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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Lietuva mini 
Vasario 16-ąją 

Vilnius, vasario 16 d. (Elta) — 
Šiandien Lietuvoje iškilmingai 
pažymimos Nepriklausomybės 
paskelbimo 76-sios metinės. 
Vidurdienyje prie Seimo rūmų 
pakeltos Lietuve >, Latvijos ir 
Estijos valstybinės vėliavos. 

Ši ceremonija atlikta pirmą 
kartą. Kaip pasakė ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževi
čius, jos bus pakeliamos Vilniu
je, Rygoje ir Taline pažymint 
kiekvienos valstybės nepri
klausomybės atkūrimo dieną. 
Šiuo aktu pabrėžiamas Baltijos 
valstybių solidarumas įtvirti
nant savo šalių nepriklauso
mybe ir saugumą, pabrėžė Lie
tuvos vyriausybės vadovas. 

Iškilmingoje ceremonijoje da
lyvavo prezidentas Algirdas 
Brazauskas, Seimo pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, vyriausybės 
ir prezidentūros nariai. 

Vakare Vilniuje įvyks iškil
mingas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos minėjimas. 
Pranešimajame padarys Algir
das Brazauskas. 

Vasario 16-oji minima ir 
Lietuvos ambasadoje Minske 

Lietuvos ambasada Baltarusi
joje šiandien rengia oficialų 
priėmimą Valstybės atkūrimo 
dienos proga. Pažymėti šią 
dieną ir atstovauti Lietuvai 
Šiame priėmime į Minską išvy
ko Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Priėmime taip pat 
dalyvaus Baltarusijos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Mečislav Grib. Par 
lamentų vadovai pasakys kai 
bas. Neoficialiomis žiniomis, 
parlamentų vadovų pokalbyje 
bus paliesti kai kurie Lietuvos 
ir Baltarusijos sienų ginčo 
klausimai. 

Baltarusija, be kita ko, pre
tenduoja į nedidelę Adutiškio 
geležinkelio stotį ruože tarp 
Vilniaus ir Polocko. Pernai jos 
priklausomybe Lietuvai patvir
tino Baltarusijos premjeras 
Viktor Kebič, tačiau kai kurios 
politinės jėgos, tarp jų ir Bal
tarusijos Liaudies Frontas, šį 
sprendimą laiko neteisėtu. 

LDDP a tkūrė sovietinę 
šventę 

Vasario 15 d. Lietuvos Seimas 
priėmė nutarimą į minėtinų 
dienų sąrašą į* aukti kovo 8-ąją, 
oficialiuose kalendoriuose vadi
namą „Tarptautinę Moters die
ną". 

Tarptautinė Moters diena Lie
tuvoje pradėta minėti soviet
mečio laikais. Pagal tuometi
nius įstatymus beveik 40 metų 
ji buvo oficiali valstybinė 
šventė. 

Ji , kaip šventė, buvo panai
kinta 1990 metais, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Seimo nutarimą paskelbti 
kovo 8-ąją minėtina diena ini
cijavo LDDP frakcija Seime. Jų 
balsų dauguma ir buvo priimtas 
šis nutarimas. Tačiau, kaip 
pasakė Seimo pirmininkas Čes
lovas Juršėnas, jis neprivalomas 
Lietuvos oficialioms valdžios 
įstaigoms. 

(Si šventė okupacijos metais 
buvo švenčiama vietoj Motinos 
dienos. — Red. t. 

Žemdirbių streikas nebuvo 
gerai organizuotas 

Vasario 10 d. prasidėjusio 
Lietuvos žemdirbių streiko nuo
taikos kasdieniniame gyvenime 
beveik nejaučiamos. Ūkininkų 
Sąjungos ir streiko komiteto pir
mininkas J. Čiulevičius, įvertin
damas streiko pradžią, sakė, 
kad su šakėmis niekas neina, 
todėl streikas nėra ryškus. Jo 
nuomone, bendrovės nestrei
kuos, o ūkininkai dabar turi 
mažai parduodamo pieno, nes 
karvės užtrūkusios. Be to. nėra 
taip lengva pieną pristatyti — 
trūksta bidonų. Neneigė streiko 
komiteto pirmininkas ir orga
nizatorių kaltės. 

Pasigirdo nuomonių, kad žem
dirbiai bijo streikuoti, nes gali 
supykti pieno kombinatai. Ta
čiau vargu ar atsirastų nors 
vienas ūkininkas, kuris atsi 
sakytų paremti šią akciją 
Ūkininkai mielai parduotų 
pieną ne kombinatams, tačiau, 
prasidėjus streikui, paaiškėjo. 
kad niekas kitas nesisiūlo jo 
paimti. 

Lietuva įsiskolinusi 
dujų tiekėjams 

Vilnius, vasario 12 d. (AGEP) 
— Energetikos ministro pava
duotojas Saulius Kutas vasario 
10 d. žurnalistams pasakė, jog 
energetikams jau „pakvipo 
pavasariu". Viceministro tei
gimu, energetikos reikalai 
klostosi neblogai, ir svarstoma 
galimybė nenutraukti karšto 
vandens tiekimo butams po to, 
kai baigsis šildymo sezonas. 

Elektros energija ir šiluma 
visą žiemą teikiami be per 
trūkių. Net ir tada. kai Ig 
nalinos atominė elektrinė buvo 
visiškai sustojusi, vartotojai to 
nepajuto, sakė S. Kutas. 

„Lietuvos dujų" generalinis 
direktorius Kęstutis Šumache-
ris sakė, kad neribojamas ir 
gamtinių dujų tiekimas, tačiau 
vartotojų įsiskolinimas yra net 
89,9 milijonai litų. Jsiskoli 
nimas dujų tiekėjams Rusijo 
je, savo ruožtu, tebelieka labai 
didelis, ir sausio 15 dieną buvo 
10.5 milijonų dolerių. 

— Vilniuje vykstančiame 
..Danijos dienų" renginyje 
dalyvauja 25 Danijos įmonių 
atstovai. Šio renginio metu 
daugiausia dėmesio skiriama 
energetikai, kur danai yra ypač 
daug pasiekę. Be to, numatoma 
atgaivinti prieškarinius ryšius 
žemės ūkio srityje ir užmegzti 
naujus ilgalaikius santykius. 
Šiuo metu Lietuvoje įregis
truotos 64 bendros su danais 
įmonės, prekybos apyvarta tarp 
Lietuvos ir Danijos nuolat 
didėja ir dabar jau yra 233 mili
jonai litų. 

— Vilniaus miesto valdyba 
gavo 3,500 prašymų atstatyti že
mės nuosavybę. Juridiškai pa
tvirtinta apie 750 tokių pareiš
kimų. Faktiškai žemę atgavo 
tik apie 200 buvusiųjų savinin
kų. Vilniaus miesto teritorijoje 
galima atstatyti tik iki 20 arų 
buvusių valdų. Jei neįmanoma 
grąžinti viso sklypo, jam siū
lomas tokio pat dydžio sklypas 
kitose Vilniaus vietose. Ar leisti 
privatizuoti žemę senamiestyje 
dar nenuspręsta. (AGEP) 

Ukrainiečiai Jungtinių Tautų taikos palaikytojai Sarajevo mieste kasdien pas juos ateinantiems 
vaikams praėjusį sekmadienį dalino sumuštinius. 

Lietuva remia NATO 
reikalavimus Bosnijoje 

New Yorkas, vasario 15 d. — 
Antradienį, Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos svarstybų dėl 
padėties Bosnijoje ir Herce
govinoje metu pasisakė Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, 
praneša Lietuvos Nuolatinė 
Misija Jungtinėse Tautose. At
viroji Tarybos sesija Bosnijos 
reikalu vyksta Pakistano ir kitų 
islaminių valstybių prašymu, 
norint suteikti progą ir ne ST 
nariams išreiškti savo pozicijas 
Bosnijos klausimu. Atsižvel
giant į praėjusios savaitės įvy
kius Bosnijos sostinėje Sarajeve 
ir galimus NATO pajėgų kari
nius veiksmus, norinčių pasi
sakyti Tarybos posėdyje sąrašas 
buvo ilgas. 

