi
ninkas Adolfas Šleževičius su
sitiko su Lietuvos o l impine 
delegacija, išvykstančia j žiemos 
olimpines žaidynes Li l leham-
mer, Norvegijoje. 

Prezidentas pasidžiaugė, kad 
prieš dvejus metus Lietuva po il
gos per t raukos vėl grįžo į olim
p i n e s ž a i d y n e s , p a l i n k ė j o 
sėkmės. Minis t ras p i rmin inkas 
apgailestavo, kad dėl ekono
minių sunkumų kul tūra , švieti
mas, menas , sportas nesusi lau
kia iš vyriausybės tokios pa
ramos, kokios nusipelno, išreiš
kė viltį, kad ateityje bus dau
giau galimybių remt i š ias svar
bias mūsų gyvenimo sferas. 

Dailiojo čiuožimo m e i s t r a s 
Povilas Vanagas delegacijos 
vardu padėkojo valstybės vado
vams už nuoširdžius linkėjimus. 

Lietuvos tau t in io ol impinio 
komiteto prezidentas A r t ū r a s 
Poviliūnas įteikė A. Brazauskui 
Olimpinės šeimos nario pažymė
jimą — žaidynių svečio akredi 
tacijos kortelę: olimpiados orga
nizatorių kv ie t imu Lie tuvos 
prezidentas aplankys baltąją 
olimpiadą Lilleharnmeryje. 

B r a z a u s k a s n e b u v o 
sov ie t in io P o l i t b i u r o n a r y s 

Prezidento ats tovas spauda i 
Nerijus Maliukevičius paskelbė 
pareiškimą dėl publikacijos Ru
sijos savai t raštyje „Sobesed-
nik", kurio šių metų ketvirtojo 
numerio viršelyje, kad Rusijos 
išspausdintos fotografijos tų 
buvusių Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos (TSKP) Cent
rinio komiteto (CK) Pol i tbiuro 
narių ar kandida tų į CK, kur i e 
dabar vadovauja Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos ša
lims. Tarp jų po rubr ika „ N V S 
Politbiuro CK" spausd inama ir 
Lietuvos prezidento Algi rdo 
Brazausko nuo t rauka 

„Dėl šios publikacijos", rašo 
atstovas spaudai, „esu įgaliotas 
pareikšti š tai ką: 

„Algirdas Brazauskas nieka
da nebuvo TSKP CK Politbiuro 
nar iu arba kandidatu į T S K P 
CK Politbiuro narius. Dar funk
cionuojant TSKP CK Poli tbiu-
rui, Algirdo Brazausko vado
vaujama Lietuvos Komunis tų 
Parti ja a ts iskyrė nuo T S K P 
1989 m. pabaigoje ir bet kokios 
vėlesnės bendradarb iav imo su 
ta organizacija paieškos negal i 
būti vaisingos ir y ra net nelo
giškos. 

„1990 m. kovo 1 1 d . L ie tuva 
a ts ta tė savo Nepr ik lausomybe. 
1991 m. vasario 9 d. Lie tuvos 
gyventojai referendume pareiš
kė valią n iekada ir jokiu pavi
dalu nesijungti į jokias buvusios 
Sovietų Sąjungos pagr indu ku
r iamas naujas politines, kar i 
nes, ekonomines a r k i tok ias 
valstybių sąjungas bei san
draugas. Ši nuos ta ta į tv i r t in ta 
1992 m. birželio 8 d. Aukščiau
siosios Tarybos Konst i tucinia
me ak te , todėl t rak tuot i Lietu
vą ir jos vadovą N V S konteks te 
yra akivaizdus istorinių faktų ir 
šios dienos realybės ignoravi
mas. 

Sunku spręsti apie publika
cijos „Sobesednik" savaitraštyje 

t ikslus, rašoma pareiškime, ta
čiau akivaizdi , kad ja menkina
mas Lietuvos valstybės suvere
numas , bandoma pataikauti 
t iems, kurie norėtų Lietuvą vėl 
į t raukt i į savo interesų sferą. 

P r e z i d e n t o u ž u o j a u t a , m i r u s 
Mar i j a i G i m b u t i e n e i 

Šiandien Lietuvos prezidentas 
A. Brazauskas paskelbė užuo
jautą mirus archeologei Marijai 
G i m b u t i e n e i . Jo j e rašoma: 
. , S k a u d i n e t e k t i s i š t iko 
Lietuvos ir pasaulio lietuvius — 
mirė Marija Alseikaitė-Gimbu
t ienė, pasaulinio garso moksli
ninkė, Kalifornijos universiteto 
profesorė, fundamentaliai tyri
nėjusi Lietuvos praeitį archeo
logijos, etnologijos, mitologijos, 
foikloistikos aspektais. Kartų 
kartos tėvynainių visados aukš
ta i vert ins Jos veikalus ir nuo
pelnus į tvirt inant lietuvių 'bal
tų) raidos procesą Europos prois-
torėje. a tmins Jos meilę Tė
vynei. 

„Gedinčios Lietuvos vardu 
žemai lenkiuosi šviesiam Jos 
atminimui, nuoširdžiai užjaučiu 
šeimą ir a r t imuosius" . 

I n d ė l i n i n k ų p i k e t a s p r i e 
V y r i a u s y b ė s r ū m ų 

Šiandien prie Vyriausybės 
rūmų susirinko Kaune regis
truotos akcinės bendrovės „Fi
nansinė investicija" indėlininkų 
piketas. Nuo sausio vidurio 
„Finansinė investicija" nemoka 
indėlininkams žadėtų palūkanų 
ir negrąžina indėlių. Kauno pro
kura tūra dėl to yra iškėlusi bau
džiamąja bylą. Vienas firmos 
vadovas yra sulaikytas, o kitų 
ieško policija. 

Piketo dalyviai sakė, kad per
nai spalio mėnesį pasirodžiusi 
, , F i n a n s i n ė s i n v e s t i c i j o s " 
rek lama suviliojo daug žmonių. 
Indėliams buvo žadamos garan
tijos. Firma nepriimdavo mažes
nių nei 1.000 dolerių indėlių. 
Piketo dalyvė V. Sacevičienė 
yra patikėjusi firmai 23,000 do
lerių, gautų už parduotą butą ir 
automobilį. Piketo dalyviai rei
kalavo iš vyriausybės greitų ir 
ryžtingų žingsnių, t i r iant „Fi
nansinės investicijos" bylą. 

Vokie t i jos i s t o r i k ų d o v a n a 
K l a i p ė d o s u n i v e r s i t e t u i 

Vokietijoje, Liuneburgo mies
te įsikūrusio Šiaurės Rytų Vo
kie t i jos K u l t ū r o s I n s t i t u t o 
direktorius Eckhard Matthes 
atgabeno ir perdavė Klaipėdos 
un ive r s i t e to vadovybei ver
t ingos archyvinės medžiagos 
paketą. J a m e — nemažai doku
mentų, nušviečiančių Klaipėdos 
kraš to laivybos, gintaro gavy
bos, a r ch i t ek tū ros , religijos 
raidą, lietuvių santykius su vo
kiečiais nuo 18 amžiaus pra
džios iki 20 amžiaus pirmosios 
pusės. 

Naudodamiesi Liuneburge su
kaup ta i s dokumentais , Klaipė
dos istorikai galės išsamiau 
t y r i n ė t i Mažosios Lie tuvos 
ekonomiką, socialinę ir politinę 
padėtį. Tai padės regeneruoti 
Klaipėdos piliavietes, senamies
čio kvar ta lus . 

Su pirmuoju paketu gauta t ik 

Dvi islamiškų šalių premjerės — Pakistano Benazir Bhutto ir Turkijos Tansu Čiller — vasario 
2 d. aplankė Sarajevo, parodydamos solidarumą Bosnijos valdžiai, kurioje dauguma yra 
musulmonai. Čia jos lanko ligonine. Bosnija žada pasitraukti iš taikos derybų, kad tuo priverst ų 
Jungtines Tautas imtis efektyvesnių priemonių karui užbaigti. 

Airių sukilėlių vadas sakosi 
priartinęs taiką 

veto teisė uždrausti Airijos su
jungimą, nors šią teise palaiko 
ir lojalistinė Šiaurės Airijos 
valdžia ir Londonas. 

Dubl in , Airija, vasario 2 d. 
(NYT) — Vyriausias Britanijos 
pareigūnas Šiaurinėje Airijoje 
bandė diskredituoti Šiaurinės 
Airijos sukilėlių „Airių Res
publikos Armijos" vado Geny 
Adams teiginį, jog jis negalįs in-
dorsuot i Air i jos-Bri tani jos 
taikos deryboms numatytas gai
res, kol Britanijos vyriausybė 
nepatikslins ka i kurių jų nuro
dymų. 

Kaip Šiaurinės Airijos suki
lėlių vadui, Gerry Adams nėra 
leidžiama savame kraš te kal
bėti radijo-televizijos tinkluose 
ar spaudoje. Bet praėjusią 
savaitę JAV davus jam vizą dvi 
dienas lankytis New Yorke, jis 
JAV televizijos bei spaudos 
tinkluose plačiai išdėstė savo 
poziciją tiek dėl taikos proceso, 
tiek ir dėl 25 metus užsitęsusio 
karo-sukilimo, bombardavimais 
ir šaudymais reikalaujant Bri
tanijai lojalios Šiaurinės Airijos 
sujungimo su katal ikų daugu
mą turinčia Airijos Respublika. 
šis karas per tą laiką yra parei
kalavęs virš 3,000 gyvybių, tiek 
iš sukilėlių, t iek ir iš lojalistų, 
kurie bijo, kad abiems Airijoms 
susijungus ir j iems tapus maž-
ma krašte, jie nebeteks savo 
turimų teisių. 

Adams sakė nesutiksiąs daly
vauti taikos derybose, kuriose 

j am yra sk i r t a vieta jei jis įsa
kys sukilėliams padėti ginklus. 
J i s to, tačiau, dar nedaro, sa
kydamas: „Mano pozicija yra ta, 
kad aš noriu matyti pabaigą vi
sam smurtui mano šalyje. Kaip 
a i tai pasakysiu, yra mano rei
kalas" . 

Paklaus tas , ar jaučiasi įsis
kolinęs prezidentui Clinton, kad 
po 20 metų pagaliau davė vizą 
atvykti Amerikon, j is tik pa
sakė: „Norime reikalą pajudin
ti pirmyn". Prezidentas nutarė 
jam duoti vizą, nepaisydamas 
ambasadorių bei Valstybės de
partamento įspėjimų to nedary
ti . Britanijos ambasada protes
tavo, sakydama, kad sukilėlių 
vykdomas k a r a s tebesitęsia. 

Adams džiaugiasi, kad gavęs 
platformą Amerikoje, pagaliau 
iškėlė ir savo pusės reikala
vimus, kur iems iki šiol nebuvo 
forumo. Paklaustas kokių paaiš
kinimų jis nori iš Britanijos 
valdžios, jis atsakė, jog nori 
matyti , kad Britanija aktyviai 
bando į t ikinti Šiaurinės Airi
jos protestantų daugumą, kad 
j ie nepraras jokių teisių, jei 
Šiaurinė Airija būtų sujungta 
su katal ikų daugumą turinčia 
Airijos Respublika. Adams 
nenori, kad Šiaurinės Airijos 
protestantiškai Britanijos lo-
alistų daugumai būtų duodama 

maža dalelė šiame vokiečių ins- visuomenės, įgyti didesnį pasiti 
titute sukauptos istorinės me- kėjimą, žinoti jos narių porei-
džiagos apie Klaipėdos kraštą, kius, keisti savo įvaizdį. 
Lietuvos istorikai tikisi ją visą 
gauti dar šiais metais. P r e z i d e n t o l abda ra b u v o 

te isėta 

Škotijos policininkai padeda 
l ie tuviams 

Lietuvoje lankėsi Škotijos 
Strathclyde regiono policininkų 
delegacija, vadovaujama vyriau
sio konsteblio pavaduotojo Peter 
Mitchell. Škotijos ir Lietuvos po
licininkai bendradarbiauja įvai
riose srityse. Škotai konsultuo
ja, ka ip tobulinti Lietuvos 
policijos organizacinę struktūrą, 
padeda rengti darbuotojus (pen
kios Lietuvos policijos parei
gūnų grupės buvo Škotijoje), 
teikia metodinę pagalbą (siun
tiniai su l i teratūra, metodi
nėmis rekomendacijomis). 

Peter Mitchell nuomone, Lie
tuvos policininkams reikia 
s teng t i s p r i a r t ė t i prie 

Valstybės kontrolės depar
tamentas atmetė Seimo deši
niosios opozicijos kal t inimą 
prezidentui Algirdui Brazaus
kui neteisėtu valstybės lėšų 
panaudojimu. 

Pernai prieš Kalėdas Algirdas 
Brazauskas iš sutaupytų repre
zentacinėms išlaidoms skirtų 
lėšų nupirko 3.000 litų vertės 
dovanėles vaikų ligonines pa
cientams ir vaikų namų auklė
t iniams. Grupė Seimo narių 
tvirtino, kad prezidentas lėšas 
panaudojo neteisėtai, jos turėjo 
būti grąžintos į valstybės biu
džetą. 

Valstybės kontrolierius jiems 
pranešė, kad nėra pagrindo pre
zidento veiksnią laikyti neteisė
t u lėšų panaudojimu. 

Artėjama prie 
Lietuvos-Lenkijos 

sutarties 
V a r š u v a , Lenkija, sausio 21 

d. (RFE/RL) - Kai Lenkijos mi
nistro pirmininko pavaduotojas 
Marek Borovvski ir Lietuvos fi
nansų ministras Eduardas Vil
kelis sausio 20 d. pasirašė 
sutartį, panaikinančią dvigubus 
mokesčius jų prekėms, kaip pa
daryta ir su Latvija bei Estija, 
abu ministrai pabrėžė šios su
tar t ies svarbą: ji išvedė iš 
aklavietės, kurioje buvo atsi
dūrus ios Lietuvos-Lenkijos 
derybos ir galbūt pagreitin
sianti ilgai uždelstą jų šalių 
draugystės sutartį. 

Kaip praneša Lenkijos televi
zija, tebesiderama tik dėl dviejų 
iš 26 sutarties straipsnių — dėl 
i s tor in io Lietuvos-Lenkijos 
santykių įvert inimo ir dėl 
Lietuvoje gyvenančių lenkų 
teisinio statuso. Dėl kitų 24 
straipsnių jau sutar ta . 

Derybų atmosfera šiek tiek 
sudrumstė sausio 7 d. Lenkijos 
vyriausybei pasiųsta 72 Lenki
jos Seimo narių peticija, reika
laujanti „administracinės auto
nomijos" Vilniaus krašte gyve
nančiai lenkų mažumai. Peticiją 
pasirašiusiųjų daugumą sudarė 
Demokratiniam Kairiųjų Ali-
jansui bei Lenkų Valstiečių Par
tijai priklausantys Lenkijos Sei
mo nariai. 

Lenkijos ministras pirminin
kas Waldemar Pawlak, Lenki
jos užsienio ministerija ir dviejų 
Seimo koaliciją sudarančių par
tijų vadovybės vėliau pasmerkė 
šią peticiją kaip ..neatsakingą". 
Daugelis peticiją pasirašiusių 
Seimo narių atšaukė savo para
šus, o Lenkų Valstiečių partijos 
vadai įspėjo savo narius perskai
tyti dokumentus prieš juos pasi
rašant. 

— K a u n o . .Sa rgybos" 
laikraščio duomenimis. 10.000 
gyventojų Kaune tenka 45 poli
cininkai. Kiek daugiau Klaipė
doje ir Palangoje — 60 polici-> 
ninku, Šiauliuose — 50. Vilniuje 
— 38 policininkai Visos Lietu
vos vidurkis — dešimčiai tūks
tančių gyventojų - 42 polici
ninkai . 

Krymas ketina 
nuo Ukrainos 

SimferopoL Krymas, sausio 
30 d. (NYT) - Praėjusį sekma
dienį Kryme įvykusiame ant
r ame rinkimų ture , 70% balsų 
surinko kandidatas, norintis, 
kad Krymas atsiskirtų nuo 
Ukrainos ir prisijungtų prie 
Rusijos. Jam laimėjus, galima 
tikėtis ir tiesioginės konferenci
jos t a rp Ukrainos ir rusų dau
gumos apgyvento Krymo pusia
salio jos pietuose. 