Savo trumpoje kalboje Amba
sadorius Simutis dar kartą 
pabrėžė Lietuvos valdžios ir 
žmonių pasibaisėjimą ir gilų su
sirūpinimą dėl besitęsiančios 
agresijos prieš Bosniją. „Ag
resoriaus pajėgos ir toliau savo 
veiksmais tyčiojasi iš tarptauti
nės humanitarinės teisės normų 
ir priimtų karo papročių'' sakė 
Lietuvos atstovas. 

Ambasadorius Simutis infor
mavo Saugumo Tarybos narius 
apie Lietuvos Seimo priimtą pa
reiškimą dėl įvykių Sarajeve, 
kuriame kviečiami Bosnijos, 
Chorvatijos (Kroatijos) ir Ser
bijos parlamentai daryti viską, 
kad būtų nutrauktos žmonių žu
dynės. „Lietuvos vyriausybė 
sveikina Šiaurės Atlanto Sutar-

Krymo prezidentas — rusas 
Simferopol, Krymas, Uk

raina, vasario 1 d. (ITAR-
TASS) — Pirmuoju Krymo pre
zidentu sekmadienį išrinktas 
Jurij Meškov. Pirmadienį cent
rinė rinkimų komisija patvir
tino rinkimų protokolą. Rin
kimuose dalyvavo 75.12% pi
liečių, esančių sąrašuose, ar
ba 1.427,419 žmonių. Už Jurij 
Meškov balsavo 72.92% rinki
muose dalyvavusių rinkėjų, ar
ba 1,040,888 žmonės. Už kitą 
kandidatą — Krymo Aukščiau
siosios Tarybos pirmininką Ni-
kolaj Bagrov, kuris pasisako už 
Krymo autonominę respubliką 
kaip Ukrainos dalį, balsavo 
23.35% rinkėjų, arba 333,243 
Krymo piliečiai. 

Meškov gimė 1945 metais, jo 
motina — ukrainietė, tėvas — 
rusas, Dono kazokas. Baigęs vi
durinę mokyklą Simferopolyje, 
Meškov tarnavo KGB pasienio 
kariuomenėje, po to mokėsi 
Maskvos Valstybinio univer
siteto teisės fakultete, kur jo 
mokslinis vadovas buvo profeso
rius Valerij Zorkin, dabartinės 
Rusijos Konstitucinio Teismo 
pirmininkas. Apsigynęs diplo
mą, dirbo Krymo prokuratūroje 
tardytoju, advokatu. Krymo 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas, grupės „Respublika", 
vadovas. Respublikonų judėjimo 
ir Krymo respublikonų partijos 
pirmininkas. 

Savo rinkimų programoje 
Meškovas užtikrino, kad jis 

atšauks referendumo dėl Krymo 
statuso moratoriumą, garan
tavo vienybę su Rusija, dvigubą 
pilietybę. 

Maskvoje, Rusijos Federacijos 
Tarybos (parlamento aukštes
niųjų rūmų) deputatas Nikolaj 
Gončar apie rinkimus pasakė: 
„Rinkimų Kryme rezultatai 
neturi tapti Rusijos ir Ukrainos 
santykių blogėjimo priežasti
mi". Jo nuomone, Rusijai dabar 
labai svarbu „parengti bendrą 
poziciją dėl Jurijaus Meškovo 
išrinkimo Krymo prezidentu" 
Gončar siūlo Federacijos Tary
bai, Valstybės Dūmai žemesnie
siems Rusijos parlamento rū
mams) ir Rusijos prezidentui 
„priimti deklaraciją dėl bendros 
pozicijos Krymo atžvilgiu". 
Šiaurės Osetijos prezidentas, 

Federacijos Tarybos deputatas 
Ascharbekas Galazobas pasakė, 
kad Federacijos Tarybai „kol 
kas neverta svarstyti šį klau 
simą". Jo nuomone, reikia pa
laukti konkrečių Meškov veik
los rezultatų. 

Kitaip mano Ingušijos prezi
dentas, Federacijos Tarybos 
deputatas Ruslan Aušev. Jis 
pasakė, kad „Federacijos Tary 
bai reikia apsvarstyti padėtį 
Kryme, užimti bendrą poziciją, 
kad nesusikomplikuotų Rusijos 
ir Ukrainos, tair pat Rusijos ir 
Krymo santykio Pasak Au
šev, deputatams > ia sva rst 11 
visas opias probl- aas, „nepa
liekant jų naujoms deputatų 
kartoms". 

ties Organizacijos 'NATO) rei
kalavimus agresoriams nu
traukti Sarajevo miesto bom
bardavimą ir atiduoti Jungtinių 
Tautų pajėgų žinion savo sun
kiąją ginkluotę"", toliau kalbėjo 
Simutis. „Tai nėra kraštutinis 
reikalavimas. Jis kaip tik yra 
jau seniai žengtinas žingsnis 
įgyvendinti priimtas Saugumo 
Tarybos rezoliucijas, įkurian-
Čia' vadinamas 'saugias zonas', 
tarp kurių yra ir Sarajevo mies
tas". 

Baigdamas savo žodį, Lietu
vos atstovas pabrėžė šio naujo 
reikalavimo įgyvendinimo bū
tinumą. Jo nevykdymas reikš
tų, jog „tarptautinė bendrija 
pasiruošusi toleruoti agresiją". 
„Saugumo Taryba", baigė Am
basadorius Simutis, „vargu ar 
gali leisti nevykdyti dar vieną 
jo sprendimą. Tai privestų prie 
tragiško Jungtinių Tautų ir 
NATO patikimumo žlugimo". 

Lietuvos delegacijos nariai jau 
trečią kartą nuo konflikto pra
džios dalyvauja Saugumo Tary
bos viešose svarstybose Bosnijos 
klausimu. 

Referendumu 
paremtas rusų 
palaikytojas 

Bišek, Kirgizstanas, vasario 
1 d. (Itar-Tass) - Sausio 30 d. 
Kirgizstane vyko referendumas 
dėl pasitikėjimo prezidentu 
Askar Akajev. Išankstiniais 
duomenimis, referendume daly
vavo 95.6% rinkėjų. Oficialūs 
rezultatai bus paskelbti tik 
vasario 4, tačiau referendume 
dalyvavo beveik visi rinkėjai, o 
tai liudija, jog Kirgizstano 
gyventojai pritaria prezidento 
Akajev reformų kursui. Dau
giausia vilčių prezidentas Aka
jev siejo su rusakalbiais šalies 
gyventojais. Jiems net buvo pa
žadėta dviguba pilietybė. 

Po pietų perduotoje informaci
joje pranešama, kad Askar Aka-
jevo politikai pritarė 96.2% 
piliečių, dalyvavusių referen
dume. Šiuos duomenis spaudos 
konferencijoje pranešė prezi
dento spaudos sel- orius Tm-
ankadyr Rysalijev. „Toks 
rinkėjų aktyvumas ir Akajevo 
laimėjimas", pasakė jis, „rodo, 
kad kirgizų tauta susivienijo 
apie pripažintą vadą - prezi
dentą Askar Akajev" Atsaky
damas j žurnalistų klausimus, 
spaudos sekretorius paneigė 
būsimus kaltinimus suklastojus 
referendumo rezultatus. 

JT ir NATO skirtingai 
interpretuoja 

Sarajevo, Bosnija-Herzego 
vina, vasario 15 d. (Reuter) — 
Jungtinės Tautos ir NATO ne
sutaria kaip reikia interpretuoti 
Vakarų ultimatumą serbams 
dėl ginklų aplink Sarajevo 
miestą pavedimo JT žinion. 
Pagal ultimatumą, visa Sara
jevo miestą supanti sunki gink
luotė turi būti atitraukta nuo 
Sarajevo 20 kilometrų (12.4 
mylių) atstume iki vasario 20 d., 
o po tos dienos likusius iš oro 
šaudys NATO lėktuvai. Saugu
mo zonos išimtis yra Bosnijos 
serbų „sostinė" Pale, kurios 
1.25 mylios spindyje leidžiama 
serbams turėti ginklus. 