Rinkimus laimėjęs Jur i Meš-
kov žadėjo kovo mėnesį pravesti 
referendumą dėl Krymo nepri
klausomybės, nepaisant Ukrai
nos pagrasinimo „imtis atsako
mų veiksmų" prieš veiksmus, 
siekiančius pažeisti „Ukrainos 
teritorinį integralumą". 

Sekmadienio vakarą žinių 
programa Rusijos televizijoje 
buvo pavadinta „Ar Krymas 
bus sekantis Nagorno-Karabach 
ar Abchazija?" Buvo daromas 
palyginimas su dviem buvusios 
Sovietų Sąjungos sritimis, ku
riose vyksta kruvini civiliniai 
karai . 

U k r a i n a b a n d o iš laikyt i 
K r y m ą 

Nuo pat to, kai Krymas pasis
kelbė nepriklausomu 1992 m. 
gegužės mėnesį. Ukrainos vadai 
stengėsi nuraminti Krymą, kad 
neatsiskirtų, duodami šiai sri
čiai polit inį ir ekonominį 
savarankiškumą. Bet Krymas, 
kurio gyventojų dauguma — 
70% yra rusai ir kuris priklausė 
Rusijai iki 1954 metų, vis labiau 
nepasitenkina katastrofine Uk
rainos ekonomija, kurioje nuo 
praėjusios vasaros siaučia pa
sakiška infliacija. 

Šio krašto verslininkai skun
džiasi dėl absurdiškų valiutos 
įstatymų, o pensininkai, suda
rantys trečdalį srities gyven
tojų, nebegali suvesti galo su ga
lu, kai jų pensijos vertos tik apie 
5 dol. į mėnesį. Dėl kuro trūku
mo jau užsidarė 35% įmonių, ir 
55% įmonių veikia tik puse pa
jėgumo. Dauguma lėktuvų sos
tinės Simferopol aerodrome ne
gali pakilti , nes trūksta kuro. 

Tokie ekonominiai sunkumai 
paaštr ina ir etnine nesantaiką 
tarp Ukrainos ir Krymo, kuris 
kadaise buvo liuksusinė vasar

vietė Komunistų partijos eli
tui. 

Sekmadienį įvykusiuose rin
kimuose Krymo gyventojų dau
guma iš esmės atmetė dabartinę 
būk lę , kur ią j i ems žadėjo 
išlaikyti Meškovo oponentas 
Nikolaj Bagrov, ilgalaikis val
džios pareigūnas Kryme. J ie 
verčiau pasirinko vadą, žadantį 
juos vėl prijungti prie savo 
tėvynės Rusijos su vil t imi 
sulaukti ir geresnių ekonominių 
sąlygų. Vienas vakarietis dip
lomatas Kryme taip išsireiškė: 
„Ne Rusija laimėjo Krymą, bet 

Ukra ina j o ne teko dėl ekonomi
nio nemokš i škumo" . 

Kai Ukrainos prezidentas Leo-
nid Kravčuk sutiko leisti Kry-
mui r i n k t i s prezidentą, j i s t a ip 
pa t pa re i škė , jog referendumas 
dėl a t s i skyr imo nuo Ukra inos 
pr ieš intųsi Konstitucijai . Uk
rainos pa r l amen ta s suteikė pre
zidentui gal ią uždraust i veiks
mus, k u r i u o s j i s laiko nekons-
t i tuc in ia i s , po to , kai Meškov 
labai s t ipr ia i pasirodė sausio 16 
d. vykusiuose pirmuose r inki
muose. 

M e š k o v s l o p i n a a š t r i ą 
r e t o r i k ą 

J u r i Meškov, 48 metų am
žiaus, mano , kad j i s gali išveng
t i p r ieš i škumų i r tad slopina 
retoriką dėl jungimosi su Rusi
ja. „Niekas neka lba apie atsis
kyrimą n u o Ukra inos" , j i s da
bar jau sako , o propaguoja pa
laipsnišką reintegraciją su Ru
sija, pradedant Krymo centrinio 
banko į k ū r i m u ir palaipsniškai 
į apyvar tą grąž inant Rusijos 
rublį. 

Be to, Meškov nelaiko savo 
siūlomo referendumo, a r Kry
mas t u r ė t ų būt i „nepriklauso
mas, sąjungoje su kitomis vals
tybėmis" , pa re i šk imu noro at
siskirt i n u o Ukra inos . „Tai yra 
klausimas Ukra inos Konstituci
n i a m t e i s m u i " , j i s p a s a k ė , 
pr idurdamas , kad Kravčuk ir jo 
vyriausybė „ne tur i teisės" refe
rendumo uždraus t i . 

Bet Meškov turės tvarkytis ne 
v ien su K i j e v u , U k r a i n o s 
sostine, be t ir su pol i t in iu 
terorizmu i r su susirūpinusio
mis Kryme gyvenančiomis ma
žumomis. N u o lapkričio mėne
sio buvo nužudyt i šeši politiniai 
vadai . P a t s Meškov neseniai 
buvo užpul tas . Dabar jis n i ekur 
neina, k a r t u nepasiėmęs dviejų, 
Kalašnikov au tomata i s gink
luotų kūnsarg ių . 

M a ž u m o s b i j o c iv i l in io k a r o 

Krymo totoriai, skardžiai be-
sireikšianti mažuma, atsisako 
pripažinti įvykus ius preziden
t in ius r i n k i m u s ir grasina pro
testuoti civilinio nepaklusnumo 
manifestacijomis. Šiuo me tu 
totoriai g r įž ta a tga l į savo 
tėvynę Krymą, iš kur io Stal inas 
juos iš trėmė už ta r iamą bendra
darbiavimą su naciais . 

Susirūpinę yra ir ukrainiečiai, 
kurių yra 700,000 iš 2.5 milijono 
Krymo gyventojų. Ukrainiečių 
pol i t inės pa r t i j o s boikotavo 
sekmadienį vykus ius r inkimus. 
„Aš ta ip pa t noriu geriau gy
vent i , bet n e n o r i u civilinio 
karo", pasakė viena ukrainietė. 
„Dabar t in i s mūsų s tab i lumas 
mane p a t e n k i n a " . 

Bet atrodo, kad dauguma rusų 
remia Meškovą. Vienas ru sa s 
vers l in inkas pasakė : „Chruš
čiovas Krymą atidavė Ukrainai 
kaip dovaną 1954 metais . Do
vanoti ga l ima teritoriją, kokį 
t ik nori f izinį da ik t ą , be t 
negalima dovanot i tautos. Kry
mas buvo i r y r a rus i škas" . 

K A L E N D O R I U S 

V a s a r i o 4 d-: Andriejus, Gil
bertas, J o a n a . Vydman tas . Ar-
vilė. 

Vasa r io 5 d.: Šv. Agota; Abra
omas, Gaudvinas , Bi ru tė . 
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R e d a k t o r ė I r ena Retnene 

LILLEHAMMER 
PASIRUOŠĘS ŽIEMOS 

OLIMPIADAI 
Vos kelios savaitės beliko iki 

žiemos olimpiados, kur i vasario 
12-27 d. vyks Norvegijoje, nedi
deliame Lillehammer miestely
je ir jo apylinkėse. Olimpinė 
ugnis j au pernai lapkričio 27 d, 
pradėjo kelionę aplink Norvegi
ją, nešama lengvaatlečių, keliau
ja laivais, straigtasparniais, net 
rogutėmis. Vasario 5 d. tas fake
las atkeliaus į Oslo, kur jo ugnis 
bus sujungta su iš Graikijos 
atgabenta olimpine ugnimi. Iš 
Oslo, trumpais etapais, ta ugnis 
vasario 12 d. rytą a tkel iaus i 
Lillehammer stadioną. Čia, ste
bint 40,000 žiūrovų, o mili
j o n a m s televizi joje , b u v ę s 
Norvegijos o l impinis šuoli
n inkas Gunnar Fidjestoel nuo 
120 metrų šuolių t ramplyno 
sl idėmis nušoks į s tadiono 
vidur į ir tą fakelą į t e ik s 
Norvegijos sosto įpėdiniui prin
cui Haakon, kuris uždegs olim
pinę ugnį ir oficialiai a t idarys 
1994 m. žiemos olimpines žaidy
nes. 

Lillehammer miestelyje gyve
na 28,000 gyventojų, tačiau di
delė dalis jų, turbūt, atostogaus 
kur nors prie Viduržiemio jūros. 
nes savo namus už astronomiš
kas sumas išnuomavo svečiams, 
k u r i ų čia l a u k i a m a a r t i 
100,000. Ir pačiose žaidynėse 
dalyvaus rekordinis skaičius 
s p o r t i n i n k ų iš 80 į va i r i ų 
pasaulio kraštų. 

Lietuvai atstovaus tie patys 
sportininkai, kurie dalyvavo 
paskutinėje žiemos olimpiadoje. 
Prancūzijoje: s l idininkai — 
aukso medalį Vancouverio olim
piadoje laimėjusi Vida Vencienė 
ir Ričardas Panavas: biatloni-
ninkai Kazimiera Strolienė ir 
Gin ta ras Jas inskas ; dailiojo 
čiuožimo čiuožėjų pora — Povi
las Vanagas ir Margarita Dro
biazko. Su ja i s vyksta t r y s 
t rener ia i , ketur i vadovai ir 
gydytojas. Vertėjo pareigoms 
pakviestas dr. Jonas Doman-
skis iš Los Angeles. Tas pats . 
kuris su Lietuvos sportininkai? 
jau dalyvavo Prancūzijos ir Bar-
celonos olimpiadose ir labai 
daug padėjo Lietuvos olimpi
niams sportininkams. Jis. ka ip 
ir prieš tai du kartus, vyksta 
savo lėšomis. 

Vasario 3 d. jų palydėtuvėse. 
Vilniuje, dalyvaus Lietuvos 
Respublikos prezidentas Algir
das Brazauskas, o vasario 4 d. 
j ie, kar tu su Latvijos sportinin
kais, iš Rygos skris į Norvegiją. 
Vasario 7 d. į Lillehammerj at
skris Lietuvos Tautinio Olim

pinio komiteto prez identas 
Artūras Poviliūnas ir generali
nis sekretorius Pet ras Statutą. 
Jie dalyvaus Tarptautinio Olim
pinio komiteto pasitarimuose, 
generalinėje asamblėjoje ir ki
tuose oficialiuose renginiuose, o 
vasario 11 d. į Lillehammerj, 
kaip garbės svečias, atskris ir 
Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas. Į Norvegiją iš Lietuvos 
vyks ir 40 žiūrovų grupė, ku
riems bilietai į įvairias varžybas 
jau pasiųsti. 

Lietuvos sportininkams ap
rangą ir visą reikalingą inven
torių parūpino penkios norvegų 
firmos. 

Kokio pasirodymo laukiama 
iš Lietuvos sportininkų? Pran
cūzijoje jie rikiavosi maždaug 
pirmame trečdalyje tarp visų 
dalyvavusių. Geriau t ikėtis 

buvo beveik negalima, atsižvel
giant į trumpą ir sunkiai orga
nizuotą pasiruošimą. Sį kartą 
pasiruošimas nepalyginamai ge
resnis. Slidininkai — Vencienė 
ir Panavas dalyvavo pasaulio 
slidinėjimo taurės varžybose, o 
po to 16 dienų treniravosi Slovė
nijos kalnuose. Biatlonininkai 
Strolienė ir Jasinskas trenira
vosi Čekoslovakijoje, o po to 
dalyvavo varžybose Vokietijoje 
ir Italijoje. Ledo šokėjų pora — 
Vanagas ir Drobiazko trenira
vosi Maskvoje, o dar šį mėnesį 
dalyvaus Europos pirmenybėse. 
Danijoje. Prieš tai jie jau daly
vavo varžybose Kanadoje ir pui
kiai pasirodė, laimėdami 4-tą 
vietą. 

Visi šeši, kaip jau minėjau, 
vasario 4 d. skris j Norvegiją ir 
ten turės dar 7 dienas treni
ruočių vietose, kur vyks pačios 
varžybos. Geresnio pasiruošimo 
sunku beįsivaizduoti. Tad ir 
tikėtis šį kartą galima kiek 
daugiau, ypač iš ledo šokėjų. 
Manyčiau, kad bet kuri vieta 
pirmame dešimtuke jau būtų 
puikus pasiekimas. Kiek žinau, 
Lietuvos TOK už bet kurią vietą 
iki dešimtos — skiria dovanas ar 
premijas. 

Vencienė u ž r e g i s t r u o t a 
dalyvauti 5 km, 10 km ir 30 km 
varžybose. Panavas — 30 km, 15 
km, ir 50 km varžybose. Biatlo
nininkai — Strolienė — 15 km. 
ir 7.5 km rungtyse, o Jasins
kas — 20 km ir 7.5 km rungtyse. 
Šokėjai bandys savo jėgas olim
pinėje arenoje vasario 18. 20 ir 
21 d. 

Linkime j iems geriausios 
sėkmės! 

Vyt . G r y b a u s k a s 

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 
PIRMENYBĖS 

1994 m. Š. Amerikos Lietuvių 
Šachmatų pirmenybės balan
džio 16 ir 17 d. bus vykdomos 
Marąuet te Pa rk Fieldhouse, 
6700 S. Kedzie Ave., Čikagoje. 
ŠALFAS s-gos Centro v-bos ir 
ŠALFASS šachmatų k-to pave
dimu, pirmenybes vykdo Čika
gos lietuviai šachmatininkai . 
Varžybų vadovas — Pranas Šal
kauskas. 

Bus Žaidžiama 4 ratų šveicarų 
sistema. Laiko riba — 40 ėjimų 
per 90 min. su 30 min. „Sudden 
Death". 

T v a r k a r a š t i s Še š t ad i en į , 
balandžio 16 d.: registracija nuo 
8:30 iki 9 v.r.; I ratas - 9:30 v.r.; 
II ratas - 1:30 v. p.p. Sekma 

Melbourno „Varpo" jaunieji sportininkai su savo trenere E. Vyšniauskaite. 

43-JI SPORTO ŠVENTE 
MELBOURNE 

A N T A N A S LAUKAITIS 
(Tęsinys) 

S P O R T O VARŽYBOS 

Šioje šventėje vyko šių sporto 
šakų varžybos: 

K r e p š i n i s : Vyrų, moterų, 
jaunių, berniukų ir mergaičių, 
o taip pat ir mišrių komandų 
varžybos. 

T inkl in i s : Vyrų 
Tenisas — lauko ir stalo: vyrų 

ir moterų. 
Golfas : vyrų ir moterų 
Kėg l i av imas : vyrų, moterų, 

jaunių berniukų ir mergaičių. 
B i l i a rdas : vyrų. 
Bėg imo v a r ž y b o s 
P l a u k i m o v a r ž y b o s — at

viros laisvo stiliaus, nugara, 
krūt ine ir peteliške. 

Džiugu, kad į mūsų sporto 
šventes įjungiama vis daugiau 
jaunimo ir vaikų, kurie čia 
gaudami pirmuosius lietuviško 
sporto pradus, vėliau vis labiau 
įsitraukia į mūsų klubų sportinį 
gyvenimą. 

K R E P Š I N I O R I N K T I N Ė S 

V y r ų k repš in io r i n k t i n ė : 
Zdanius, E. Ragauskas. D. Sa
dauskas. K. Zdanius, E. Soha. 
D. Šalkūnas 'visi iš Melbourno 
..Varpo"1. M. VVallis ir M. Še-
pokas (iš Sydnėjaus ..Kovo">, R. 
Baskus ir L. Pocius (Adelaidės 
..Vytis"1. Treneris — P. And 
riejūnas iš Sydnėjaus „Kovo". 

Mote rų k repš in io r i n k t i n ė : 
D. Dičiūnaitė. A. Dičiūnaitė. R. 
Venclovaitė, A. Venclovaitė, L. 
Šliogerytė. M. Vaičjargytė (visos 
iš Sydnėjaus ..Kovo" L T Petkū-
naitė. A. Petkūnienė ir M. Jau-
nutytė (iš Adelaidės ..Vyčio" > ir 
L. Skimbirauskaitė(iš Melbour
no „Varpo"). Treneris S. Gustaf-
son iš Sydnėjaus ..Kovo". 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS 

Sporto šventės metu įvyko ir 
Australijos Lietuvių sporto klu
bų atstovų suvažiavimas. 

Suvažiavimo metu susikaupi
mo tylos minute buvo pagerbtas 
Austral i jos l ie tuviu sporto 
„tėvas" ir ALFAS Garbės na
rys, a.a. Leonas Baltrūnas. 