Artėjant ultimatumo vykdy
mo dienai iškilo ginčas apie 
NATO ultimatumo interpreta
vimą. Jau leista laisviau inter
pretuoti ginklų išvežimo sąiygą: 
užteks tik juos pavesti JT 
dalinių žinion, palikus vietoje, 
nes neįmanoma jų išvežti snie
guotoje, kalningoje teritorijoje. 
Bosnijos vyriausybė, tačiau, 
sako, jog kol serbų sunkioji ar
tilerija supa miestą, ji jiems 
gresia, nes vėl gali būti lengvai 
panaudota. 
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NATO įsakė serbams atitraukti 
sunkiuosius ginklus 12.4 mylių spin
dyje nuo Sarajevo miesto centro iki 
vasario 20 dienos. 

JT per laisvai interpretuoja 
ultimatumą 

Bet JT pajėgų vadai Sarajevo 
mieste interpretuoja, jog JT 
radarais sekant serbų artileriją 
yra patenkinama sąlyga, kad jų 
artilerija yra „Jungtinių Tautų 
žinioje" ir kad to užteks užtikri
nimui, kad ji nebūtų panaudoja
ma. Bosnijos ambasadorius JAV 
Mohamed Sacirbey, tačiau, ant
radienį kalbėdamas per JAV 
radijo National Public Radio 
stotį, pasakė, jog tokia laisva 
NATO ultimatumo interpretaci
ja rodo, kad JT pajėgų vadai 
stengiasi taip interpretuoti 
ultimatumą, kad serbams būtų 
neįmanoma sąlygų neįvykdyti 
ir tad nereiktų prasyti NATO 
oro puolimų. 

NATO griežčiau 
interpretuoja 

NATO, tačiau, daug griežčiau 
interpretuoja ultimatumą, kaip 
sako NATO pareigūnas Briuse-

Lietuva — 
branduolinė valstybė 

Vilnius, vasario 12 d. (AGEP) 
— Lietuvos atominės energe
tikos saugos viršininkas Povilas 
Vaiinys spaudos konferencijoje 
pranešė, kad Lietuva de facto 
yra branduolinė valstybė, nes 
jau sukauptas tam tikras kiekis 
plutonio, naudojamo branduoli
nių ginklų gamybai. Nors Lietu
va yra pasirašiusi susitarimą 
dėl branduolinių ginklų nepla 
tinimo ir sutartį dėl branduo 
linių medžiagų apskaitos ir 
kontrolės, tačiau Lietuvos pasie
nio tarnybos tam nėra pasiruo
šusios. 

lyje, skaitydamas JAV Valsty
bės departamento dokumentą: 
„NATO tikisi, kad JT ne tik pri
žiūrės, bet ir efektyviai perims 
visus pabūklus, kurie nėra 
išvežti iš saugumo zonos; kiti 
bus puolami iš oro", pasakė 
NATO pareigūnas. Washingto-
ne JAV Valstybės departamen
to pareigūnas Mike McCurry 
išreiškė tą pačią interpretaciją 
ir atmetė teigimus, kad NATO 
ultimatumas neaiškus. 

Aukšti JAV Valstybės depar
tamento pareigūnai tačiau 
pripažino, kad NATO modifi
kavo savo ultimatumą taip, kad 
Bosnijoje esantiems JT pajėgų 
vadams būtų įmanoma jį vyk
dyti. Dabar ultimatume pažymi
ma, kad ginklai turi būti arba 
išvežti iš saugumo zonos arba 
taip „perstatomi", kad jų 
nebūtų galima panaudoti. 

Neapoly, Italijoje, esantis 
pietinės Europos NATO pajėgų 
vadas, amerikietis admirolas 
Mike Boorda tvirtino, kad ser
bai privalo perleisti savo sun
kiųjų ginklų valdymą. „Jie 
negali būti panaudojami... ir jei 
jie norėtų juos atsiimti, jie tu
rėtų juos atsikovoti", pasakė 
adm. Boorda. 

Tik maža dalis ginklų 
J T žinioje 

Bosnijos serbų kariuomenės 
didžiulis sunkiųjų ginklų arse
nalas yra kritiškai svarbus, 
jiems norint įveikti musulmonų 
bei kroatų pajėgas Bosnijoje. Jų 
dėka serbai jau yra užvaldė 70% 
Bosnijos teritorijos. Tuo tarpu 
tik 40 sunkiųjų ginklų jau at
vežti į JT priežiūros vietas. 
Apskaičiuojama, kad aplink Sa
rajevo miestą jų yra apie 500, 
didžioji dauguma — serbų, nors 
kai kurie priklauso ir Bosnijos 
valdžiai. 

Bosnijos serbų kariuomenės 
štabo vadas generolas ManojIo 
Milovanovič pasakė, jog jų 
tankai, pabūklai ir mortyrai bus 
atiduoti JT kontrolei, bet liks 
savo vietose. 

Sustiprinamos J T pajėgos 

I Sarajevo jau pradėjo atvykti 
pirmieji JT taikos palaikymo 
dalinių papildymai, kurių užda
vinys bus įtvirtinti paliaubas ir 
užtikrinti, kad serbų ir musul
monų daliniai nebesusitiktų 
kovoje. 

Dabar Sarajevo mieste jau yra 
135 JT karinių stebėtojų, o 
vasario 5 d„ kai įvyko turgavie
tės užpuolimas, kurio metu 68 
žmonės buvo užmušti ir kuris 
privedė prie NATO ultimatumo, 
jų buvo tik 60. 

Sarajevo mieste esančių JT 
taikos palaikytojų vardu kal
bėjęs pulk. Bill Aikman pasakė, 

"kad per sekančias kelias dienas 
atvyks dar daugiau JT dalinių. 
Pirmieji iš jų atvyko Šiaurės 
šalių pajėgos: 170 karių, 20 
šarvuočių ir kitų riedmenų. iŠ 
taikos palaikymo uždavinių 
Kroatijoje a tvyksta rusų, 
jordaniečių ir slovakų daliniai. 
Atvykti pasiruošę ir britų 
daliniai, šiuo metu dislokuoti 
Vite7 mieste centrinėje Bosni
joje. 

KALENDORIUS 

Vasario 17 d.: Septyni Ser-
vitų steigėjai; Donatas. Donata, 
Viltė, Vaišvilas. 

Vasario 18 d.: Simeonas, Ber
nadeta, Lengvenis. Gendrė 
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LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 
76-TAS VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 

Nuo senų laikų, Detroito Lie
tuvių Organizacijų centras ren
gia Vasario 16-tos minėjimus 
Detroite. Taip vyko ir šiais 
metais. Vasario 13 d. rinkomės 
Į lietuviškų parapijų bažnyčias 
maldauti Viešpatį Dievą padėti 
Lietuvai. Dalyvavome kiek gau
siau su organizacijų vėliavomis. 
Skambėjo giesmės, lydimos var
gonų muzikos, ir klausėmės, tai 
dienai kunigo skirtų minčių. 

Po pamaldų susibūrėme j Die
vo Apvaizdos parapijos Kultūros 
centro salę švęsti Nepriklau
somybės atstatymo sukaktį. Mi
nėjimo akademiją, trukusią 
vieną valandą pradėjo ir, sklan
džiai pravedė DLOC pirminin
kas adv. Kęstutis Miškinis. Or
ganizacijų atstovams įnešus ir 
išrikiavus vėliavas, JAV himną 
sugiedojo Vida Dirgėlaitė-Mil-
mantienė. Akompanavo Ada 
Mikštienė. Kun. Alfonsas Babo-
nas sukalbėjo invokaciją. Buvo 
pristatyti garbės svečiai-tau-
tybių atstovai. 

Išklausėme sen. Carl Levin 
atstovės Ruth Broder, kongres-
mano David Bonior ir Lenkų 
Kongreso Detroito skyr. atstovo 
Casimir Olegarchuk trumpų 
sveikinimų. Sveikinimus raštu 
atsiuntė Michigan gubernato
rius, Detroito ir Southfieldo 
miestų merai. 

Adv. Kęstutis Miškinis supa
žindino su pagrindiniu kalbė
toju advokatu S. Povilu Žum-
bakiu, kurio komentarus apie 
gyvenimą Lietuvoje esama gir
dėję „Lietuviškų melodijų" radi
jo laidose. P. Žumbakis kalbėjo 
apie gresiančius Lietuvai pavo
jus iš jos neramių kaimynų. 
Tvirtino, kad didesnis vidaus 
pavojus. Cituoju jo kalbos iš
trauką: „Šiandien Lietuvoje yra 
visuotinė betvarkė. Gatvės pil
nos chuliganų gaujų; prekybą 
valdo svetima ir vietinė mafija; 
valdžia, net Seimo dauguma, 
patekusi į nesąžiningų žmonių 
rankas, kuriems tiek krašto ge
rovė, tiek Lietuvos vardas visai 
nesvarbu..." Tai yra adv. P. 
Žumbakio sutirštintas vaizdas. 
Tačiau reikia sutikti su jo tvir
tinimu, kad „Lietuva negalės 
atsigauti ir atkurti pilnos Ne
priklausomybės, bei tikros lais
vės, kol neturės tobulos teisinės 
sistemos" ir kad „Teisinė sis
tema negali egzistuoti be pa
grindinio teisingumo". Aptaręs 
lietuvių laikyseną okupacijų 
metais , j i s siūlė Lietuvai: 
„atlikti teisinės švaros darbą: be 
keršto, be neįrodytų kaltinimų, 
be vienapusiškos teisinės sis
temos". 

Paskaita, trukusi 30 minučių, 
publikos buvo šiltai įvertinta. 
Po paskaitos priimta rezoliuci
ja, kuri bus pasiųsta JAV prezi
dentui ir Valstybės sekretoriui. 

Meninę dalį atliko „Žiburio" 
lituanistinės mokyklos moki
niai, vadovaujami Viktorijos 
Viskantienės ir „Audinio" 
tautinių šokių vienetas, vado
vaujamas Astos Puškoriūtės-
Soltis, pašokdami taut inius 
šokius. Mokiniai pašoko „Noriu 
miego", tabalą, vėdarą ir 
patrepselį. „Audinys" šoko „Per 
girią girelę", vakaruškos ir 
audėjėlė. Minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Minėjimo rengėjai 
Altui surinko 3,100 dolerių. 

Pertraukos metu tarp pa
maldų ir minėjimo, dalyviai 
galėjo pasivaišinti skaniais val
giais ir kavute, kuriuos paruošė 
Ona Šadeikienė su talkininkė
mis ir talkininku Stasiu Šadei 
ka. Reikia pasidžiaugti Organi
zacijų centro jaunųjų veikėjų 
vykusiu patvarkymu sutrum
pinti minėjimo programą. 

Stasys Gar l iauskas 

ST. BUTKAUS SAULIŲ 
KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį vasario 27 d., 12 
vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks Stasio 
Butkaus šaulių kuopos metinis 
susirinkimas. Dienotvarkėje: 
valdybos pirmininko Eduardo 
Milkaus ir valdybos narių bei 
revizijos komisijos pranešimai, 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. Ateities veiklos rei
kalai, klausimai bei sumany
mai. 

ŠV. KAZIMIERO 
MINĖJIMAS 

Kovo 13 dieną, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks Lie
tuvos Vyčių globėjo šv. Kazi
miero minėjimas. Seimininkai 
bus Lietuvos Vyčių 102 kuopa, 
veikianti prie Šv. Antano 
bažnyčios. Minėjime dalyvaus 
79-tos ir 139-tos kuopų nariai. 
Po minėjimo - pietūs. Pietų 
kaina 12 dol. asmeniui. Bilietus 
galima iš anksto įsigyti pas Re
giną Juškaitę arba Oną Selė-
nienę. 

ĮDOMŪS PRANEŠIMAI 
„LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ" 

PROGRAMOJE 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė, transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais, nuo 
4 vai. p.p. iš WPON, AM banga 
1460, vasario 15 dienos laidoje 
perdavė adv. Povilo Žumbakio 
pasakytą kalbą ir ištraukas iš 
Vasario 16 dienos minėjimo 
Detroite. Taip pat buvo per
duota ir LB Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininko Algi
manto Gečio pasikalbėjimas su 
Vytautu Landsbergiu, jo vieš
nagės metu Washingtone, š.m. 
vasario 3 d. ir Lietuvių Fondo 
tarybos pirmininkės Marijos Re
inienės pranešimą. Gavėnios 
metu penktadienio laidose da
lyvauja Šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas. I m 

SUSIKAUPIMAS 
DAINAVOJE 

Šeštadienį, sausio 22 d. 
popietę, sušalusioje ir apsnigtoje 
Dainavoje susirinko Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos 48 

jaunesni parapiečiai: 26 su
augę ir 22 vaikai. Parapijos ta
rybos iniciatyva buvo suruoštas 
šis susikaupimo savaitgalis. Jį 
pravedė kun. Antanas Saulaitis 
iš Čikagos. 

Savaitgalio šeimininkai, pa
rapijos tarybos pirmininkas An
drius Butkūnas, Alė Butkūnie-
nė ir parapijos Švietimo komite
to pirmininkė Rama Petrulienė 
su Petruliu, sutiko, po lietu
viškos mokyklos pamokų at
vykstančius dalyvius, siūlydami 
kambarius bei pasisotint jų pa
ruoštu maistu. Vaikam labiau
siai rūpėjo išsprukti laukan kol 
saulutė dar švietė, pasivažinėti 
rogutėmis. 5 valandą, suaugę 
rinkosi konferencijos kambary 
pirmajai sesijai. Kun. Saulaitis 
pravedė diskusijas apie krikš
čioniškumą. Po jų, prašė dalyvių 
pasirinkti iš kelių pasiūlytų sa
vaitgaliui formatų. Nuspręsta, 
kad visi parašys ką labiausiai 
norėtų diskutuoti. Iš to susidarė 
likusių sesijų temos: bažnyčia, 
malda ir vaikai. Po vakarienės 
vaikai susėdo pažiūrėti filmo 
apie sniego senį, o tėvai 
susirinko diskusijoms. 9 vai. 
gerokai nuvargę vaikai greit 
užmigo, tai suaugę galėjo susi
rinkti salėje prie židinio, gurkš
noti kavute ir šnekučiuotis. 
J aun i parapiečiai išdėstė 
parapijos tarybos pirmininkui 
savo rūpesčius. Buvo proga ir 
gimtadieni atšvęsti. Vakaras 

Detroito Dievo Apvaizdos parapijos jauniausi parapiečiai Liana Butkūnaitė, 
Vytukas ir Linukas Kaspučiai laukia kun. A. Saulaicio palaiminimo Dainavo
je vykusio dvasinio susikaupimo savaitgalio metu. 

Nuotr. A. Butkūno 

baigėsi vieniems anksčiau, o ki
tiems tęsėsi iki 2 valandos. 