Suvažiavimui platų veiklos 
praneš imą padarė ALFAS pir
m i n i n k a s An tanas Lauka i t i s . 
J is papasakojo apie Lietuvoje 
vykdomus pasiruošimus 1995 
meta i s vyksiančioms Pasaul io 
Lietuvių Sporto žaidynėms. A. 
Lauka i t i s ragino visus k lubus 
jau d a b a r pradėt i joms ruošt is . 
P raneš imus , žodžiu a r raš tu , 
padarė ir visų devynių Austra
lijos l ietuviu sporto k lubų a ts 
tovai. 

Spor t in is gyvenimas priklau
so nuo klubų valdybų darbštu
mo ir priaugančio j a u trečios 
kar tos lietuvių j aun imo įjun

gimo į klubų veiklą. Bendrai — 
lietuviška sportinė veikla Aus
tralijoje yra d a r stipri. 

Revizijos komisijos aktą ir 
finansini ALFAS pranešimą at
liko iždininkas P. Andriejūnas. 

Suvažiavime dalyvavę atsto
vai vienbalsiai perrinko bu
vusią ALFAS — Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo sąjun
gos valdybą: A. Laukaitis — pir
mininkas, N. VVallis-Grincevi-
čiūtė - sekretorė, P. Andriejūnas 
- iždininkas. Visi iš Sydnėjaus. 
ALFAS adresas: 18 Miller Ave., 
Ashfield, 2131. 

Praėjus ių metų naujuoju 
ALFAS Garbės nariu dalyvavę 
atstovai išrinko Petrą Andrie-
jūną iš Sydnėjaus „Kovo''. 

ALFAS valdyba pagerbė Syd
nėjaus kovietę Ritą Andriejū-

ŽYGIS, KOKIO DAR NĖRA BUVĘ 

dienį, bal. 17 d.: III ra tas — 9 
v.r.; IV ratas — 1 v. p.p. 

Laimėtojui teks dr. Alg:••''o 
Nasvyčio Atminimo pereina
moji taurė, įsteigta 1982 m. Per
nykštis laimėtojas — Arūnas 
Simonaitis, New Yorko LAK 
narys. Pirmųjų trejų vietų 
laimėtojams skiriamos SAL-
FASS-gos metinių žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės pre
mijos, nemažiau kaip už 3 
vietas. 

Dalyvavimas atviras visiems 
lietuvių kilmės šachmatinin
kams, registruotiems 1994 m. 
ŠALFASS-goje. 

Dalyvių registracija iki 1994 
m. balandžio 11d. imtinai, pas 

pirmenybių vadovą Praną Šal
kauską, 10707 S. Keating Ave.. 
Oak Lavvn, IL 60453. Tel. 708-
i23-5?Q9. 

Smi; iosintorni ' n e p r a n e 
šamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams ir pavieniams šachma
tininkams, jei turime jų ad 
M M B Reikalui esaoaA krp^p. 
kit^s j Pj Šalkauską. 

Š.m. pirmenybės planuojamos 
platesnės apimties, pagerbiant 
mūsų iškiliuosius žaidėjus bei 
pr is imenant garbingą lietu
vių šachmatininkų nueitą kelią. 
Kviečiame visus šioje šachmatų 
šventėje dalyvauti! 

ŠAT FASS Šachmatu 
komitetas 

ŠALFASS Centro va ldyba 

J a u anksčiau š iame skyriuje 
r a šėme , kad pernai Everesto 
v i r šūnėn ikopęs Vladas Vit
k a u s k a s ruošiasi naujam, t i k 
ki tokio pobūdžio, žygiui. Susi
radęs bendramint į , Sibire ju r -
barki.škių t remt in ių šeimoje gi
musį (dabar ekonomistą Lietu
voje) Jul ių Gudavičių, pasiryžo 
iš Azijos, per Beringo sąsiaurį, 
s l idėmis p a s i e k t i A m e r i k o s 
k r a n t u s Aliaskoje. Šį r izikingą 
ir išlaidingą jų žygį finansiškai 
remiančių t a r p e y ra ir Čikagos 
lietuvio A. Lauraičio „American 
Travel Service" kelionių biuras. 

Š. m. sausio 12 d. Vilniuje, Ke
liautojų sąjungos surengtoje 
spaudos konferencijoje Vladas 
Vi tkauskas ir Ju l ius Gudavi
čius kalbėjo apie numatomą 
žygį ir pasiruošimus j am. Apie 
žygį, kokio dar n ė r a buvę, 
Čikagos l ietuviai vasario 1 d. 
išgirdo per radijo bangomis 
telefoninį V. Vi tkausko pasi
kalbėjimą su Pet ru Petručiu, 
. .Margučio" radijo programos 
vedėju. 

Savo žygį šie pasiryžėl iai 
tikisi pradėti vasario 10 d. 
lėktuvu iš Vi ln iaus į Ueleną, 
Ciukčijos pusiasalyje. Kelionę 
slidėmis per Beringo sąsiaurį 
turė tų pradėti vasario viduryje. 
I škv ie t imai iš Al iaskos j a u 
g a u t i . A l i a sko je jų l a u k i a 
tenykščiai l ie tuvia i , o ypač 
mokytoja Dar lene Rinkes, su 
kuria Gudavičius pernai susi
pažino. 

Kelionei buvo kruopščiai ir in

tensyviai ruošiamasi. Grūdin
damas atsparumą arktiniams 
šalčiams, Vi tkauskas rytais 
bėgiojo ir porą kartų per savaitę 
maudėsi Buivydiškių ežerėliuo
se, o Gudavičius, mėgstąs žie
mos šalčius, k a s rytas apsipil
davo kibiru šalto vandens ir 
t rumpa apranga bėgiojo lauke. 
Jam esą malonu jausti ant kūno 
tirpstančias snaiges. Su savimi 
be rūbų, sl idžių, pr imuso, 
maisto, navigacijos aparatėlio ir 
žemai temperatūrai atsparaus 
plausto, pasiims lietuvišką tris
palvę, kurią Vitkauskas pernai 
iškėlė virš Everesto ir JAV 
vėliavėlę, kurią Lietuvos ir JAV 
alpinistų ekspedicija 1992 m. 
vasarą turėjo Himalajuose. 
Stengtasi pasiimti tik būtiniau
sius reikmenis. Neturima nei 
radijo ryšių aparato, nes jis būtų 
per sunkus ir per brangus. Tad 
nelaimei ištikus, nebus įma
noma niekam pranešti. Visą 
mantą vyrai neš kuprinėse 'po 
35-40 kg kiekvienas), o likusią 
— traukiamose plastmasinėse 
rogutėse. 

Maždaug 150 km kelionę tiki
masi atlikti per porą savaičių. 
Gali t rukti ir ilgiau. Priklausys 
nuo oro sąlygų. 

Abiem pasiryžėliams linkime 
ištvermės ir sėkmės laimingai 
pasiekti Amerikos krantus. Ži
nodami jų žemaitišką užsispyri
mą tikime, kad Dievui laimi
nant, jiems tai pavyks. 

IR 
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nienę, kuri 25 metus be per
traukos dalyvavo visose sporto 
šventėse, krepšinyje ir tinkliny
je a t s tovaudama Sydnėjaus 
, ,Kovui", o Austral i jos lie
tuviams — JAV-se, Kanadoje ir 

šiai pasirodęs klubas buvo Syd
nėjaus .,Kovas". J a m įteikta 
pereinamoji taurė. 

Iškiliausiais ir geriausiais šios 
šventės sport ininkais išrinkti: 
D. Dičiūnaitė („Kovas"), E. 

Lietuvoje. J a i buvo į teikta Soha '„Varpas" ) , E. Šepokas ir 
speciali dovana. 

1994 metų Australijos Lietu
vių 44-ji Sporto šventė bus 
vykdoma Adelaidėje, k a r t u su 
Australijos Lietuvių Dienomis. 

Pabaltiečių sporto šventė vyks 
š.m. birželio mėn. Adelaidėje. 
Jos rengėjai — Adelaidės lie
tuvių sporto klubas „Vytis" . 

1995-jų metų Australijos Lie
tuvių Sporto šventė vyks Gee-
longe. Rengėjai — sporto klubas 
„Vytis". 

43-je sporto šventėje gražiau-

1 1 Wallis („Kovas"). J i ems 
buvo įteikti H. Šalkausko (bu
vęs žymus dai l ininkas ir spor
tininkas) medaliai. 

(Bus daugiau) 

K a b . t e l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
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7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
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3*00 W » 5 I I Tai. (70S) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 
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Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
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CHIRURGIJA 
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DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Valandos pagai susitarimą 
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ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vladas Vitkauskas ir Julius Gudavičius pasiryžę slidėmis iŠ Sibiro, per Be
ringo sąsiauri, pasiekti Alaskos krantus. 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St.. Elmhunt. IL 60126 

706-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te' 708-934-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71 st Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Va' pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. II! Ke'v vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv I 

f>9 -tntr 1>>fc [)onkf 10 1? 1 f, 
? 4 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p n ketv 2-5 v p.p 
Šeštri pagal susitarimą 

Vizitą' 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 ligų gydytoms 

Kalbarne lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. <pi->e Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarlt- , , M e d i č i Center-

Naperviile Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal $u«.:anmą 

Kab. tel. ( 1 - 3 1 2 ) 5 8 6 3 1 6 6 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• 7 4 5 Wes? S3 ' J Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



ATSAKOMYBĖS IR 
UŽDAVININŲ 
SANKRYŽOJE 
KĘSTUTIS A. T R I M A K A S 

Viena žalingiausių sovietų 
valdžios religinės priespaudos 
pasekmių dabartinėje Lietuvo
je yra katalikų inteligentų trū
kumas. Todėl dabar itin svarbią 
vietą užima katalikiškojo švie
timo aukštosios įstaigos, ypač 
1990 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune atkurtas teolo
gijos-filosofijos fakultetas, šiais 
mokslo metais jau su 235 stu
dentais. 

Ne be pagrindo Lietuvos vys
kupų „ad l imina" vizito metu 
1993 m. Vatikane kardinolas V. 
Sladkevičius savo kalboje popie
žiui pasidžiaugė, jog netrukus 
šis teologijos-filosofijos fakul
tetas išleis pirmąją baigusiųjų 
laidą. Tikimasi, jog ilgainiui šį 
fakultetą baigusieji papildys 
Lietuvos katalikų inteligentų 
i š r e t i n t a s e i les . Todėl su 
dėmesiu ir viltimi stebime šio 
fakulteto ir juos lankančiųjų 
studentų padėtį. 

1993-1994 mokslo metų pra
džioje į pirmąsias paskaitas 
atėjusiems trečio ir ketvirto 
kurso studentams pateikiau ke
liolika klausimų apie tikėjimą, 
studijas, kūrybinius polėkius ir 
kt. Į klausimus atsakė 60, t.y., 
apie pusė paskutiniuosius du 
teologijos me tus lankančių 
studentų: 27 — iš ketvirto kur
so. 33 — iš trečio; 37 merginos 
ir 23 vyrai (mergaičių-vyrų pro
porcija tuose kursuose yra 3:2; 
mergaičių pasisakymai bus nu
rodyti raide „m"; vyrų — „v"). 

Visi gimę sovietų okupacijos 
laikotarpyje, dauguma pakrikš
tyti pirmaisiais savo gyvenimo 
metais. Daugelis, pamokyti ti
kėjimo tiesų vaikystėje jų pačių 
tėvų ar senelių, vėliau savo ini
ciatyva siekė sužinoti daugiau. 
Sovietų laikmečiui pasibaigus ir 
atsikūrus šiam fakultetui, į jį 
įstojo. 

Kodėl p a s i r i n k o studi juot i 
teologiją? 

Daugumas (44 iš 60) studentų 
atsakė norį praplėsti ar pagilin
ti religines žinias, pavyzdžiui: 
„Visas gyvenimas tai pasiruoši
mas susitikimui su Dievu" (v); 
„labiausiai t raukė, nes teologi
ja yra mokslas apie Dievą" (m); 
„turėjau tarsi įgimtą supratimą 
apie religiją. VDU norėjau tą 
įgimtą pagrindą paversti racio
naliais įrodymais" (m); „linkęs 
į humanitarinius-filosofinius 
mokslus, siekiu geriau pažinti 
Kristaus mokslą ir, studijuo
damas gilinti dirvą savyje Kris
taus sėklai" (v). 

Trylika nurodė (dažnai ant
ruoju tikslu — po žinių pagi
linimo) norą dalintis teolo
ginėmis žiniomis su kitais: „Pir
mas žingsnis buvo noras tapti 

žmogumi, norinčiu skleisti ki
t i e m s meilę, kupiną t ikros tie
sos" (v). „Prieš įstojant, dėsčiau 
mokykloje tikybos pamokas ir 
s u p r a t a u , kad labai man trūks
t a žinių. Norėjau daugiau suži
n o t i " (m). „Noriu gil iau susipa
žint i su Bažnyčios mokymu, pa
žint i Bažnyčią ir jos lobius, kad 
galėčiau dalintis su k i ta i s" (m). 

Devyni įžvelgia, jog tai pasau
k i m a s , t.y. ne jie, bet Dievas 
juos p a s a u k ė studijuoti teologi
ją: „ N e aš pa t i čia atėjau, Kris
t u s mane ,atitempė'. Tik po kiek 
laiko supra tau savo buvimą čia" 
(m). „ P a n a š u s klausimas, kas 
y r a pa šauk imas — paprasčiau
siai, k a d mes jau čia. Tikslo sto
damas neturėjau, tik norėjau čia 
b ū t i " (v). „Stebuklas! Atrodo, 
kad ne aš pas i r inkau, bet ma
n e " (v). 

A n t r a ver tus , penki a tsakė, 
jog nežino a r jiems patiems nėra 
a i šku , kodėl jie pasirinko teolo
gijos studijas, pavyzdžiui: „Yra 
įvykių gyvenime, kuriuos ne vi
sada gal ima paa išk in t i" (m). 
„Tada apie ta i net negalvojau" 
(v). 

Trys vaikinai nurodė, jog šį 
fakultetą pirmiausia rinkosi dėl 
filosofijos studijų. Iš jų vienas 
d a r ir dabar „prioritetą" te ikia 
filosofijai: „Kodėl pasi r inkau? 
Vidinis potraukis. Jausmai , jog 
t a ip prisiliečia prie pažinimo 
ribų. Turiu polinkį į .netiesines 
rac iona lumo formas', kaip sa
koma dabar. Visgi prioritetą tei
k iu filosofijai"., O k i tas ta ip at
sakė: „Pasirinkau, nes domėjau
si filosofija, o apie teologiją net 
negalvojau", bet savo atei t ies 
p l anus jis t a ip apibūdino: „Da
bar galvoju tai panaudoti evan
gelijos skelbimui, tapęs kunigu-
vienuol iu". 

K r i s t a u s a r t u m a s 

Kiekvienas buvo kviečiamas 
pasisakyt i , kaip a r t imas yra 
j am. j a i , Kristus: labai (4). šiek 
t i e k (3), ne i a r t i m a s , nei 
sve t imas (2). šiek t iek svetimas 
(1) a r labai (0) svetimas. 

Nemažai s tudentų prie savo 
a t sakymo prisidėjo paaiškini
mą, pavyzdžiui: „labai a r t imas 
— Jis dalyvauja mano gyvenime 
ir keičia jį" (m); „labai ar t imas , 

bet t a i nereiškia, kad aš at
s a k a u į Jo ar tumą tuo pačiu" 
(m); „ t ikr iaus ia i — šiek tiek ar
t imas , nors norėčiau, kad būtų 
labai . Noriu Jį mylėti, bet atro
do, k a d nemyliu" (v); „Tai labai 
pr ik lauso nuo mano būsenos: 
k a r t a i s J is būna šiek tiek sve
t i m a s , o kar ta i s labai a r t imas" 
(m)._ 

Ž a v ė j i m a s i s K r i s t u m i 

Kuo teologijos s tudentai žavi-

Filisterių Skautų sąjungos Čikagos skyriaus valdyba, savo š.m. sausio 22 d. Liet jvių centre, 
Lemonte, ruoštame „Dainų ir prisiminimų vakare", sveikina 90-tą gimtadienį švenčiantį narį 
fil Joną Damauską. Iš k. — Kristina Likanderyle, Rūta Končienė, Vladas Žukauskas, juosta 
papuoštas Jonas Dainauskas, dr. Vilija Kerelytė, Jolanta Kerelienė, Onutė Kotovienė ir dr. Renata 
Variakojytė. N u o t r_ J o m ) T a m u l a i č i o 

Danutė Bindoldenė 

Juoda dėmė 
olimpinėje vėliavoje 

si? Jų atsakymus galima surū
šiuoti taip (dažniau minimos 
Kristaus savybės čia pateikian-
mos pirma): 

1. Kr is taus meilė žmonėms: 
daugelis minėjo Jėzaus meilę 
žmonėms, ypač kad J i s už žmo
nes aukojosi, juos gerbė, gydė, 
ypač gailėjosi našlaičių, silp
nųjų, pasaulio atstumtųjų ir 
nusidėjėlių. Pavyzdžiai: „Kris
taus besąlygiška mei lė" (m). 
„Jėzaus priėjimas prie žmonių: 
bendravimas su visais, ypač 
nusidėjėliais" (m). „J is pats... 
a r t imo meilės revoliucija man 
pa t inka Jo būdas a r metodas 
(sunku pavadinti), kaip J is tai 
įvykdė" (v). 