6 valandą ryto, koridoriuose 
prasidėjo vaikų tylūs šnabždė
jimai. Visi iki 9 vai. sukilo. Po 
pusryčių vaikai buvo užimti, o 
tėvai dalinosi mintimis apie jų 
krikščionišką auklėjimą. Pas
kui šeimos kūrė plakatus pagal 
„Tėve Mūsų" maldą ir su jais 
rinkosi šv. Mišioms. Mišių me
tu, kun. Saulaitis kvietė šeimų 
atstovus tarti žodelį apie nupieš
tą plakatą, o patarnautojai jais 
puošė sienas. Vienu metu, kiek
vienas šeimos narys padėjo lai
kyti šeimos žvakę, o „Tėve Mū
sų" malda, ypač vaikams, 
padarė įspūdį, kai buvo 
kalbama ne tik žodžiais, bet ir 
rankomis. Pietų metu 
savaitgalio rengėjoms Ramai 
Petrulienei, Alei Butkūnienei ir 
Dianai Tukienei savaitgalio 
dalyviai įteikė snaigėmis 
papuoštus kavos puodukus, o 
kun. Saulaičiui (apsisaugoti nuo 
Čikagos šalčių) šiltą megztinį. 
Pavalgę, visi išdūmė į lauką. Po 
baltą Dainavą išsibarstę vieni 
slidinėjo, kiti čiuožė, dar kiti 
rogutėmis važinėjo arba sniego 
senius lipdė. 2 v. p.p. visi grįžo 
į vidų. Vaikai darė rankdarbius, 
o tėvai susirinko konferencijos 
kambaryje. Baigiant, dalyviai 
pareiškė norą netrukus vėl 
susirinkti. Taigi kitas susikau
pimas su kun. Saulaičių Dievo 
Apvaizdos jaunesniems parapi-
iečiams (nuo 25 metų amžiaus) 
įvyks šeštadienį, kovo 5 d., nuo 
4 vai. p.p. iki 10 v.v. jaukiose 
Weathersfield Apartments Club 
House patalpose. Numatomos 
diskusijos su pertraukomis. 
Registruotis pas Ramą Petru
lienę tel. 626-4709. 

...Savaitgalis buvo ypatingas. 
Jautėsi nuoširdumas, atviru
mas, draugiškumas ir lietuviš
kos parapijos šeimyniškumas. 
Dalyvavusios šeimos: Bubliai. 
Butkūnai, abieji Kaspučiai, 
Mikulioniai, Moss, Nemaniai, 
Petrauskai, Tukiai, Underiai, 
Audra Kasputytė, Audra Nau-
mutė ir Nata Zarankaitė nuošir
džiai dėkingi Mildai Bublytei. 
Jonui Korsakui, Linui ir Sauliui 
Polteraičiam už vaikų priežiūrą, 
Dievo Apvaizdos parapijos tary
bai už jų atsižvelgimą į jaunas 
šeimas — ypač pirmininkui An
driui Butkūnui, Alei Butkū
nienei, Ramai Petrulienei, 
Petruliui ir Dianai Tukienei už 
jų iniciatyvą bei darbą ir kun. 
Antanui Saulaičiui už atvyki
mą, diskusijų pravedimą. 

T. U. 

KAZIUKO MUGĖ 

Detroito „Baltijos" ir „Gabi
jos" skautųyčių tuntai kviečia 
visus apsilankyti tradicinėje 
Kaziuko mugėje š.m. kovo 6 die
ną vyksiančioje Dievo Apvaiz
dos parapijos salėje. Tuoj po šv. 
Mišių vyks trumpa tuntų suei 
ga ir Kaziuko mugės atidary
mas. 

GRAND RAPIDS, MI 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo 76 metų (nuo 1918 
vasario 16) ir 4 metų (nuo 1990 
kovo 11) minėjimas bus sekma* 
dieni 1994 vasario 20 dieną, 
Šv. Pet ro ir Povilo parapijo

je, Q u a r r y Avenue & Myrtle 
Street, Grand Rapids, Michi
gan šia tvarka: 

12 vai. lietuviškos Padėkos 
Mišios Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje už atgautą Nepriklauso
mybę ir laisvės kovose žuvusius 
bei mirusius lietuvius. Mišias 
laikys klebonas kun. Dennis 
Morrow, giedos Jono Treškos, 
Jr., vedamas lietuvių bažnytinis 
choras su soliste Virginija Bruo-
žyte-Mulioliene. 

1:30 vai . p.p. šventės minėji
mas parapijos mokyklos salėje, 
1433 Hamilton Ave NW. Po 
trumpos įžangos bus linksma ir 
įdomi programa, kurią atliks 
jauna ir talentinga solistė Vir
ginija Bruožytė-Muliolienė iš 
Clevelando, sėkmingai koncer
tavusi keliuose kontinentuose ir 
Rasos Soliūnaitės-Poskočimie-
nės vadovaujama lietuvių tau
tinių šokių šokėjų grupė iš Le-
mont, Illinois. 

Minėjime bus galima pasivai
šinti užkandžiais, pyragais ir 
kavute, susitikti ir pabendrauti 
su svečiais, pažįstamais ir drau
gais. Programos pertraukos me
tu bus renkamos aukos išeivijos 
lietuvybei stiprinti per Lietuvių 
Bendruomenę ir našlaičių bei 
senelių pagalbai Lietuvoje. Ne
galintieji dalyvauti minėjime 
prašomi savo aukas pasiųsti, ar
ba asmeniškai įteikti valdybos 
iždininkui Juozui Lukui, 622 
Tremont Court NW, G r a n d 
Rapids, MI 49504, tel 453-
6043. Prašoma a tneš t i į 
minėjimą užkandžių ar pyragų. 

Labai kviečiam visus lietu
vius, šeimas, draugus ir kaimy
nus amerikiečius dalyvauti ir 
kartu švęsti 76 metų sukaktį 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 1918 metų vasa
rio 16. ir 4 metų sukaktį nuo 
1990 metų kovo 11 pakartoto 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo. 

NAŠLAIČIAI LIETUVOJE 
DŽIAUGIASI DOVANOMIS 

Našlaičiams, seneliams ir mo
kyklų vaikams Utenoje buvo iš
siųsti siuntiniai, kuriuos labai 
rūpestingai suaukojo, supakavo 
ir išsiuntė geraširdžiai .Grand 
Rapids lietuviai ir amerikiečiai. 
Utena yra miestas Lietuvoje su 
kuriuo dabar „giminiuojasi" 
Lietuvių Bendruomenės Grand 
Rapids apylinkė. Visiems auko
jusiems ir dirbusiems nuošir
džiai dėkoja Utenos lietuviukai 
našlaičiai, mokiniai ir seneliai. 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba ir toliau renka 
jiems aukas. 

JAV LB Grand Rapids 
Apylinkės Valdyba 

H A R T F O R D , C T 

KAZIUKO MUGĖ 

Hartfordo lietuviškos skau-
tijos rengiama Kaziuko mugė 
kovo 6 d. vyks Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos salėje. Mugės 
atidarymas tuoj to 9 tos vai. 
lietuviškų šv. Mišių. 

Kaip ir kasmet atsilankiusieji 
nenuobodžiaus. Cia rasite lietu
viškų knygų, lėliu, įvairiausių 
gintaro dirbinių, marškinėlių, 
puikiausių audinių iŠ Lietuvos, 
meniškų medžio drožinių. Taip 
pat loterija, skaučių ir skautų 
stalai. Vėliau, apžiūrėjus ir ap 
sipirkus — skanūs lietuviški 

BOSTON, MA 

JONO VANAGAIČIO 
ŠAULIU KUOPOS METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Kuopos metinis visuotinis 
susirinkimas įvyko sausio 23 d. 
Nors oras buvo šaltokas, bet 
narių susirinko nemažai. Pirmi
ninkas Stasys Augonis, pradė
damas susirinkimą pasveikino 
visus ir padėkojo, kad nepabū
gę šalčio atvyko. 

Susikaupimo minute buvo 
pagerbti mirusieji kuopos 
šauliai. Maldą už Tėvynę 
paskaitė inž. Aloyzas Astravas. 
Buvo apdovanotas ŠAULIŲ 
ŽVAIGŽDĖS medaliu Česlovas 
Kiliulis. Protokolą perskaitė 
sekretorė Pranė Milerienė. 
Pirmininkas supažindino kuo
pos narius su jo paskutinių 
dvejų metų veikla. Kuopon 
įstojo buvęs Lietuvos šaulys — 
Antanas Mažiulis. Turėjom 4 
kuopos susirinkimus ir du 
Trakų rinktinės valdybos po
sėdžius. Pirmininkas atosto
gavo 3 mėnesius Lietuvoje. Rug
pjūčio pabaigoje, einantis 
kuopos pirm. pareigas vicepirm. 
Aleksandras Dubauskas prisi
dėjo prie Trakų rinktinės 
rengiamos gegužinės Cape 
Code, pas šaulius Martyšius. 