2. Kris taus asmenybė. Pavyz
džiai: „šviečianti ir spinduliuo
janti asmenybė" (m); „išminties 
ir gerumo darna, taip pat žmo
giškas liūdesys (Alyvų kalne)" 
(m); „Kris tus yra t ikras . Gyve
no žemėj tikrą gyvenimą, prisi
lietė prie tikros būties. Žvelgė 
ir gyveno giliai — t ik ra i " (m). 

3. Specifiškai r e ikšming i 
veiksmai, pavyzdžiui: „Jėzus 
verkė prie Lozoriaus kapo" (m); 
„Jis mazgojo mokinių kojas (v); 
„Jis atleido nusidėjėlei Magda
lenai" (m); „Man patinka, kad 
Kris tus yra neformalus, ieško 
kiekvienu atveju jį atitinkančio 
sprendimo, kartais net nepaisy
damas viešosios nuomonės ir 
tradicijų, kurias vistik labai 
vertina ir brangina" (v). 

4. Asmeninis ryšys: „Labiau
siai pat inka, kad Jis yra . Ir aš 
galiu su Juo būti. Aišku, aš bū

siu neištikima Jam ir tai skau
dina mane. Bet Jo kantrybė, iš
tikimybė ir supratimas mane 
stiprina ir skatina augti" (m). 
„Jėzus Kristus man yra tai, kad 
manyje ir per mane veikia, o aš 
turiu sutikti ir leisti" (v). „Kris
tus labiau nei bet kas man pade
da sunkiose situacijose: ,Aš esu 
su jumis per visas dienas iki pa
saulio pabaigos'. Pasitikėdama 
Kristumi aš įveikiu daugelį gy
venimo kliūčių" (m). 

Skirtumo tarp vaikinų ir mer
gaičių žavėjimosi Kristumi ne
buvo galima pastebėti, išskyrus 
tik tai, kad vien vaikinai pakar
totinai minėjo Jėzaus susivaldy 
mą. 

J ė z a u s žodžiai 

Studentų ypač vertinami yra 
tie Jėzaus žodžiai, kurie 

1. išreiškia, jog Jis yra pras
mės šaltinis ar net pati Prasmė, 
pavyzdžiui: „Aš esu Kelias. 
Tiesa ir Gyvenimas" (Jn 14,6): 

2. stiprina ir guodžia, pavyz
džiui: „Aš esu su jumis... iki pa
saulio pabaigos" (Mt 28,20); 
„Ateikite pas mane visi. kurie 
vargstate ir esate prislėgti: Aš 
jus atgaivinsiu" (Mt 11.28); 

3. skatina liudyti Jį: „Eikite 
į visą pasaulį ir skelbkite Evan
geliją visai kūrinijai '" (Mk 
16,15); 

4. aptaria Jėzaus ryšį su Die
vu Tėvu: ..Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl mane apleidai?" 
(Mt 27,46): „Tėve, į Tavo rankas 
atiduodu savo dvasią" (Lk 
23,46). 

„Bažnyč ia" 

Kaip teologijos studentai su
vokia bažnyčią? Jie buvo kvie
čiami stebėti ir užrekorduoti, 
kaip jie reaguoja į žodį „baž
nyčia". Apskritai, sąryšiai gali 
būti teigiami (pvz. jauki Dievo 
šventovė) neutralūs (pvz. plytų 
pastatas), neigiami (pvz. ten 
šalta ir nejauku) ir dvilypiai 
(pvz. ten kartais šviesu, o kar
tais tamsu). 

Iš 53 beveik pusė (25. t.y., 
47.1*^) atsiliepė teigiamom są
vokom ir maždaug t iek pat — 
neutraliom (26, t.y. 49<#). Šalia 
šios didžiulės daugumos tik du 
išsiskyrė neigiamu pokrypiu: 
vieno atsiliepimas — dvilypis, 
kito — neigiamas, bet su noru. 
Vienas išreiškė prieštaraujan
čius jausmus: „Išganymo arka 
ir nepakankamumo jausmas , 
jog ji nesugeba prabilti į įvairia
spalvę šiuolaikinio žmogaus pa
tirtį. Net ir po II Vatikano". An
trasis — dar stipriau neigiamas, 
bet su išreikštu noru: ..keistas 
šaltumo jausmas, kar tu labai 
kažko norėtųsi". 

Neatsitiktinis, o statist iškai 
reikšmingas skirtumas buvo pa
stebėtas tarp teologijos-filo
sofijos fakulteto ketvirtamečių 
ir trečiamečių studentų. Propor
cingai žymiai daugiau ketvirta
mečių '15 iš 23 . t.y.. 65.2%) 
..bažnyčios" atžvilgiu atsiliepė 
teigiamom asociacijom, palygi
nant su trečiamečiais (10 iš 30. 
t.y. 33.3%). Taipogi pastebėta, 
jog ketvirtamečiai žymiai daž
niau suvokė ..bažnyčią" kaip 

I žodį „olimpiada" telpa daug 
sąvokų: ta ika, idealizmas, iš
tvermė, bendravimas ir bendra
darbiavimas, sporto rungtynėse 
susit ikę geriausi iš geriausių. 
Ar gal ime užmiršti džiaugsmą, 
kai pirmą kartą pamatėme lais
vos Lie tuvos tr ispalvę at i
daromajame olimpiados parade 
tarp kone viso pasaulio vėliavų? 
Vienintelis mūsų priekaištas 
tuomet buvo, kad nepakan
kamai ilgai lietuvius at le tus 
parodė. O būtume žiūrėję ir 
a t s i ž i ū r ė t i negalė ję . N ė r a 
abejonės, kad visų olimpiados 
dalyvių tautos gyveno tomis 
pačiomis nuotaikomis. Varžybos 
olimpiadoje atneša pasididžia
vimą savo tautiečių laimėjimais 
ir ka r tu nusivylimą pralaimė
jimais, visuomet palikdamos 
slaptą viltį — kitą kartą išeis 
geriau. 

Už kelių savaičių Norvegijoje 
vėl subanguos, spalvotais žie
dais pažymėta, vėliava, sulieps
nos olimpinių žaidimų ugnis. 
Prasidės žiemos sporto šakų 
varžybos ir daugelis laisvalaikį 
praleis prie televizijos. Nors 
Lietuvos sportininkai žiemos 
olimpiadoje medalių nesitiki 
laimėti, bet vis tiek atstovaus 
savo kraš tu i , užmiršę sunku
mus, tarpusavio rietenas, nuola
tinę grėsmę nepriklausomybei. 

Trumpai tariant , olimpiada 
y ra š v e n t ė , su ruoš t a viso 
pasaulio tautoms, kur susiren
kama po draugiškumo ir santar
vės vėliava, už durų paliekant 
po l i t iką , g ink lu s ir nesu
t a r i m u s . 

Žiemos olimpiada daugeliui 
nėra tiek patraukli , kaip vasa
ros. Galbūt labiausiai estetiškai 
patenkinančių žiemos sporto 
šakų yra dailusis čiuožimas. 
Muzika, kostiumai, ant ledo 
a t l iekami šuoliai ir sukiniai, 
s u k u r i a magišką vaizdą, 
kur iam sunku atsispirti. 

Kadang i čiuožėjai a t l ieka 
tokius drąsius, beveik neįmano

mus judesius, lengva juos idea
lizuoti, ja is gėrėt is . Tačiau 
pastaruoju laiku nesvarūs blo
gio pirštai įsikibo į šį skaistų 
žiemos sporto rūbą ir jį išpur
v ino . Vienos a m e r i k i e t ė s 
čiuožėjos liguistas t roškimas 
laimėti aukso medalį padarė 
staigų posūkį piktų intrigų ir 
smurto keliu. Mergina pasiryžo 
laimėti ne savo įtempto darbo ir 
talento kaina, o savo vieninte
lės varžovės paša l in imu iš 
olimpiados. 

Žiniasklaidos dėmesys š iam 
nemaloniam įvykiui sužadino 
viso krašto smalsumą. Prasidėjo 
būti ir nebūti kaltinimai, spėlio
j imai , patar imai . Amerikoje 
sportininkai visuomet iškeliami 
į neribotas aukštumas. Publika 
jiems yra labai atlaidi, toleruoja 
daug žmogiškųjų silpnybių ir 
klaidų. Šių dviejų čiuožėjų 
d r a m a s u k r ė t ė ne t pač ią 
nerūpestingiausią ir atlaidžiau
sia publiką, išsaukdama ir daug 
klausimų. Kur pagaliau reikia 
nustatyti ribą varžyboms? Ar 
Tonya galės dalyvauti olimpia
doje? Kas bus, jeigu jai pavyks 
l a imė t i aukso medal į , a r 
Amerika ja didžiuosis, kaip 
kitais atletais (o verslininkai 
ap ip i l s mi l i jonais , k a d 
reklamuotųjų produktus)? Ko-_ 
kia moraline etika šiuo atveju 
geriausia dangstytis? O jeigu 
mergina nekalta? Pagal JAV 
konstituciją, žmogus laikomas 
nekaltu, kol jo kaltė neįrodyta. 

Nepaisant visų spėliojimų 
i r sąžinės p e r k r a t i n ė j i m ų 
olimpiados pradžia vis artėja, 
Tonya kasdien ramiai, lyg nie
kur nieko, tobulinasi ant ledo, 
nors jos šypseną ir drąsius šuo
lius užkritęs juodas šešėlis. Ar 
visoje šioje istorijoje reikėtų 
ieškoti ir mums, lietuviams, 
pamokos? Galbūt tik prisiminti, 
kad aklas pavydas ir neapykan
ta gali išmušti ne t ik pavienius 
asmenis, bet ir tautas iš vėžių... 

Bendriją ar bendruomenę ir 
kaip t ik dėl to bendruomeninio 
-dvasinio charakterio jų asocia
cijos buvo teigiamos, kai tuo tar
pu trečiamečiai tenkinosi daž
niau medžiaginiu ir neutraliu 
vaizdu ar sąvoka (nors ir šie 
galėtų būti teigiami). 

Kaip išaiškinti šį skirtumą? 
Galėtų būti pasiūlyta ši, tikro
vėje tvir tą pagrindą turinti, hi
potezė: ketvirtamečiai ryškiau 

žvelgia į bažnyčią kaip į dvasi-
nę-bendruomeninę tikrovę ne 
t ik . kad jie vieneriais metais il
giau studijavo teologiją už tre-
čiamečius, bet ypač, kad jau stu
dijavo ekleziologiją pagal II Va
tikano susirinkimo konstituciją 
„Lumen gentium", kurioje stip
riai pabrėžiama Kristaus Bend
rijos dvasinė-bendruomeninė 
prigimtis. 

(Bus daugiau) 
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LIKIMO IRONIJA 
J O N A S INDRIŪNAS 

E p i l o g a s 

Kun Kestutin Trimakas kalba Paaaulio lietuviu centre Lemonte sausio 9 d 
Nuotr. V. Jaatoeričiaus 

Daug metų laikas nusinešė į praeitį. Karas seniai 
jau buvo pasibaigęs. Kažkada jaunuolių puoselėtos 
svajonės neišsipildė. Nesusimušė tos dvi vilnys dar 
Lietuvos nepasiekusios. Nusiaubė, kaip baisus ura
ganas, tėvynę ir uždėjo vergijos pančius ilgiems 
laikams. 

Po daug, daug metų Vincas pasirodė Utenos gat
vėse. Kiek senstelėjęs, bet dar senatvės nepalaužtas, 
palengva judėjo į priekį. Dairėsi, stebėjo kiekvieną pra
einantį, tarytum tikėdamas pamatyti nors vieną pažįs
tamą veidą. Nieko j is neatpažino, nieks ir juo 
nesidomėjo. Visi skubėjo savo keliais galvas nuleidę, 
t a ry tum, bijodami pažvelgti viens kitam į akis. 

Pažįstamos gatvės, kažkada j i s jomis vaikščiojo. Ir 
pastatai labai prisimintini, tik pasenę, daugiau į žemę 
susmukę.Žiūrėjo akylai į viską ir darėsi jam liūdna: 
„Tos pačios gatvės, tie patys pastatai , tik ne tie patys 
žmonės", — perslinko mintis Vinco galvoje. Ėjo neklai
džiodamas, lyg būtų ėjęs taip, ka ip prieš trisdešimt 
metų gimnazijos link. 

Pagaliau priėjo. Raudonų plytų dideli rūmai, nuo vėjų 
ir šalčių aptrupėję, dar tebestovėjo. Visur buvo tuščia: 
tuščias pastatas, tuščias didelis kiemas, tuščias parkas. 
Sustojo prieš pagrindines duris i r akimis pradėjo klai
džioti. Viskas jam atrodė taip neseniai buvo, lyg laukė 
skambučio, kada pro dur is prasiverš masė jaunuolių 
pailsėti po sunkių, varginančių pamokų. Bet buvo tyku, 

ramu. Žvelgė į langus. Ten jo klasės langas. J is pr ie 
jo sėdėjo. Taip norėjo įeiti į vidų, nuei t i į savo klasę, 
bet neišdrįso. Stovėjo, o mintys klajojo praeityje. — 
„Kur jie visi dabar? Ar prisimena dar šią vietą? Ar 
kada nors aplanko?" 

Ramu, tylu, Vincas prisimena, kaip tos apl inkos 
pasigesdavo vasaros atostogų laiku. Atvažiuodavo 
vienas, vaikščiodavo tomis jaunų liepaičių apso
dintomis alėjomis ir gėrėdavosi tylia ramuma. Tą patį 
jis pajuto ir šiandien, stovėjo, nors jautė, kad la ikas 
judėti, bet neįstengė, lyg norėdamas tuose prisimi
nimuose ilgiau pagyventi. 

Kada saulutė, atsiradusi virš galvos, skaisčiau 
apšvietė visą aplinką, Vincas, lyg iš miego pažadintas, 
pajudėjo. Neskubėdamas, da r vieną kartą ir dar vieną 
atsigręžęs, pažvelgė į tuos raudonus rūmus, t a r y t u m 
nenorėdamas jų palikti, pasuko į gatvę ir nužingsnia
vo tolyn. 

Kiek kartų jis ta gatve prieš daug metų, vaikščiojo. 
Viskasjo akyse dar taip ryškiai tebestovėjo. Ėjo. Perkir
to plentą ir vis ėjo. Ėjo t a ry tum ne savo noru, be t 
kažkieno vedamas, ir pamatė namą. „Tas pats , — 
pažino Vincas, — čia Liucija gyveno". Tas pa t s n a m a s 
ir jau sukrypusi tvorelė, suoliuko, an t kurio jiedu sė
dėdavo, nebebuvo, tik langas dar buvo likęs tas pa t s , 
pro kurį Liucija žiūrėdavo, matydavo praeinančius , 
matydavo ir „geležinį trejetą". Sustojo kurį laiką, žiū
rėjo į lango užuolaidas, bet užuolaidos nepajudėjo. „Kur 
ji dabar?" — pamąstė Vincas ir jausdamas, kad per il
gai stovėti nepatogu, nužingsniavo gatve Dauniškio 
ežero link. 

Ir čia jam viskas dar nebuvo išdilę iš a tmint ies . 
Ežeras, kurio pakraščiais t ada vaikščiojo, dabar atro
dė sumažėjęs ta rp aplinkui apstatytų daugiaaukščių 
pastatų. Ir gatvės tada nebuvo, vaikščiojo t ik vietinių 
žmonių per ilgą laiką išmintais takais. Tada viskas ta ip 

toli buvo, taip ilgai reikėdavo eiti, o dabar Vincas ne t 
nepastebėjo, kaip atsirado kitoje pusėje ežero. Ne be 
tikslo jis ta kryptimi ėjo. Senų laikų gyvenimo 
prisiminimai, ta ry tum savaime traukė aplankyti 
namus, kuriuose belankydamas gimnaziją tiek ilgai 
gyveno. Sutikti šeimininkus, jei jie dar likimo nebuvo 
kur nors svetur išblokšti. Per tiek laiko neužmiršo j is 
jų. Buvo geri, globojo kaip tikrą savo sūnų, ir ta ip j i s 
prisirišo prie jų, kad net ir vasaros atostogų metu, 
aplankydavo. Ir šį kar tą j i s ėjo, t ikėdamasis juos ras t i 
gyvus ir sveikus, pasidalinti praeito laiko išgyventais 
prisiminimais ir ką nors daugiau sužinoti apie jo 
gimnazijos draugų likimą, apie kuriuos, buvo t ikras , 
šeimininkai daugiau žinojo, negu kas nors iš jo 
artimųjų. 