Kuopa neteko labai veiklių 
narių: — Onos Ivaškienės (Bos
tono lietuvių tautinių šokių 
mokytojos-vadovės); g.š. Vlado 
Bajerčiaus (buvęs Trakų 
rinktinės pirmininkas); Elenos 
Valiukonienės, Mildos Norkū-
nienės — moterų vadovės, inž. 
LŠSI g.š. Juozo Stašaičio (buvęs 
Jono Vanagaičio kuopos ir 
Trakų rinktinės pirmininkas); 
Antosės Liutkonienės ir Genės 
Razvadauskienės. 

Iždininkė Verutė Tumienė, 
veda kuopos kasą labai tvar
kingai ir sąžiningai. Moterų 
vadovė — Ilona Baranauskaitė 
energingai vykdo savo pareigas 
ir sumaniai paruošia „kavutę" 
po visų kuopos renginių. 

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Birutė Šakėnienė. 
Kuopos finansiniai reikalai ka
dencijos metu buvo kruopščiai 
tvarkomi. 

Rudenį, Darbo dienos savait
galį, dalyvausime Trakų 
rinktinės rengiamame tradi
ciniame Kultūriniame savait
galyje pas tėvus Pranciškonus, 
Kennebunkport, Maine. Į LŠSI 
Visuotinį atstovų suvažiavimą 
Čikagoje, važiuos Trakų 
rinktinės valdybos vicepirm. 
Martynas Dapkus. 

Kuopa savo aukomis remia 
Vasario 16-tos gimnaziją Vokie
tijoje, Lietuvos šaulius ir lietu
vių spaudą. Kuopa pasiuntė 
Lietuvos šauliams vartotų 
drabužių — pavasarį ir rudenį 
19 dėžių. Persiuntimo išlaidas 
sumokėjo Trakų rinktinės val
dybos pirmininkas — LŠS gar
bės šaulys Algirdas Zenkus. 
Kuopa dėkoja visiems aukoju
siems gerus vartotus drabužius. 

Kuopos valdybą 1994-96 metų 
kadencijai sudaro: — kapelionas 
kun. Rafaelis Šakalys, OFM, 
pirmininkas Stasys Augonis I-
mas vicepirm. Aleksandras Du
bauskas, ižd. Verutė Tumienė, 
sekr. Pranė Milerienė, l i ras 
vicepirm. Česlovas Kiliulis, 
moterų vadovė Ilona Baranaus
kaitė, vėliavos tarnyba — 
Aldona Santeckaitė; Kontrolės 
komisija — pirm. Birutė 
Šakėnienė, nariai — Ronaldas 
Baranauskas ir Jonas Mačiuls-
kas. 

Užbaigus kuopos susirinkimą, 
visi buvo pakviesti pasivaišinti 
kavute. 

S. A. 

pietūs: namų gamybos dešros, 
kopūstai, kugelis. Kava ir pyra
gai visą laiką. Visi kviečiami at
silankyti, maloniai praleisti 
laiką su draugais, susitikti su 
seniai bematytais pažįstamais 
ir tuo pačiu paremti skautišką 
veiklą Hartforde. 

J.B. 
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F O R T M Y E R S , F L . 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO MINĖJIMAS 

Lietuvos Laisvės forumas ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo minėjimą kovo 6 d., 
2:30 v. p.p. (punktualiai!). Socie-
ty First Federal banko salėje. 
7130 College Parkvvay. Fort 
Myers. 

Visi apylinkės lietuviai bei 
pri jaučiantys amer ik ieč ia i 
kviečiami dalyvauti minėjime. 
Pagrindinę kalbą sakys žurna
listas Vytautas Semaška. 

Taipgi norime pranešti, kad 
Fort Myers viešojoje bibliotekoje 

visą kovo mėnesį bus išstatyta 
Irenos Lukauskienės paruošta 
lietuviškų eksponatų parodėlė 
'papuošalai, gintaro dirbiniai, 
medžio drožiniai, knygos ir kt.) 
Fort Myers viešojoje biblio
tekoje. Dėl smulkesniu informa
cijų skambinkite (813) 649-0628 
(Naples), arba (813) 332-2951 
(Ft. Myers). 

V. Cha inauskas 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
" " ] DANTŲ GYDYTOJA 
- ( 7915 W. 171st 
l\j Tinley Park. IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Re*. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ave., 

Chicago. III. 60652 

Cardiac Diagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Butldlng 

6132 S. Kedzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3tOO W. M *t. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v v antrd l2 30-3vpp 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir sestd 9 v.r -12 v p.p 
•132 S. Kadzla Ava.. Chicago 

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

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia i vaKarus nuo Ha'iem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

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

Kasdien 1 H 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 M 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S635 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais >r savaitgaliais :e 708-834-1120 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel . (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

6 9 antr 1?6. penkt 10 1? 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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

ViZ'ta; apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Pnkiauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. ipne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center 

Nspervllle Cempus 
1020 E. Ogden Ave . , Sulte 310, 

Nspervllle IL 60583 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

-• i 



Ir istorija, ir žmogus 
nesikeičia 

Ilgus dešimtmečius negalė
jome suprasti, kodėl laisvasis 
pasaulis visai nereaguoja ir 
nesijaudina dėl sovietinio smur
to pavergtose tautose, smurto 
vykdytojams neiškelia „Niu-
rembergo bylos", nepasmerkia 
skriaudos fakto, tik užsiima 
„kultūriniais mainais". Tyliai 
praėjo prieš daugelį metų 
Ukrainoje sovietų dirbtiniu 
būdu sukeltas siaubingas badas, 
pakirtęs šimtus tūkstančių 
badu numarintų ukrainiečių. 
Kur tas garsus „humaniš
kumas"? Baltijos valstybių 
okupacija, naiviai įtikinamam 
pasauliui pristatyta kaip „sava
noriškas įsijungimas į Sovietų 
Sąjungos šeimą", liko be 
užuojautos ar kritikos. Vakarų 
demokratijos turi puikius šnipų 
tinklus, tai jos viską žinojo apie 
smurtą, persekiojimus ir 
trėmimus. Eilę metų įvairiomis 
kalbomis platinta „Katalikų 
Bažnyčios Kronika" taip pat 
nepažadino pasaulio sąžinės. Jei 
aliejumi turtingą Saudi Arabiją 
buvo skubėta gelbėti nuo inva
zijos, tai Baltijos kraštai , 
išskyrus vakaruose nelabai 
branginamą gintarą, neturi ko 
pasiūlyti. 

Analizuojant žmonijos istoriją 
nuo pat urvinio žmogaus laikų, 
peršasi išvada, kad žmogus per 
tūkstančius metų nepasikeitė, 
nepatobulėjo, tik pakeitė agresi
jos metodus, pasinaudodamas 
modernaus mokslo išradimais. 
Urvinis žmogus buvo priverstas 
kovoti už būvį; jis gynėsi ietimi 
ar akmeniu nuo, į jo žūklės ar 
medžioklės vietą besikėsi
nančio, kaimyno. Praėjus 
„kovos už būvį" idėjai, dvi
dešimtojo amžiaus karai bei in
vazijos vyksta dėl „ideologinių 
ar politinių" priežasčių, kaip tą 
darė Rusija ir Vokietija ir kaip 
panašiai vyksta buvusioje Jugo-
slavijoje. Jei apie atomo 
skaldymą svajojo viduramžių 
alchemikai, tai šio šimtmečio 
nuostabus išradimas neprisidėjo 
prie gyvenimo pagerinimo, kaip 
tą padarė didžiausieji išradimai 
— ratas ir ugnis. Atomo skaldy
mo paslapties atidengimas buvo 
pirmiausia pritaikytas žudymui 
ir tapo baisiausiu ginklu. Net ir 
dinamito išradėjas Nobelis ne 
apie ginklų gamybą svajojo, bet 
apie žmonijos gyvenimo 
patobulinimą, dinamitą naudo
jant statybos darbų paleng
vinimui, kelių ir geležinkelių 
tiesimui, sprogdinant uolas, 
tausojant žmogaus jėgas 
sunkiausiuose darbuose. 