Tokiose svajonėse paskendęs, Vincas net nepaste
bėjo, kaip atsirado priešais, jo vaizduotėje ta ip ryškiai 
tebestovintį, šeimininkų namą. Sustojo. Apsižvalgė. 
Tylu, ramu, jokios gyvybės nė gatvėje, nė aplinkui 
namus. Nejauku pasidarė. „Čia, tas pats namas, — Vin
cas lengvai atpažino. — Tik ar t ie patys šeimininkai 
jame tebegyvena?" 

Kurį laiką stovėjo lyg nežinodamas, ką daryti, a r 
išdrįsti belstis į duris, ar pamiršti viską ir judėti tolyn, 
kaip padarė praeidamas pro kažkada gyvenusios Liuci
jos vietą. Ne. Šį kartą j is išdrįso ir prisiartinęs tyliai 
pabeldė į duris. Žengė atbulas žingsnį atgal ir pradėjo 
klausytis, ar neišgirs kokio garso viduje. Bet buvo tylu, 
jokio garso nesigirdėjo. Palaukes kurį laiką, pabeldė 
kiek smarkiau ir galvodamas, kad namuose nieko nėra, 
jau buvo besiruošiąs judėti tolyn. Bet i i kar tą Vincas 
išgirdo viduje šlamesį ir daromų durų girgždėjimą. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 

CLEVELAND, OH 
ATEITININKŲ METINĖ 

ŠVENTĖ 

Ate i t in inkų metinė šventė 
Clevelande vyks š.m. balandžio 
9 ir 10 d. Šeštadienį, bal. 9 d.— 
Čikagos „Vaid i lu tės" t ea t ro 
vaidinimas. Sekmadienį, bal. 10 
d. — šv. Mišios Dievo Motinos 
parapijos bažnyčioje ir akademi
ja parapijos salėje. 

Clevelande seniai beturėjome 
teatro spektaklį. Visi prašomi šį 
renginį įrašyti į savo kalendo
rius. 

KĖGLIUOTOJŲ DĖMESIUI 

Nemažai lietuvių priklauso 
įvairiems amerikiečių bowling 
— kėgliavimo klubams. Šį kartą 
visus šį sportą pamėgusius kvie
čia ŠALFAS s-ga (Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo sąjunga). Turnyras vyks 
š.m. vasario 19 d., 2:30 v. p.p., 
Wickliffe Lanes, Euclid A ve. ir 
305 gatvės kampas). Laimėto
jams bus įteiktos dovanos. Ten 
pat po turnyro bus pobūvis. In
formacijai skambinkit Algiui 
Nagevičiui, tel. 845-8848. Tur
nyras bus draugiškas. Visi kvie
čiami. 

T.G. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 13 d.. 
C l e v e l a n d o l i e t u v i a i y r a 
kviečiami dalyvauti Mišiose Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Tądien bus 
švenčiama Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 76 m. su
kaktis . Visi maldininkai y ra 
kviečiami sėstis į priekinius 
bažnyčios suolus, arčiau al
t o r i aus . G i rdės ime šven te i 
skirtą pamokslą. 

P A R A P I J O S TARYBOS 
POSĖDIS 

Clevelando Šv. Jurgio pa
rapijos Tarybos posėdis bus atei
nantį sekmadienį, vasario 6 d., 
po sumos parapijos salėje. Visi 
Tarybos nar ia i yra kviečiami 
dalyvauti šiame posėdyje. 

PASIGESIME 
KUN. J. WRIGHT 

Clevelando Šv. Jurgio parapi
jos klebonijoje nuo 1981 m. gy
venęs kun. John Wright kas 
sekmadienį aukojo 9 vai. Mi-

GAMTOS MOKSLU S E S I J A 
LKMA SUVAŽIAVIME 

KAUNE 

Šių metų birželio 5-12 d. Kau
ne įvyks XVI Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi
mas. Prof. J . Genys buvo papra
šytas suorganizuoti Gamtos 
Mokslų Sekciją. Visi gamtos, 
biologijos, ekologijos ir žemės 
ūkio darbuotojai yra kviečiami 
dalyvauti ir skaityti paskaitas . 
Numatoma, kad kiekvienam 
prelegentui bus skirta apie 30 
minučių laiko. Bus prožektoriai 
skaidrėms. Apie penkių pusla
pių paskai tų santraukos bus 
spausdinamos suvažiavimo dar
bų tomuose. 

Paskaitų temas gali pasirink
ti patys prelegentai ir jų pava
dinimus prašoma pranešti prof. 
J. Geniui (AEL, University of 
Maryland, Frostbuerg, MD 
21532, USA; tel. 301-689-3115) 
ir dr. M. Blozneliui (Gimnazijos 
7 a/d 211, 3000 Kaunas, Lithu 
ania; tel. 22 11 54) ne vėliau, 
kaip iki š.m. gegužės 1 d. Yra 
numatoma pranešimų autorius 
Kaune apgyvendinti Organiza
cinio Komiteto lėšomis. Tuo 
reikalu patariama kreiptis į dr. 
M Bloznelj 

šias. 1992 m. jis gavo paskyrimą 
į užmiesčio senelių namus, bet 
sekmadienį atvykdavo į Šv. Jur
gio parapiją aukoti Mišias. Pasi
keitus jo pareigų tvarkaraščiui, 
kun. J. Wright nebegalės at
vykti šioms Mišior i. T ^čiau jis 
žada pavaduoti kieboną kun. 
Juozą Bacevičių, kai jam teks su 
reikalais išvykti. Parapija yra 
labai dėkinga lietuvių draugui 
kun. J . Wright už jo paslaugas 
ir jo labai pasiges. 

DIDELĖS APŠILDYMO 
SĄSKAITOS 

1993 m. gruodžio mėn. Cleve
lando Šv. J u r g i o parapi jos 
šildymo sąskaita siekė 1,932.19 
dol. Joje dar nebuvo įrašyta 
šalčiausia diena Clevelande ir 
ilgesnis šalto oro laikotarpis, 
kada temperatūra buvo nukri
tusi žemiau nulio Fahrenhei to 
termometre. Kiekviena parama 
yra mielai laukiama. 

G. J u š k ė n a s 

EAST ST. LOUIS, IL 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Vasario tryliktąją paminė
sime dvi brangiausias savo tau
tos ir valstybės datas , ta i Va
sario 16-ją ir Kovo 1 I-ją. 

Šventę pradėsime šv. Mišio-
mis Nekalto Prasidėjimo (lietu
vių) bažnyčioje 10:30 vai. ryto. 
Tuoj po pamaldų, parapijos salė
je bus iškilmingas minėjimas, 
programa ir pietūs. Džiugu, kad 
programą pravesti sutiko jauno
sios kartos lietuviai: Regina 
Kaisor ir Joe Kassly. Savo 
įspūdžiais su sus i r inkus ia i s 
pasidalins per Kalėdas ir Nau
jus Metus Lietuvoje lankęsis 
John Lasky. J i s su savo nese
niai iš Lietuvos atvykusia žmo
na turėjo progą aplankyti savo 
niekad nematy tus gimines Vil
niuje. Turėsime progos pasi
klausyti lietuviškų dainų ir 
skaitinių. Kaip visada, svečiai 
bus pavaišinti skaniais , mūsų 
darbščiųjų moterų paruoštais, 
patiekalais. 

Nors ir ne pagal mūsų visų 
norus buvo i š r ink ta dabart inė 
Lietuvos vyr iausybė, t ač iau 
r inkimai užsienio stebėtojų 
buvo pripažinti teisėtais ir de
mokratiškais. Šiuo metu ypač 
svarbu parodyti aplink mus 
gyvenantiems amerikiečiams, 
kad esame demokratai .ne tik 
pagal raidę, bet ir pagal elgesį. 

Kviečiame v i sus šventėje 
dalyvauti ir savo atsi lankymu 
parodyti, kad Lietuvos meilė 
dega ir degs visų mūsų širdyse. 

Žvilgsnis atgal ios 

Malonu prisiminti praėjusių 
metų darbus, kuriuos su vis ta 
pačia energija ir atsidavimu 
atliko nuolatiniai, kasmetiniai 
tų darbų atlikėjai. Ir vėl dalyva
vome International Instituto 
rengtame Tautų festivalyje, vėl 
buvome dalis Etninio Festivalio 
Concordia seminarijoje, vėl 
puošėme amerikiečiams lietu
viškas eglutes, giedojome, vaiši
nome ir skleidėme lietuviškąją 
kultūrą. Tų pačių šeimininkių 
savos parapijos patalpose bu
vome puikiai pavaišinti Kalėdų 
puotoje. Džiaugiamės ir didžiuo
jamės, tik duok, Dieve, sveika-
t o s ! Z. Grybinas 

CLASSIFIED GUIDE 

LB Clevelando apylinkės valdybos rengtose Lietuvių dienose skautas 
ir Danutei Liaubams parduoda skautiškus rankdarbius. 

S U N N Y H I L L S , F L 

PAŽYMĖTINI 
SUNNY HILLS 

LIETUVIU POBŪVIAI 

Sunny Hills lietuvių gyveni
mas toli gražu neapkiautęs. 
Turbūt gyvybingesnis, negu kai 
kurių kitų, gerokai gausesnių, 
Floridos telkinių. Tik čia niekas 
nenori spaudoje girtis, kaip ir 
nenori į valdybas eiti. Bandysiu 
kai kur ių svarbesnių įvykių 
kroniką tęsti . Ir šį kartą turiu 
pr imint i , kad 1994-sius pradė
dami, teoretiškai vis dar esame 
100 lietuviškų sielų, nors visa
da keli lengviau ar sunkiau ser
ga, keli a r keliolika kur nors « 
keliauja. Bet kadangi ir kituose 
pensininkų telkiniuose vieni 
serga, kiti keliauja, ta i telieka 
pagrindinis skaičius 100, o k ir 
minėsiu pobūvių dalyvių skai
čių, jis reikš ir dalyvaujančiųjų 
nuošimtį. 

KŪČIOS 

Bendra Kūčių vakarienė įvy
ko 1993 gruodžio 24. Communi-
ty centro salėje (Šv. Teresės 
parapijos, kuriai visi priklauso
me, salėje tuo metu kūčiojo len
kai). Dalyvavo truputį per 90 as
menų (savųjų — art i 70, o kiti 
tai svečiai, Kalėdoms atvažiavę 
iš tolimų miestų vaikai bei vai
kaičiai). Rengė LB Sunny Hills 
apyl. v-ba, tad t rumpu žodžiu 
vakarą pradėjo pirm. Alfonsas 
Vėlavičius. programą tvarkė 
renginių vadovė Elena Žeberta-
vičienė. Meldėsi kun. Leonardas 
Musteikis , deklamavo Bronė 
Nakienė , po labai gausios, gal 
pusantro tuzino patiekalų vaka
rienės, kurią suorganizavo Vik
torija Dėdinienė. skambėjo kalė
d ines giesmės, vadovaujant 
naujajai vargonininkei Geno
vaitei Beleckienei. 

KĘSTUČIO GENIO 
REČITALIS 

Jį irgi surengė LB Sunny 
Hills apyl. valdyba 1993 gruo
džio 28 vakare, Šv. Teresės pa
rapijos salėje. Ir šį renginį trum
pu žodžiu pradėjo LB pirm. A. 
Vėlavičius. o publiką su prele
gentu supažindino bei po reči
tal io prelegentui padėkojo E. 
Žebertavičienė. 

Priešingai West Palm Beach 
reč i ta l io publ ikai , turinčiai 
aukštųjų mokyklų diplomus, 
Sunny Hills tautiečiai atsto
vauja kone v is iems tautos 
sluoksniams. Kęstut is Genys 

pirmu išėjimu deklamavo 25 mi
nutes , o antruoju — griaudėjo 
tris valandos ketvirčius. Iš salės 
šono stebėjau ,.s?vo" žmones. 
J ie deklamuotoją sekė su di
džiausiu susikaupimu, bijodami 
sujudėti, kad nedingtų nė žodis. 
Aktoriui-poetui baigus, ant kojų 
pašokę visi ilgai plojo. Po visų 
padėkų, pirmininkui ženklą da
vus, nuaidėjo Tautos h imnas . 
Įdomu, a r kur kitur Kęstučio 
rečitalis šitaip baigsis?.. 

Truput is statistikos. S. Hills 
rečitalio klausėsi lygiai 60 
žmonių. Išplatinta lygiai 30 K. 
Genio eilėraščių knygelių ir dar 
apie pustuzinį įsigijo renginyje 
nedalyvavę. Palyginkime su 
Daytona Beach. kur „visada vis
kas labai gražu ir gera" : t en 
dalyvavo tik 37 asmenys, nors 
dr. Sigutė Ramanauskienė su 
padėjėjomis arti 90-čiai skam
bino telefonu ir gavo daugelio 
pažadą, kad dalyvaus. Daytona 
Beach telkinys už S. Hills gero
kai gausesnis. West Palm Beach 
apylinkėje, prilygstančioje S. 
Hills, į LB pirm. dr. Vytauto 
Majausko kvietimą irgi atsilie
pė arti 60 žmonių. Arktikos šal
čių, sniego pūgos ir ledo sukaus
tytoj Philadelphijoj. Snieguolei 
Jurskytei kviečiant, rečital in 
atsi lankė daugiau negu 70. Kai 
šią korespondenciją rašau . Kęs
tut is deklamuoja Čikagoje, t ad 
jo rečitalių rezultatus skaityto
jai sužinos anksčiau, negu mano 
skelbiamuosius. 

Apie Kęstučio Genio viešnagę 
Amerikoje gal turėsiu progos 
plačiau pasisakyti po to, kai jis 
sugrįš į Kauną. 

NAUJIEJI METAI 

Del {vairių svarbių ir nesvar
bių priežasčių, 1994 ji metai 
dalies mūsų telkinio gyventojų 
buvo sutikti Šv. Teresės parapi
jos salėje (rengė klebonas Fran
cis Szczykutovvicz su parap. ko
mitetu), kita dalis Communi ty 
centro salėje (rengė Sunny Hills 
Civic Association), o gal didžiau
sia dalis — savuose namuose . 
Priklausiau tai didžiausiai. Gai 
la. Viliuosi, kad kitus metus su
t iksime vėl dideliam būry, nes 
kiek gi tų N. Metų mes beišgy
vensime?.. 

KLEMENSO ŽUKAUSKO 
80-TAS GIMTADIENIS 

Gimtadienio puotą Anelė Žu
kauskienė savo vyrui iškėlė 
pačią sukaktuvių dieną, nors tai 
buvo pirmadienis. 

Klemensas, viena spalvin 
giausių S. Hills telkinio asme-

HELP VVANTED RE A ST, E 

needed to conduct 
govemance & democracy training. 
Required: degree, teaching exp.. 
•xcdtont Lithuanian. CHP, 1040 
Morth Btvd., Oak Park, IL 60301 
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vytis A. Dunduras dr. Rimui 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

nybių, gimė 1914 sausio 3 Že
maitijoje, Viekšnių apylinkėje. 
Lietuvoj — ku l tū r t echn ikas , 
Anglijoj — angl ių kasyklų dar
bininkas , Amerikoj civilinės in
žinerijos baka lauras , kaip JAV 
valdžios tarnautojas darbavęsis 
net Saudi Arabijoje ir daug kur 
ki tu r Nuo 1981 pensininkas ir 
S. Hil ls gyventojas. Čia golfo 
žaidėjas ir „Antrosios jaunys
tės'" choro dalyvis, dabar jau 
garbes narys. Keletą metų labai 
aktyvus „Draugo" koresponden
tas . Viešuose ir privačiuose po
būviuose opt imist iškas sukak
tuvininkų sveikintojas — orator 
bonus. Tai tik keli pagrindiniai 
jo biografiniai bruožai. Plačiau 
apie jį parašiau, kai šventė 75-tą 
gimtadienį (žiūr. „Draugas" , 
1989.1.12 l a i d a i 

Gimtadienio puotoje Klemen
so veiklą ryškino ir sveikam il
go gyvenimo linkėjo Viktorija 
Dėdinienė, A. Vėlavičius, E. Že
bertavičienė. Gražina Milerienė 
ir du Nakai . Paskutinį (padėkos 
sveikintojams) žodį ta rė pats su
kak tuv in inkas Klemensas Žu
k a u s k a s . 

VIDURŽIEMIO 
„GEGUŽINĖ" 

Kai jūs ten. čikagiečiai skai
tytojai, sniego pusnyse dant is 
kalenote , S. Hills , LB valdyba 
surengė tradicinį metinį pobūvį, 
kurį iš papratimo gegužine vadi
name. Toks pobūvis būdavo 
anks tyvą rudenį, bet šįkart pa
vėluotas, įvyko tik 1994 sausio 
22. Nors gamtoje nebuvo šalta, 
apie 60°F, be t l inksminomės 
Sv. Teresės parap . salėje. Ren
ginį keliais l inksmais sakiniais 
pradėjo pirm. A. Vėlavičius. 
Maldą prieš vaišes sukalbėjo 
kun. Izidorius Gedvilą, o vaka
rui įpusėjus, ilgesnį „pamokslą" 
pasakė klebonas Fr. Szczykuto
vvicz. Buvo gera vakarienė, gau
si loterija ir ilgai užsitęsė šokiai. 
Pobūvyje dalyvavo net 73 asme
nys. 

Nors šį kartą kokios meninės 
programos suorganizuoti nepa
vyko (kai kur ia is metais tokia 
būna), renginys vertas paminė
jimo dėl dviejų svarbių dalykų: 
kad dalyvių skaičius parodo tel
kinio darną, bendruomenišku
mą: ir kad jo metu sutelktos lė
šos y ra LB apylinkės veiklos 
k r a u j a i Kaip matome, dalyva
vo 7 3 ^ telkinio gyventojų, o lė
šų, ypač iš loterijos, suplaukė 
ke le tas šimtų dolerių. 

IR G E D U L A S 

Šių 1994 metų sausio 6 d. Či
kagoje mirė a.a. Marius Kiela. 
Emilija ir Marius Kielos Sunny 
Hills turi savo namą, čia pra
leisdavo dalį atostogų, buvo mū
sų telkinio sąrašuose, juos lai
kėme savo nariais . Sunny Hills 
š i m t i n ė Mar iaus išėjimą 
skaudžiai pergyvena. Tai atsi
spindėjo ir „Drauge" skelbtoje 
grupinėje užuojautoje. Manau, 
kad apie velionį plačiau parašys 
čikagiečiai. 
1994.1.23 Alfonsas N a k a s 

MISCELLANEOUS 

10%—20%—30<Vfepigiau mokė
sit u i apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAJIK Z A P 0 U 8 
3200 V i W M t t f t f i Street 

Tel. — (T0») 424-8654 
(312) M 1 - M S 4 

E L E K T R O S . 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-77»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

l*E/MAX 
R€ALTOnS 

(312) 586 5959 
(?•*«) 425-7151 

piMAs L.VTANKUS 

Perkam r - Pa'dl-odant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimą^ 

L* MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas vtttul 
Perkame ir Parduodama Namus. 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Uuoteida 

J 

Norėčiau susirašinėti su mane 
amžiaus lietuviais. Esu matema 
tikos mokytoja, 25 m. Auksė Kriš
čiūnaitė, Piliakalnio 7 1 , Kau
na* 3019, Uthuanla. 

MICHAEL 
INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 
pigiai ir gerai vaio 

ir atlieka visus namu 
tvarkymo darbus. 

Skambinki te: 

Tel.: 312-582-5539 

M 
3.„„ Qr*%, 

— t i *•• 

PEALMART. W C 
W02 S. Putasii, 

Ch •; ago, II 60629 
312-585-4100 
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BALYS BUDRAITIS 
^fsnenišltai pate nauja įvairių nuosavy-i 
tyų pirkime b*i c.irdavim*, mieste ir 
prfi»mies<?iuo»e. Sui'!teres,-!Oti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bu;. 312-585*100,'tf4. 312-778J.971* 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku. Draudimas garantuotas. Kreiptis 
Gediminas: tai. 312-925-4331 

F-, 3fihw KMIECIK REALTORS 
7922 S. PulasU Rd. 

4165 S. Archer Ave. 

DAMUTĖ MAYER 
284 1900 

Jei norit" parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, spiningai ir asmeniškai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

KAIMO MEDICINA 
PRAŠO PAGALBOS 

Gerbiamieji Lietuvos ir užsienio 
verslininkai, gydytojai, dirbantys 
užsienyje! 

Prašau padėti man. kaimo gydytojai. 
įruošti privatų terapijos kabinetą ir vers
tis privačia praktika. Prašau būti 
mano rėmėjais. Iš anksto Jums dėkoju 

Mano adresas: privatus gyd. Irenos 
Margevičienes terapijos kabinetas. 
Akademijos ambulatorija, Kėdainių raj.. 
Lietuva. 

Kabineto-įmonės kodas 6131402. 
įmonės įregistravimo Nr. IP 93-144. 
sąskaita Nr. 1468467 Žemės ūkio banko 
Kėdainių skyri\ e, banko kodas 
260101419. 

FOR RĖKT 

Išnuomojamas 6 kamb. 3 mleg. butas; 
Švarus, ramus, naujesniame pastate; netoli 
54 ir California Ave. Geras susisiekimas: 
kilimai, šiluma, virimo plyta. SaMytuvas. Be 
gyvjt;ukįj Galima užimti dabar Sk8!-*blntl 
po 4 v. p.p. 312-737-1956 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. In Brldgeport 
arer. Adults on'y No pets. Call 
aftar 6 p.m.. tel- 312-229-8517 

tf.S. SAW*G$ ftOff&S 
' H E ' . ' - J . ' ' . .' 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 

ŠILKO TINKLAI, pasakojimai Al. Baronas. 182 psl. 
(LŪŽĘ TILTAI, romanas Pr Naujokaitis. 235 psl 
VIENIŠI PASAULIAI, romanas. Alė Puta. 265 psl 
MARUOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J Vaišnora, MIC 443 

psl 
PRAEITIES PABIROS, rinkinys straipsnių iš Lietuvos praei

ties. Vaclovas Biržiška. 352 psl 
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE Kun. J. Danielius 80 psl. 
RUCĖ IR DANDIERINAS, novelės Jonas Žmuidžinas 110 

psl. 
ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas AJ. Baronas. 206 

psl. 
DABARTIES SUTEMOSE, žvilgsnis j dabartį. Bronius 

Zumeris. 187 psl. 
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės C Grinevičius 131 

psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 213 psl 
SLĖPININGOS NOVELĖS, R. L Stevenson. 248 psl. 
AMŽINI ŠEŠĖLIAI, reportažai. A Vilnims. 173 psl. 
LIKIMO ŽAISMAS, romanas H Lukoševičius 231 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai Dr. P. Karvelienė 360 

psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. A Baronas 71 psl. 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai turi 
dar pridėti Sales tax 8.75% nuo knygos kainos Tačiau visi 
— tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytoje i. dar turi 
pridėti $2.75 supakavimo. išsiuntimo ir pašte išlaidų 
apmokėjimui 

file:///RDUODA


LAIŠKAI 
įrašas „Žuvusiems (ne kri
tusiems) už Lietuvos laisvę". 
Jau 1934 metais, perlaidojus 
Nežinomojo kareivio palaikus, 
buvo granite iškaltas įrašas: 
,,Žuvusiam dėl Lietuvos 
laisvės". Kaune taip pat buvo 
pastatytas labai įspūdingas 
paminklas čia palaidotiems ka-

Jei Lietuva šiandieną nėra riams ir jame įrašas: „Žuvome 

RUSIJA, LIETUVA IR 
PARTIZANAI 

daug surusinta, neturi daug 
rusų kolonistų, turime daugiau
sia būti dėkingi partizanams, 
kurie 1944-1953 metais buvo 
tiek įvarę baimės ruseliams, 
kad jie tiesiog bijojo važiuoti 
Lietuvon gyventi. Istorija moko, 
kad gerai suorganizuotas ir ve
damas partizaninis karas agre
soriui labai brangiai kainuoja, 
yra jam pragaištingas tiek 
kariais, tiek ištekliais. Vienas 
partizanas pririša maždaug 
20-30 reguliarios armijos karių. 
Sovietų partizanų veikla Hit
lerio armijos užnugaryje buvo 
didžiausia pabaisa vokiečių 
kariams. Palyginti maža Suomi
ja, vartodama partizaninio karo 
taktiką, išgelbėjo savo 
nepriklausomybę ir „dėdė" 
Stalinas turėjo derėtis. Afrikoje 
partizanai išsikovojo Alžirijos 
nepriklausomybę iš prancūzų. 
Tą patį padarė ir vietnamiečiai. 
Galima būtų rasti ir daugiau 
tokių pavyzdžių. 

Agresijos atveju Lietuvos 
reguliari kariuomenė negalėtų 
atsilaikyti nei prieš Rusiją, nei 
prieš Lenkiją, nei prieš Gudiją. 
Visa tauta turėtų būti paruoš
ta, kiek įmanoma, partiza
niniam karui, panašiai kaip 
Šveicarija. Reguliari kariuo
menė turėtų, kiek galima, 
prilaikyti, stabdyti priešą iki 
partizanai atsiras savo pozici
jose. SKATas ar kokie panašūs 
daliniai, turėtų būti paruošti ir 
vadovauti partizaniniam pasi
priešinimui. Visos Baltijos tau
tos turėtų įsivesti partizaninę 
doktriną ir kovose vartoti to 
paties tipo — rytų bloko — gink
lus. Vytautas Petkevičius, 
Lietuvos Seimo tautinio sau
gumo komiteto pirmininkas, 
suvokia šią situaciją ir sako, 
kad užpuolimo atveju turi būti 
visos tautos pasipriešinimas. 
Stebint dabartinę netvarką 
Lietuvoje, sunku tikėtis, kad 
kraštas laiku pasiruoš. Duok 
Dieve, kad suspėtų. 

Jonas V. Rugelis 
Maywood, IL 

KRITO AR ŽUVO? 

Lietuvos ūkininkai augino 
galvijus. Įvykus nelaimei, saky
davo: krito karvutė ar kitas 
gyvulys. Pagal „Drauge" 
(1994.1.15) aprašymą, Lietuvos 
ambasada Vašingtone paminėjo 
Sausio 13 d. įvykius, pagerbiant 
„kritusius Sausio 13 d. daly
vius". Tai skaudus žuvusiųjų 
paniekinimas, palyginti juos su 
kritusiais gyvuliais. Taip pat 
buvo pakelta Lietuvos vėliava, 
perrišta juodu kaspinu. Manau, 
kad tai naujas paprotys, nes čia 
įprasta tokiu atveju pakelti 
vėliavą pusiau stiebo. 

O dabar dėl rašymo — „žuvo 
už Lietuvos laisvę". Kauno 
Karo muziejaus sodelyje pasta
tytame paminkle pradžioje buvo 
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dėl Tėvynės". Š.m. žurnalo 
„Kario" skirtame 75 m. mūsų 
kariuomenės pagerbimui yra 
nuotrauka pirmojo Lietuvos 
karininko Antano Juozapa
vičiaus, kuris žuvo nepri
klausomybės kovose Alytuje. 
Čia ir kalbama apie žuvimą, o 
ne kritimą... Tai iš kur Lietuvos 
ambasados „išminčiai" išpešė 
tuos „kritusius"? 

Julius Pakai ka 
Beverly Shores, IN 

KĘSTUTIS GENYS -
ATGIMIMO ŠAUKLYS 

Aktorius-poetas Kęstutis Ge
nys, atsilankęs iš Lietuvos, 
šiame žemyne sukėlė tiesiog 
susidomėjimo aistras. Vieni ke
lia jį į padanges, kiti bando 
suprasti, ką jis skelbia. 

Anot vienos rašytojos, jis yra 
„neištirtoji žemė", tai norisi 
keletą žodžių paberti geresniam 
jo pažinimui. Trejetas Lietuvos 
profesorių lankėsi Lietuvių kul
tūros muziejuje ir užklausti apie 
K. Genį, viena pastebėjo: „Kas 
jums yra Brazdžionis, tai mums 
— Genys. Jis yra ultra patriotas 
kūrėjas!" Kitas profesorius pri
dėjo: „Lietuvoje apie jį mokosi 
progimnazijose''. 

Čikagoje jį girdėjusi, viena in
telektuale sužavėta teigė: „Jis 
yra mūsų laikų Maironis. Tai 
tikras Atgimimo šauklys!" 

Stasė Semėnienė 
- • 

Chicago, IL 

AR TIKRAI KRITIKA BE 
PAGRINDO? 

Paprasti Lietuvos žmonės, nei 
klaust, nei kritikuot dabartinę 
valdžią neturi progos, nes da
bartinė valdžia važinėja šarvuo
tom Mercedem, apsistačiusi sar
gyba, o, be to, daugelis žmonių 
prisibijo — nėra atsigavę nuo 
Stalino, Brežnevo laikų. 

Žmogų reikia gerbt, jeigu jis 
yra tos pagarbos nusipelnęs, bet 
ne dėl to, kad jis yra preziden
tas, min. pirmininkas ar am
basadorius. Juo labiau, kai žmo
gus sovietų laikais buvo išsiųs
tas į užsienį „stažuotis". Gerai 
žinom, kad nei skautų, nei atei
tininkų tais laikais Lietuvoj 
nebuvo, o į užsienį siuntė tik 
labai patikimus komunistus ir 
KGB agentus. 

Pusė Lietuvos Seimo yra ne 
žmonių išrinkta, o paskirta 
partijų. Lietuvos miestus valdo 
policijos komisarai. Lietuvos 
žemė ir daugelis įmonių ir to
liau yra nacionalizuota. Dauge
lis rajonų ir apylinkių (valsčių) 
valdoma senų komunistų, kurie 
nieko bendra nenori turėti su 
demokratija. 

Kai Sibiro tremtinys, lietuvis 
į Lietuvą negali grįžt, nes neturi 
teisės nei į pilietybę, nei į namą, 
iš kurio jis buvo išvežtas, nes 

tame jo name tebegyvena stri
bas, kuris jį padėjo į Sibirą 
išvežt, mes, gyvendami užsieny, 
turim šituos „Draugus" ne tik 
kritikuot, bet ir nušvilpt, nes jie 
jau per ilgai mums meluoja. 

Šiuo metu Lietuvoj geriausiu 
atveju yra rusiška demokrati
ja. Didžiausias skirtumas tarp 
lietuviškos ir rusiškos demo
kratuos yra tas, kad rusiška 
demokratija tarptautinius susi
tarimus patvirtina vodka, o 
lietuviška — Alytaus šampanu. 

Alfa Mykolėnas 
Beverly Shores, IN 

DĖL 100 METŲ SKIRTUMO 

Rašydamas „Dar apie litą" 
(„Draugas" 1994-1-24) Antanas 
K. Grina teigia, kad Kristupo 
Kolumbo kelionė į „nežinią" 
vyko 1592-ais metais ir kad 
„Naujasis Pasaulis jau surastas 
prieš keturis šimtus metų". 

Visi kartais klystame, nes 
„Errare humanum est". Nerei
kia būti istorijos profesorium ar 
priklausyti Kolumbo Vyčiams, 
kad pastebėtum A. K. Grinos 
klaidą. 

Užtenka prisiminti, kad 1992 
metais visame pasaulyje buvo 
minima Kristupo Kolumbo pir
moji ekspedicija per Atlantą į 
tuomet nežinomus Vakarus ir 
Amerikos kontinento atradimo 
500 metų sukaktis. Barcelono-
je, iš kur Kolumbas su trimis 
būriniais laivais Santa Maria, 
Pinta ir Nina pradėjo savo isto
rinę kelionę, tikėdamas anoje 
Atlanto pusėje surasti Indiją ir 
Kiniją. Šiai 500 metų sukakčiai 
paminėti vyko net olimpiniai 
žaidimai, kurių metu nemažai 
išgarsėjo ir Lietuvos spor
tininkai, ypač jos krepšininkai. 

Leo Venckus 
Fennville, MI. 
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PRAEITIS IR DABARTIS 

Danutė Bindokienė sausio 13 
dienos „Drauge" rašo, kad buvę 
Lietuvos komunistai turi viešai 
pasmerkti partiją ir tiek pat 
viešai pareikšti, kad jie jau ne
bėra komunistai. Jie turi 
atsiprašyti tautos už partijos 
padarytas skriaudas. 