Šito šimtmečio didžiausiomis 
nelaimėmis laikomi abu 

NESUSIPRATIMUS 
SU LENKAIS AIŠKINANT 

pasauliniai karai, bet dabartinis 
žemėlapis nusagstytas „gaisra
vietėmis", kuriose kenčia 
nekaltos aukos, persekiojami 
skirtingo tikėjimo žmonės, 
šaudomi vaikai, paaugliai, 
moterys ir vyrai. Ilgus šimtme
čius buvo laikomasi tam tikrų 
karinės etikos normų, kaunan
tis kareiviui su kareiviu. Bet 
kas vyksta dabar? Siaubingus 
įvykius fotografuoja ir 
reklamuoja sensacijų išalkę 
televizijos bei spaudos repor
teriai, bet niekas nesiima su
stabdyti beprasmiško nekaltų 
beginklių žudymo. Bosnija ir 
Hercegovina y ra pačioje 
Europos širdyje, kuri kadaise 
buvo kultūros ir civilizacijos 
lopšiu. NATO vadovybė apa
tiškai derasi su serbais, gra
sindama bombarduoti jų pozici
jas, jei jie nenustos žudę. Tuo 
tarpu Sarajeve kas dieną žūva 
žmonės, juos apšaudant maisto 
prekyviečių eilėse. Gyvieji 
neturi geriamo vandens, gyvena 
nekūrenamuose pastatuose, o 
medicinos ribota pagalba 
nepajėgia aptarnauti sužeistųjų, 
tik kapinėse daugėja kryžių. 
Televizijoje matome kraujuo
jančius vaikus, išbadėjusius su
augusius, sugriautus pastatus... 

Vienos televizijos programos 
metu Valstybės departamento 
aukštas pareigūnas buvo už
klaustas, kodėl Amerika nesiki-
šanti į buvusios Jugoslavijos 
tragediją. Atsakymas buvo 
trumpas ir aiškus: Amerika 
negalinti daryti išimties vien 
Bosnijos ir Hercegovinos pro
blemai, nes tada reikėtų lygiai 
taip pat reaguoti ir Somalijoje, 
ir Nikaragvoje, ir Haiti, ir 
kitur, tai Ameriką ištiksiąs an
tras „Vietnamas". Aišku, jis 
neužsiminė apie dalyvavimą 
Saudi Arabijos kare, nes tuo 
parodytų polinkį „kištis" ten, 
kur naudinga. 

Esame ne be pagrindo susi
rūpinę Baltijos respublikų liki
mu. Pereitą savaitę prezidentas 
Clinton priėmė Latvijos dele
gaciją, neva palaikydamas 
Baltijos valstybes, bet savo vieš
nagės Maskvoje viešos kalbos 
metu jis padarė priešingą suges
tiją: „Rusija greičiausiai įsikiš 
į tas vietoves, kaip kad mes 
buvome įsikišę į Panamą ir 
Grenadą". 

Kas bus toliau? Jei Amerika 
nenori „kištis" į buvusios 
Jugoslavijos brolžudystę, tai 
jokios pagalbos negalima iš jos 
tikėtis tuo atveju, jei Baltijos 
respublikos vėl patektų į 
meškos nasrus. „Skaitant tarp 
eilučių" lyg per miglą aiškėja, 

Danutė Bindokienė 

Lenkijos seimo grupes 
kaltinimas Lietuvai 

Užtrukus pasirašyti tarp (Lie
tuvos ir Lenkijos tarpvalstybi
nę sutartį, 72 Lenkijos deputa
tai pasiuntė laišką Lenkijos pre
zidentui, Seimo maršalui, mi
nistrui pirmininkui ir užsienio 
reikalų ministrui. Tą laišką 
pasirašę seimo nariai, išskyrus 
vieną, priklauso kairiųjų demo
kratų ir valstiečių sąjungų frak
cijai. Laiške rašoma: „Lenkų 
gyvenančių Vilniaus krašte per
sekiojimai ir diskriminavimas 
ypač sustiprėjo Lietuvai atga
vus nepriklausomybę". Toliau 
rašoma, kad lenkų mažumai 
Lietuvoje taikomi represiniai 
metodai, bandymas atimti iš 
žemdirbių jų dirbamą žemę. Tie 
klausimai daug kartų buvo kel
ti Vilniaus krašto lenkų gynimo 
piliečių komiteto ir Pakraščių 
(kresų) organizacijų vyriausios 
tarybos, bet tie pareiškimai ne
susilaukė dėmesio. Laiške rei
kalaujama, kad Lenkijos vy
riausybė turi sudaryti teisines 
garantijas, užtikrinančias len
kams, gyvenantiems Lietuvoje, 
pagrindines teises. 

Konkrečiai lenkai reikalauja 
autonomijos Vilniaus ir Šalči
ninkų rajonuose, bent jau švie
timo ir kultūros srityse; visiško 
ir teisingo žemės grąžinimo len
kų žemdirbiams, šiuo metu gy
venantiems Lietuvoje; lenkų vi
suomeninių organizacijų turto, 
Lietuvos valdžios konfiskuoto 
1939-1940 m.; garantuoti len
kų universiteto nenutrūkstamą 
veiklą. 

Pareiškime sakoma, kad įvyk
dyti aukščiau išdėstytiems 
postulatams, atsižvelgiant į 
300,000 lenkų Lietuvoje, reikia 
priimti prielaidas: Lietuvoje 
gyvenančių lenkų teisės turi 
būti nusakytos aiškiai ir tiks
liai; traktate negali būti istori
nio lietuvių ir lenkų santykių 
vertinimo; traktate turi būti pri
imta teisių ir prievolių abipusiš
kumo principas; kartu su trak
tatu negalima pasirašyti papil
domos deklaracijos. 

Sukūrus tokias garantijas, po 
pasirašymo ir ratifikavimo tu
rėtų nepasikartoti skausmingi 

kad Baltijos valstybės palie
kamos Rusijos „įtakos sferai". 
Taigi istorija nepasikeitė, ur
vinio žmogaus instinktai išliko 
tie patys, tik pakeitė savo 
agresijos tikslą ir pobūdį dar 
žiauresne ir mažiau patei
sinama forma... 

Aurelija M. Balašaitienė 

IGNAS MEDŽIUKAS 

lenkų persekiojimai. Traktato 
turinys turi užtikrinti veiks
mingo įsikišimo galimybe, kai 
jo nutarimus pažeistų Lietuva. 

Lietuvos seimo narių 
reakcija 

Lietuvos seimo narių grupė į 
tokį įžūlų ir neteisingą pareiš
kimą reagavo paaiškinimu: 
„Pareiškime reikalaujama 
papildomų lengvatų lenkų ma
žumai Lietuvoje. Teigiama, kad 
iki šiol vykusios derybos kelia 
rimtus nuogąstavimus, ypač 
tarp lenkų, žinančių istoriją ir 
lietuvių lenkų santykius, akcen
tuojant paskutinius aštuonis de
šimtmečius, tačiau nenurodo, 
ką blogo Lietuva padarė savo 
kaimynei. Primenama, kad Lie
tuvoje visų tautybių gyvento
jams buvo sąlygos jų savitumui 
reikštis. Net sovietinės okupaci
jos metais Lietuvoje veikė len
kiškos mokyklos, leidžiami len
kų kalba laikraščiai, veikė 
meno saviveikla, liaudies tea
tras „Vilija". Net sovietmečiu 
lenkai turėjo žymiai geresnes 
sąlygas, todėl lenkų Lietuvoje 
skaičius augo. Jei 1959 m. jų 
buvo 230,000, tai dabar jau 
258,000. 

Lietuvai atkūrus nepriklauso
mybę įsteigta daugiau lenkiškų 
mokyklų ir klasių mokyklose, 
lenkiškų grupių vaikų darže
liuose, meno saviveiklos lenkiš
kų būrelių. Kompaktiškai gyve
nančių lenkų vaikai gali lanky
ti lenkiškas mokyklas ar klases. 
Niekur kitur lenkai neturi pro
porcingai tiek mokyklų, laikraš
čių, televizijos ir radijo laidų 
kaip Lietuvoje. Lenkijoje gyve
nantieji lietuviai, dargi Punsko 
ir Seinų apylinkėse kompaktiš
kai gyvenantieji, tokių sąlygų 
neturi. Punsko licėjuje istorija 
mokoma lenkų kalba, o Lietuvo
je lenkų mokyklose viskas dės
toma lenkų kalba. 