D. Bindokienės noras yra tei
singas ir vykdytinas. Jis yra pa
grįstas praeities realybe. Tačiau 
aš abejoju, ar jis bus įgyven
dintas. Lietuviška patarlė sako: 
„Miško žvėris į mišką ir žiūri". 
Tas pats paliko su lietuviškais, 
rusiškais ir kitais buvusiais 
aktyviais komunistais su mažo
mis išimtimis. 

Sakoma: jeigu nenori būti 
puolamas, pulk kitus. Tie 
buvusieji komunistai šneka, 
kad visi lietuviai išeiviai, kurie 
pabėgo nuo komunistų, turėtų 
atsiprašyti tautos, kad ją paliko 
sunkiu metu. Manau, kad šiam 
jų reikalavimui komentarų ne
reikia. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

BŪTU GERAI JEI VEIKSMAI 
SEKTU ŽODŽIUS 

Sausio 25 d. vakare prez. Clin
ton visam kraštui skirtoje kal

boje užsiminė ir apie Federaci
nės Rusijos vyriausybės įvairio
mis progomis siūly mąsi „gesin
ti" tautinius bei valstybinius 
konfliktus, ypač „artimuose 
užsieniuose", kuriais vadina
mos subyrėjusios Sovietų Sąjun
gos sferoje buvusiose respubli
kose. Prez. Clinton pabrėžė, jog 
Rusija tik tada galės tuos atsi
randančius konfliktus „gesin
ti", jei į konfliktą įsivėlusių 
valstybių vyriausybės to pagei
daus. Be to, prez. Clinton pa
brėžė, kad nepriklausomų vals
tybių sienos turi būti besąly
giniai gerbiamos. 

Man regis, jeigu, Amerikai va

dovaujant, ir kitos Vakarų vals
tybės tą, t.y. sienų neliečiamu-
mą, taip pat besąlyginiai gerbs, 
tada ir tas virš Baltijos respub
likų kabantis rusiškas Damok
lo kardas neturėtų būti labai 
baisus. Iš kitos pusės, matant, 
kaip vakariečiai ,,gesina" 
Bosnijoje vykstantį konfliktą, 
nedaug vilčių yra, kad tas pats 
neatsitiks ir su Pabaltijo tau
tomis, kai vieną dieną ir jas 
ištiks, pasaulio pabaigą nešanti, 
katastrofa, jei atšniokšiančio 
rusiško kardo niekas nesulai
kys. 

Kasperas Radvila 
Surfside, FL 

DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. vasario mėn. 4 d. 

PADĖKA 
A.tA. 

Augustas Baltramonaitis 
Mūsų mylimas Brolis ir Dėdė mirė 1994 m. sausio 3 d. ir 

buvo palaidotas sausio 6 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Mes nuoširdžiai dėkojame visiems už atsilankymą 

koplyčioje, už išreikštas užuojautas ir už šv. Mišių aukas. 
Labai dėkingi kan. Vaclovui Zakarauskui ir kun. Vito 

Mikolaičiui ui maldas koplyčioje. Didelė padėka kleb. Jonui 
Kuzinskui už maldas koplyčioje, už atnašavimą šv. Mišių ir 
palydėjimą į kapines. 

Dėkojame muz. R. Šokui už vargonų muziką ir pa-
giedojimą bažnyčioje. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
Donald M. Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Nuliūdę: seserys ir artimieji. 

Santaros-Šviesos Garbės Narei 

A.tA. 
prof. dr. archeologei 

MARIJAI GIMBUTIENEI 

mirus, dukroms DANUTEI, ŽIVILEI, RASAI ir 
visiems artimiesiems JAV-bėse ir Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą. 

Santara-Šviesa 

A.tA. 
ALINAI SKRUPSKELIENEI 

iškeliavus į Amžinąjį Poilsį, guodžiame liūdinčią 
velionės seserį, mūsų mielą nare, dr. JONE MEŠ-
KAUSIENE, jos vyrą dr. JUOZĄ, visus velionės 
artimuosius ir visus liūdinčius. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
STASEI PRANCKEVIČIŪTEI 

MICKIENEI 
iškeliavus Amžinybėn, seserį ANTANINĄ ir jos 
vyrą JAUNUTĮ DAGIUS, brolį BRONIŲ ir jo 
žmoną ANTANINĄ, nuoširdžiai užjaučiame. 

K. ir M. Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 
E. D. Bartkai 
Ged. ir V. Balukai 
Julija Bubinienė 
J. ir A. Daugvilai 
V. ir Ir. Jonynai 
V. ir J. Jurkūnai 
Pr. ir D. Jarai 
J. ir N. Jurkšaičiai 

Beverly Shores, Ind. 

Vyt, ir I. Kasniūnai 
J. ir O. Kavaliūnai 
Zota Mickevičienė 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
Vyt. ir J. Peseckai 
Elena Pocienė 
P. ir M. Ruliai 
Elena Šileikienė 
J. ir N. Vazneliai 

Maironio lituanistinė* mokyklos mokiniai prieš Kauno mergaičių choro „Pastoralės" koncertą 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje Lemonte. 

Mylimai draugei, 

A.tA. 
ALEKSANDRAI VTOUGIRIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu sūnui inž. 
VYTAUTUI, žmonai ELENAI, anūkei DIANAI ir 
kitiems giminėms. 

Su meile ir maldomis liūdinti 

Teofilė Miiauskienė 

A.tA. 
VIKTORAS JASMANTAS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1994 m. vasario 1 d., 5 vai. p.p., sulaukės 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Alvito valsčiuje, 

Cyčkų kaime. Amerikoje išgyveno 35 m. 
Nuliūdę liko: brolis Kasys su žmona Annelle ir seimą; 

sesuo Izabelė Naujelienė su vyru Juozu ir seimą; ""nisk? 
brolio Broniaus seimą; Lietuvoje brolis Albinas su ieirna. 

Priklausė Lietuvių Jūros saulių kuopai ir BALF'ui. 
Velionis pašarvotas ketvirtadieni, vasario 3 d. ir penkta

dieni, vasario 4 d nuo 3 iki 9 v. v. Petkaus laidojimo namuose 
1446 S. 50th Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 5 d. U laidojimo namų 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano bažnyčia, Cicero, IL, 
kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos iv. Mišios ui 
velionio siela. Po Mišių velionis bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo ir broliai su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus 

Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Mylėjęs Lietuvą 
jos aidinčius miškus, 
likai toli ilsėtis nuo Tėvynės 

P A D Ė K A 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis 

A.tA. 
PETRAS ŠILAS 

baigė šios žemės kelionę 1993 m. lapkričio 24 d. Palaidotas 
lapkričio 29 d. Southern Memorial Park kapinių mauzolieju
je, N. Miami, Floridoje. 

Nuoširdžiai dėkojame už išreikštas užuojautas žodžiu, 
raštu ir spaudoje, už atsiųstas aukas šv. Mišioms už Jo sielą-

Esame giliai dėkingi visiems, suteikusiems velioniui 
paskutinį patarnavimą: atsilankiusiems į šermenis ir 
palydėjusiems į Amžino Poilsio vieta. 

Gili padėka tarusiems atsisveikinimo žodžius koplyčioje, 
pagerbiant velionį: Miami ALTo ir Šaulių .Aušros" kuopos 
vardu - Kunigundai Kodatienei, pravedusiai ir atsi
sveikinimą; Miami Lietuvių klubo direktorių vardu — muz. 
Algiui Šimkui; Tautos fondo, BALFo ir Miami Lietuvių klu
bo narių vardu - teis. Juozui Grūzdui; Lietuvių Miškininkų 
sąjungos išeivijoje vardu — mišk. Jonui Kučinskui. 

Dėkojame visiems už atsiųstas aukas velionio atminimui: 
Tautos fondui, dienraščio „Draugo" fondui ir Lietuvos 
našlaičių globai. 

Nuoširdus dėkui Miami .Aušros" kuopos broliams ir se
sėms šauliams už žydinčias gėles prie karsto. 

Dėkojame Miami gyvenantiems lietuviams už nuoširdžią 
užuojautą „Drauge". Padėka nekrologus parašiusiems mišk. 
Jonui Žebrauskui „Drauge" ir dr. Vytautui Taurui „Lietuvių 
balse". 

Ypatinga padėka Valei ir Ipolitui Jokšams, Stefanijai ir 
Kasperui Radvilams už nuoširdžia globą ir visokeriopą 
pagalbą ligos ir laidotuvių metu. 

Visiems, mus užjautusiems netektyje, tariame žodžiais 
neišreiškiamą padėką. 

Žmona Ona, sūnus Vytenis, dukros Aldona Kamins
kienė, Rasa Vazbienė, posūnis Algis Mikelevičius ir jų 
šeimos. 

A.tA. 
JULIJAI VALDIENEI 

mirus, brolį GEDIMINĄ, broliene IRENĄ BLIŪ-
DŽIUS ir jų šeimą, vyrą KOSTĄ, dukrą RAMUNE, 
jos vyrą ROBERTĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Birutė ir Romas Butkūnai 
Severiną ir Nardis Juškai 
Aldona ir Mindaugas K lygiai 
Irena ir Petras Kazlauskai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Marija Remienė 
Janina ir Jonas Šalnai 
Danguolė ir Aleksas Vitkai 
Birutė ir Liudas Vanagai 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ANGELEI MATULEVIČIENEI 

mirus, jos dukteriai ANGELEI KARNIENEI ir žentui 
ALBINUI bei visiems artimiesiems reiškiame 
užuojautą. 

Birutė Jasaitienė 
Jūratė ir Antanas Budriai 

. */ 
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DRAUGAS, penktadienis, 1994 m. vasario mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

: I 

D r a u g o fondo direktorių 
tarybos ir valdybos narių 
posėdis įvyko vasario 1 d. 
Seklyčioje. Posėdyje buvo aptar
ta daug svarbių fondo reikalų. 
Ledų fondui telkimas vyksta ne
blogai, nors dar trūksta nema
žos dalies skaitytojų atsiliepimo 
ir įstojimo į fondo narius. Fon
do lėšų investavimą sėkmingai 
tvarko valdybos vicepirm. Albi
nas Kurkulis Iždu ir reklama 
..Drauge" rūpinasi Bronius Juo
delis. Visiems aukotojams siun
čiami padėkos laiškai, visi kvie
čiami būti fondo nariais. Įdomu 
pastebėti, kad iki š.m. sausio 31 
d. Draugo fondas jau peršoko 
100.000 dol. Toks nuostabus 
skaitytojų rūpestis savo dien
raščiu tikrai kelia viltį šviesiai 
jo ateičiai. 

„Pončkų balius" bus vasario 
5 d. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Ruošia moksleiviai atei
t in inkai . Prasidės žaidimais 7 
vai. vakaro. 8 vai. v. vaidi
nimas. Bus šokiai ir vaišės. 
Kviečiami vaikai, gimnazistai 
ir jų šeimos. 

Apylinkes gyventojai, kurie 
turi problemų su nugara, kvie
čiami pasinaudoti Šv. Kryžiaus 
ligoninėje ruošiamu seminaru 
apie nugaros skausmus, jų 
gydymą ir apskritai tų skausmų 
išvengimą. Seminaras i nemo
kamai) bus vasario 18 d., du 
kartus — nuo 1:30 iki 2:30 v. po 
pietų, ir nuo 6 iki 7 vai. v. Vyks 
Room 7 East. 

„Draugo" administracija 
dar kartą primena ir nuoširdžiai 
prašo užsimokėti prenumeratos 
mokestį už 1994 metus. Susi
daro daug papildomų išlaidų ir 
tarnautojams atima nemažai 
laiko, kai reikia nuolat siųsti 
papildomus raginimus skai
tytojams. 

„Seklyč ios" restorane va
sario 6 d., sekmadienį, nuo 12 
iki 3 vai. po pietų muz. Arūnas 
Augustaitis visus pietaujančius 
svečius linksmins muzika ir dai
nomis. Visi kviečiami atvykti , 
pasiklausyti ir papietauti sma
gioje nuotaikoje. 

Birutė Vindaš ienė , plačiai 
besireiškianti visuomenininke, 
pakv i e s t a į Draugo fondo 
valdybą vicepirmininkės parei
goms naujų fondo narių verba
vimui l ie tuvių te lk in iuose . 
Draugo fondas turės savo atsto
vus daugelyje valstijų ir mies
tų, kad galima būtų palaikyti 
glaudesnius ryšius su vietiniais 
„ D r a u g o " ska i t y to j a i s ir 
rėmėjais. 

Vasario 10 d., nuo 7:30 iki 
9:30 v.v. ruošiamas seminaras 
naujiems imigrantams iš Lietu
vos. Bus kalbama apie pilie
tybės klausimus, vizas, žaliąsias 
korteles ir ki tus , reikalingus 
žinoti reikalus. Ruošia JAV LB 
kraš to valdybos Social inių 
reikalų ta ryba ; kalbės t rys 
Čikagos mies to advoka t a i , 
kurių specialybė yra kaip tik šie 
klausimai. 

Ilgamečiam „Draugo" administratoriui kun. Petrui Cibuiskiui išvykstant 
naujoms pastoracinėms pareigoms į Šv. Petro parapiją Kenosha, WI. bendra
darbiai suruošė atsisveikinimo pobūvį ..Draugo" patalpose, iš kairės: Tėvų 
marijonu kongregacijos provinciolas kun. Donald Petraitis, kun. P. Cibulskis 
ir Lietuvos vyčių organizacijos narys Stanley Mankus pobūvio metu. 

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės <IL Dnver ' s Li-
cense* — kreipkitės j Ed Suma 
na. tel. 1-708-246-8241. 

(sk.) 

x NUPIGINTI BILIETAI J 
LIETUVA! Keliaujant i Lietu
vą tarp birželio 1 d. ir rugpjūčio 
31 d., galima dabar nusipirkti 
bilietą už sekančias kainas: Iš 
Čikagos $968.000, iš Detroito 
$938 .00 . iš N e w Y o r k o 
$838.00. D ė m e s i o ! Galioja 
sekantys apribojimai: bilietą 
reikia nusipirkti iki v a s a r i o 11 
d. Kelionės trukmė negali būti 
ilgesnė, kaip 30 dienu, kaina 
gal ioja kel iaujant s ava i t ė s 
dienomis i ne savaitgaliais). Už 
šias kainas vietų skaičius labai 
ribotas. Kreipkitės: G. T. IN
T E R N A T I O N A L . T E L . 
708-430-7272. 

(sk) 

Kęstučio Genio rečitalio Čikagoje metu Jaunimo centre: Vaclovas Momkus, Marija Remienė, 
Danute Bindokienė, K. Genys, kun. Viktoras Rimšelis ir Birutė Jasaitienė. Poezijos rečitali suruošė 
„Draugo" renginių komitetas sausio 23 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Apžvalginė popiežiaus ketu
rių dienų lankymosi Lietuvoje 
vaizdajuostė (pusantros valan
dos ilgio) bus rodoma penkta
dienį, vasario 11 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro kavinėje. Maty
sime ištraukas iš atvykimo į 
Vilniaus aerodromą, susitikimą 
su p a r l a m e n t o n a r i a i s , 
pamaldas Vingio parke, lanky
mąsi Antakalnio kapinėse, Sv. 
Jonų bažnyčioje, p a m a l d a s 
Kaune, susitikimą su jaunimu, 
apsi lankymą Kryžių ka lne . 
Šiluvoje, pamaldas Aušros Var
tuose, ąžuoliuko sodinimą, atsi
sve ik in imą su L i e tuva ir 
sutikimą Rygoje. Latvijoje. 

Vakarone ruošia ir visus kvie
čia Jaunimo centro moterų klu
bas. Vaizdajuostę parūpino Sta
sys Žilevičius. 

KUN. ANTANAS SAULAITIS, SJ 
PAS LEMONTO LIETUVIUS 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir patar
naus, duodami komiso nuolaidą. 
A l b i n a s K u r k u l i s . te l . 
312-360-5530 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis. 
tel. 312-360-5531 ir Paulius 
Kurkulis, 312-360-5627 dirbą 
su Oppenheimer & Co.. Inc. 
Chicagoje. Iš k i tu r skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621 -2103. 

(sk) 

x Ieškau s a v o motinos bro
lio Alfonso Beniko, kuris 1944 
m. su savo žmona Onute ir 
dviem vaikais Juozu ir Leonu 
pasitraukė iš Lietuvos. 1954 m. 
iš JAV jis parašė savo sesutei 
laišką ir daugiau jokių žinių 
nebuvo. Mano adresas: Jonas 
Adomavič ius , Kauno rajo
nas, Garl iava 4316, Liepų 
27-4, Lithuania.. 

(sk) 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui-
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Gerai veikiančios šviesos 
gatvėse suteikia saugumo jaus
mą apylinkės gyventojams. 
Jeigu jūsų gatvėje ar užpaka
linėje gatvelėje neveikia šviesa, 
praneškite mero įstaigai (Inqui-
ry and Informat ion) , ku r i 
atidaryta 24 vai. Skambinti tel. 
744-5000. 

Lemonto Partizano Dau
manto jaunučių atei t ininkų 
kuopos susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 6 d.. Ateitinin
kų namuose tuoj po 9 v.r. vaiku 
pamaldų Pa!. J. Matulaičio 
misijoje. Susirinkimo tema — 
tau t i škumas . Kuopa mielai 
p r i ima nau jus n a r i u s nuo 
darželio iki 8 skyriaus amžiaus. 

x Vasario 16-osios lietuvių 
meno parodos „MEILĖ" ati
darymas bus vasario 11d., 7:00 
v.v. Čiurlionio galerijoje. Per 
atidarymą bus Algimanto Kezio 
knygos „Lithuanian Artists in 
North America" sutiktuvės. 
Visus kviečiame atsilankyti. 

(sk) 

x KAIRYS Baltic Expedi-
ting pristato maisto produktus 
Lietuvoje. Gavę jūsų čekį. 
siuntinį pristatysime 7-10 d. 
laikotarpyje ir atsiųsime pasi
rašytą pakvitavimą. Šventinis 
siuntinys Nr. 2 (viskas kilo
gramais): kumpis, rūkyt. 2; 
dešra rūkyt. 2, sūris, oland. 1; 
sviestas 500 gr.: miltai 4; cukrus 
2; ryžiai 1; kakava .400; arbata 
.200; kava. pup. .500; kava, 
tirpst. .200; mielės .100; šokola
das 300; saldainiai; šokold. 1; 
medus 1; apelsinai 2 kg.; cit
rinos 1 kg.; aliejus 2 lt.; 
marinuota silkė .360; priesko
niai .100; asp- -i'-as (ASA 325 
mg) 250 tbl. Už 22 kg. (48 sv.) 
— $99.00 U.S . Kainos ir 
produktų sudėtis keičiasi dažnai 
pagal Lietuvo« rinkos kainas. 
Rašykite arba skambinkite dėl 
naujo kainoraščio: 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, Ont. 
L8E 5A6, Canada, tel. 905-
643-3334, fax 905443-8980. ' 

(sk) 

Kun. A. Saulaitis praleido 
ankstyvą popiete, sekmadienį, 
sausio 30 d. su Lemonto lietu
viais, dalindamasis savo įspū
džiais iš Lietuvos gyvenimo. 
Popiete suruošė PLC renginių 
komitetas , vadovaujamas Bro
nės Nainienės. Kun. A. Saulai
t is klausytojus sužavėjo savo 
sąmojumi, dalykišku informa
cijų pristatymu. labai atviru ir 
nesupančiotu galvojimu. 

Kun. A. Saulaičio įspūdžių, 
atrodo būta tiek daug ir tiek 
įdomių, kad daugumą jų jis tik 
paviršutiniškai gaiejo paminėti. 
Gaila, to laiko visad trūksta. Jis 
Lietuvoje daug laiko praleido, 
vertėjaudamas užsienio lanky
tojams, nemokantiems lietuviš
kai , ir l ietuviam^ dar neįkan
dant iems anglų kalbos. 

Pasirodo, Lietuvoje mokyk
lose mokiniai gali pasirinkti 
religijos pamokas, ar mėginti 
susipažinti su etika. Nors yra 
k a t a l i k i š k ų mokyklų , bet 
daugiausia jų mokytojai dar iš 
,,seno" pasaulio, laukiama jų 
persiorientavimo. Valdžia tam 
dar. atrodo, nelabai pritaria. 
Mari jonų gimnazijos Mari
jampolėje ar Jėzuitų gimnazijos 

Ona Jankevičiūtė iš New 
Yorko, „Draugo" prenumeratą 
pra tęsdama kitiems metams, 
d i e n r a š č i o i š l a ikymui da r 
a t s i un t ė ir 110 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame jai už la
bai reikalingą paramą lietu
viškojo dienraščio egzistencijai. 

J o s e p h Jankus, Waterbury, 
CT, su mokesčiu už siuntinė
jimą .,Draugo" kitiems metams, 
jo išlaikymui dar pridėjo ir 110 
dol. paramą. Tariame nuoširdų 
ačiū už auką lietuviškam spaus
dintam žodžiui. 
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Vilniuje patalpos dar neatiduo
tos ir joms tenka naudotis kito
mis, prastesnėmis patalpomis. 
Valdžia sako, kas buvo priva
tizuota, grąžinti negalima. Taigi 
vogta buvo du kar tus: pirmiau 
atėmė komunistai, o dabar — ir 
naujos laisvos Lietuvos ..kū
r ė j a i " , tu r i p a l i n k i m ą į 
asmenišką privatizaciją. 

Vatikano II dvasią Lietuvoje 
vis dar tikintieji sutinka su tam 
tikru nepasitikėjimu. Jei iš 
Vakarų, tai kažkas neįprasta, 
kažkas ne taip. Žmonės giedoti 
bažnyčiose neįpratę. Klaupti ir 
keltis vėl? Komuniją priimti sto
vint? Krikštyti nesusituokusių 
vaikus? 

Vienuolių y ra per tūkstant i , 
bet jos kitokios, negu mes 
pripratę jas įsivaizduoti. Daug 
jų d i rba k a i p ga i les t ingos 
seserys, vaistininkės, klebonijos 
virėjos, mokytojos ir t ik 
atliekamu laiku pereina į tikrą 
religinį artimo meilės gyve
nimą, įdomu, kad religingos 
jaunuolės net iš Kazachstano. 
Moldovos, išmokusios lietu
viškai, stengiasi prisidėti prie 
religinio Lietuvos atgaivinimo. 

Mūsų tautiečiams dar sunkiai 
perkandamas žodis „labdara", 
kuris labai dažnai išverčiamas 
..išmalda". Kun. A. Saulaitis, 
žinoma, turėjo aiškinti, kad išei
vių akyse labdara y ra tik 
savanoriškas dalinimasis tarp 
brolių ir seserų. 

Toks įdomus pranešimas, aiš
ku, sukėlė ir daugybe klausimų 
iš auditorijos, kurie sudarė 
progą paskaitininkui dar labiau 
paryškinti jo įspūdžius Lietu
voje. Mes. išeivijos lietuviai, 
Lietuvoje gyvenančių nuomone, 
kažkaip lyg ir nesame „tikri 
lietuviai". Net arkivyskupas A. 
Bačkis. nors gimęs Lietuvoje. 

It'T-f i. • * ' i 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ 

beveik vadinamas užsieniečiu. 
Net prieita prie demonstracijų 
prieš jį. Mat esąs prancūziškos 
ar itališkos kultūros įtakoje. 
Kas daroma Lietuvos vyskupų ' 
aprūpinti išeiviją lietuviais ku- J 
nigais, — buvo vienas klausi-
mas. Nors prelegento taip neat J 
sakyta, bet mes patys paklaus- ' 
kūne savęs: ar negalėjome patys 
jų pas irūpint i? Juk j ų ir 
Lietuvoje t a i p trūksta . Iš
ryškėjo, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia prie politinės kovos 
beveik neprisidėjo. Lenkijoje tuo 
tarpu bažnyčia net per daug 
spaudė ir prarado tikinčiųjų 
pasitikėjimą. Lietuvoje žmonės 
lyg ir pradeda bijoti, atsargiau 
kalba, esą laiškai tikrinami ir 
net katalikiškų laikraščių bei 
žurnalų turinys keičiasi. 

Nors katalikiškos spaudos, 
atrodo, nemažai, kaip antai 
„Caritas", „Katalikų pasaulis", 
„Naujasis Dienovidis", XXI 
Amžius", „Naujasis Židinys", 
„Apžvalga" ir kiti, ta spauda 
turi kovoti prieš valdžios spau
dos platinimo monopolį. Kioskai 
yra valdžios ir ten katalikiškus 
laikraščius labai nenoriai rodo. 
Net ir parapijos, ir tos dar nesu
organizavo katalikiškos spau
dos platinimo. Ačiū kun. A. Sau-
laičiui ir už padalų paruošimą, 
kuriuos jis parengė ir išdalino 
klausytojams. Juose yra įdomių 
žinių ir statistinių duomenų, 
kuriuos bus galima su įdomumu 
namuose peržiūrėti. » 

Iš kun. A. Saulaičio atsakymų 
teko susidaryti nuomonę, kad 
tik apie ketvirtadalis lietuvių 
katalikų lanko bažnyčias, ir tai 
nereguliariai. Religijos pamokų 
lankymas mokyklose labai svy
ruoja, priklauso nuo mokytojų. 
O tų mokytojų yra visokių, net 
ir tokių, kurie dėstė vaikams 
ateizmą, o dabar dėsto religiją. 
Ne dėl asmeniško įsitikinimo, 
bet dėl to, kad reikia dėstyti, nes 
jie nieko kito nesugeba dirbti. 
Gražu betgi buvo girdėti kun. A. 
Saulaitį jų nesmerkiant. Juk, 
sako jis, ir šv. Paulius kadaise 
Kristų persekiojo, ir šv. Petras 
jo ne kartą atsižadėjo, bet — vis 
dėlto galiausiai Jį pasekė. Ar ne 
taip tikimės, kad ir Lietuvoje 
kada atsitiks. Atsakydamas į 
klausimą apie besiveisiantį 
Lietuvoje pagonizmą, kun. A. 
S a u l a i t i s s u s u m a v o , kad 
Lietuvoje lyg dar nenorima 
pripažinti nei Kristaus, nei 
Bažnyčios. Bet — religijos neat
s i sakoma. P a g a l k in i eč ių 
patarlę , „Juo daugiau žmogus 
žino, tuo mažiau j i s tiki". 

Daugiau tokių įdomių popie
čių reikėtų. 

A l e k s a s Vi tkus 

N E N U T R Ū K S T A N T I 
ARTIMO M E I L Ė S S R O V Ė 

Š.m. sausio 27 d. Vi lnių 
pasiekė Lithuanian Mercy Lift 
58-sis talpintuvas, kurio vertė 
258,539 dol. S iuntą sudarė 
įvairūs medikamentai, kompiu
teriai, vaistai, medicininės kny
gos ir žurnalai. Dr. Craig Loca-
tis iš VVashington, D.C. pasiuntė 
Lietuvos Medicinos bibliotekai 
kompiuterių ir programų. Stel-
la Harrington, gailestingoji 
sesuo iš Children's Hospital — 
Boston, padovanojo chirurgijos 
instrumentų ir medikamentų. 
D ALF (Dental Assistance Foun
dation to Lithuania) organiza
cija paskyrė odontologijos apa
ratūros ir įrangos Kauno Aka
deminėm kl inikom. Il l inois 
un ivers i t e tas padovanojo 
Vilniaus universiteto ligoninei 
laboratorijos reikmenų, o 3M 
bendrovė paaukojo rentgeno 
filmų Kauno A k a d e m i n ė m 
klinikom ir Vilniaus universite
tinei ligoninei. Dr. Algis Pau
lius pasiuntė ortopedinėm ope
racijom instrumentų. 

Dovanos nurodytos Kauno 
Raudonojo Kryžiaus klinikinei 
ligoninei, Šv. Jokūbo ligoninei 
ir Vilniaus universiteto Grei
tosios pagalbos ligoninei. Ra
munės Kubiliūtės medicinines 
knygos ir žurnalai buvo nusiųs

t i i Lietuvos Medicinos biblio
teką. Dr. Jurgio Anyso labora
torijos svarstyklės skirtos 
Vytauto Didžiojo universitetui. 
„ S a u l u t ė s " organizacijos 
dovanos nurodytos 67 vaikų na-
mams/našlaitynams po visą 
Lietuvą. 

Taip ir plaukia nesiliaujanti 
artimo meilės srovė, geraširdžių 
lietuvių ir amerikiečių dėka, 
padėti labiausiai pagalbos rei
kalingiems tolimoje tėvų žemė 
je. Lithuanian Mercy Lift or
ganizacijai vadovauja Jurgis 
Lendraitis, vicepirmininkė -
Rita Riškienė, ižd. Ričardas 
Burba. Be jų komitetui priklau
so dar: Algis P, Ankus, Angelė 
Dirkienė, Audronė Gulbinienė, 
Rimas Gulbinas, Petras Joku-
bauskas, Virginija Jokubaus 
k i e n ė , Aušr inė Karaitytė , 
Gražina Kasparaitienė, Vili-
ga i lė Lendraitienė, Marytė 
Nemickienė, dr. Leonidas Ra
gas, Virga Rimeikienė, Lidija 
Ringienė, Jurgis Riškus, Daina 
Rudai t ienė , Vacys Šaulys , 
Frances M. Šlutienė, Marija Utz 
ir Birutė Vindašienė. 

V. L 

ČIKAGOS SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA 

„Užbaigti 1993 metų sezoną ir 
55 - s ius sėkmingos veiklos 
metus; aptarti tolimesnę veiklą, 
išsirinkti valdybą, kuri rūpinsis 
visais draugijos reikalais — 
kultūriniais, visuomeniniais, 
kartu neužmirštant ir mūsų 
tėvynės". Tokia programa pra
dėtas metinis narių susirinki
mas gruodžio 17 d. Z. Kojak 
sa lėje , dalyvaujant visai 
valdybai ir 38 nariams. Susi
rinkimą atidarė pirm. Alex Na-
vardauskas, sveikindamas daly
vaujančius, palinkėjo darbingos 
nuotaikos, sprendžiant svarbius 
draugijos reikalus. Minutės 
susikaupimu pagerbti visi miru
sieji nariai, kurių tarpe buvo 
keli, mirę 1993 metais: Ann 
VVischecki, Raymond Utara, 
Julia Ramanauskas ir Ona 
Gilves. Protokolą perskaitė 
sekr. Victor Utara. Buvo 
pasveikinti į draugiją įstojusieji 
nauji nariai: Genė Pivoris ir 
Juozas Sudeikis. Metų veiklos 
pranešimą padarė pirm. A. 
Navardauskas. Vienintelis ren
ginys, gegužinė, pasisekė ir gau 
tas pelnas išdalintas spaudai, 
radijui ir kitoms institucijoms. 
Aukas gavo: „Draugas", Rietu
vių balsas", „Laisvoji Lietuva", 
„Sandara", Lietuvos aidai radi
jo, Margutis, Šluto radijo pro
grama, Dariaus ir Girėno 60 m. 
skrydžiui paminėti komitetas ir 
Balfas. Iš viso išdalinta 360 dol. 
Susirgusiems ir tebesergan
t i e m s nariams: Elzbieta i 
Shukis, Petrui Valaičiui, Petrui 
Benešiui, Elenai Kundrotas, 
palinkėta sveikatos. 

Nutarta suruošti gegužinę 
Šaulių namuose birželio 5 d. 
Susirinkimai bus keturi: kovo 
25, gegužės 27, spalio 28 ir 
gruodžio 16 d. P a g a l i a u 
priėjome prie valdybos rinkimų. 
Paprašius siūlyti kandidatus į 
valdybą, niekas to nepadarė. 
Visi kartu šaukė, kad valdyba 
dirba gerai ir reikėtų tą darbą 
pratęsti dar vienus metus. 
Pasiliko ta pati valdyba: Alex 
Navardauskas — pirm., Helen 
Vilkelis — vicepirm., Victor 
Utara — sekr., B. Žemgulienė — 
fin. sekr., Emma Petraitis — 
ižd. , Reg ina Petrauskienė 
parengimų vadovė ir Antanas 
Abraitis — maršalka. Kadangi, 
mums bediskutuojant, R. Pet
r a u s k i e n ė su padėjėjomis 
apkrovė stalus, visi pasivaišino, 
vieni kitiems palinkėjo sveikų, 

; turtingų 1994 metų ir skirstėsi, 
žadėdami susitikti pavasa
riniame susirinkime kovo 25 d. 

A. N. 

• D a u g i a u s i a sniego per 
trumpą laiką ant Čikagos mies
to išdrėbta 1967 m. sausio 26 d. 
Pūga padengė miestą 23 colių 
balta antklode. 

t • 