Kultūros ir švietimo autono
miją lenkų mažuma Lietuvoje 
jau seniai turi. Vilniuje šiuo 
metu statoma vidurinė mokyk
la, pavadinta šv. Tėvo Jono Pau
liaus II vardu bus lenkiška. 
Lenkų kultūrinė autonomija re
miama, nes tai padeda tauti
niam tapatumui ir savitumui iš
saugoti bei plėtoti. Tačiau 
nepritariama dėl teritorinės au
tonomijos, nes ji neprisideda 
prie Lietuvos valstybės inte
gralumo. 

Žemė ir kitas turtas, atimtas 
sovietų okupacijos metais, grąži

namas Lietuvos piliečiams re
miantis juridiniu pagrindu, bet 
ne pagal tautybe ar kalbą. 

Lenkijos respublikos seimo 
nariai teigia, kad Lietuvos 
valdžia 1991 — 1992 m. buvo 
likvidavusi lenkiškas savivaldy
bes. Iš tikrųjų Lietuvos Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
1991 m. rugsėjo mėn. paleido 
Vilniaus ir Šalčininkų rajonų 
savivaldybes už jų deputatų ko
laboravimą su sovietų pervers
mą Lietuvoje rėmusiomis poli
tinėmis jėgomis . 

Atrodo, kad Lenkijos seimo 
nariai, pasirašę pareiškimą dėl 
lenkų mažumos persekiojimo 
Lietuvoje, rėmėsi klaidinga in
formacija ir padarė skubotas iš
vadas. Tik Lenkijos ir Lietuvos 
priešams yra naudinga sukom
plikuoti santykius , rašoma 
Lietuvos seimo atstovų pa
reiškime. 

Diskusija apie lenkų 
lietuvių santykius 

Žinoma, ne visi lenkai taip 
galvoja, kaip tie pasirašę pareiš
kimą Lenkijos seimo nariai. 
Sausio 15 d. Varšuvoje vyko Lie
tuvos mylėtojų klubo iniciatyva 
diskusija „Lenkų — lietuvių 
santykiai vakar, šiandien, ryt", 
kurioje, kaip rašo H. Kubeckai-
tė („Atgimimas", Nr. 4) daug 
teisingų atsiliepimų apie Lietu
vą ir lietuvius buvo pareikšta . 
Prof. A. Niemčinova kalbėjo, 
kad lietuvių-lenkų situacija daž
nai Lenkijoje rodoma nedera
mai, kai menki dalykai paver
čiami tautiniais ir tai kenkia 
tarptautinei nuomonei. Kai nė
ra kitos nuomonės, eilinis pilie-

Ntis remiasi neteisinga infor-
'macija. Lenkijos seimo tautinių 
mažumų komisijos pirmininkas 
J. Kuron sakė, kad kiekvienoje 
didesnėje grupėje yra kvailių 
(taip jis pavadino kreipimosi 
signatarus). Jis kalbėjo, kad 
lietuviai, gyvenantieji Lenkijo
je, negalėjo bažnyčioje melstis 
lietuvių kalba, kad už tai ne 
kartą net buvo sumušami. 
Lietuviai daug vargo turėjo, 
negalėdami rašyti savo vardų 

• l ie tuviška i . Dabar Puns
ke padėtis pasikeitė, bet kitur 
viskas liko po senovei. Lietuviai 
Lenkijoje turi daug teisingų 
priekaištų valstybiniam radijui, 
televizijai. Bet dabar esanti val
džia stengiasi patenkinti lietu
vių mažumos reikalavimus. 
Prof. J. Dyliongova sakė, kad 
reikia suprasti, jog lenkai ir 
toliau myli Aušros Vartus, tik 
ten neturėtų eiti su plakatais, 

Bažnyčia: religinė ar 
tautinė institucija? 

Kai prez. Clintonas lankėsi 
Maskvoje, jis atsisakė susitikti 
su kraštutiniuoju nacionalistu 
Vladimiru Žirinovskiu, nepai
sant paties Žirinovskio įtiki
nėjimų, kad jam toks susiti
kimas visai nesvarbus, taip pat 
nepaisant kai kurių politikų 
(net Jungtinėse Amerikos Vals
tijose) pasisakymų, jog Clin
tonas daro klaidą, ignoruo
damas Žirinovskį, kuris ateityje 
gali būti net Rusijos valdžios 
viršūnėje. Vienok prez. Clintono 
susitikimas su Maskvos pat
r iarchu Aleksiejumi nesu
silaukė jokios kritikos, o tik pri
tarimo. Ortodoksų Bažnyčia 
Rusijoje išgyvena nepaprastai į 
stiprų atgimimą ir jau dabar yra i 
jėga, su kuria verta skaitytis. 

Kai kurie politinių srovių 
Rusijoje stebėtojai teigia, kad 
Ortodoksų Bažnyčia yra vie
nintelė institucija, tvirtai užsi
brėžusi susigrąžinti vietą tau
toje, iš kurios buvo išstumta per 
70 totalitarinio režimo metų. Ir 
tai atlikti jai tikrai sekasi, nes 
Rusijoje Ortodoksų Bažnyčia 
nėra vien dvasinio gyvenimo 
versmė, bet į ją žiūrima, kaip į 
tradicinę rusų tautos tapatybės 
sudėtį. Jokia kita institucija 
šiandien Rusijoje negali 
užtikrinti tokio istorinio tęsti
numo — nusidriekiančio ir į 
prieškomunistinius laikus. 

Kai tuo tarpu Amerika, ku
rios konstitucija ir net gyve
nimo etika pagrįsta puritoniš
kojo protestantizmo pagrindais, 
nuolat stengias (arba bent tam 
tikri jos gyventojų sluoksniai to 
siekia) „atskirti Bažnyčią nuo 
valstybės", kartais nukrypstant 
į tiesiog juokingus kraštu
tinumus, Rusijoje religijos ir 
Maskvos patriarcho rolė kas
kart stiprėja. 

Tai galėjome pastebėti ir per
nai rudenį kilusių neramumų 
metu, kai Maskvos patriarchas 
mėgino sutaikyti kovojančias 
politines grupuotes, kad tauta 
išvengtų pilietinio karo. 
Vienam Maskvos dienraščiui po 

riaušių užklausus skaitytojų, 
kas tuo metu Rusijoje yra įta
kingiausi asmenys, Maskvos 
patriarchas pažymėtas dešim
tuoju, nors prieš riaušes buvo 
53-čioje vietoje. 

Mes žinome — labiausiai iš 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikų — kaip aršiai religija, 
dvasininkija ir tikintieji buvo 
persekiojami tėvynėje bolševikų 
valdymo laikais, tačiau visos, 
moderniausiais metodais 
brukamos, ateizmo sąvokos ne
buvo veiksmingos. Tą „liaudies 
opiumą" — tikėjimą — nema
žiau žiauriai (ir bent 20 metų il
giau) persekiojo ir Rusijoje. 
Tačiau ateizmo pastangos nesu
naikino nei ortodoksų, nei ku
rios kitos religijos: vienos perėjo 
į pogrindį, kitos mėgino prisi
taikyti — paklusti komunistinio 
režimo viešpačiams. 

Galima sakyti, kad religija 
buvo lyg sėkla sušalusioje 
žemėje. Vos perestroika atnešė 
atolaidį, religinis atgimimas 
prasidėjo plačiu mastu ir 
šiandien yra galbūt vienintelis 
pozityvaus progreso reiškinys, 
apėmęs visą rusų tautą. Tačiau 
kaip tik dėl to, kad Ortodoksų 
Bažnyčia Rusijoje yra ne vien 
religine, bet ir tautinė in
stitucija, nejučiomis puo
selėjanti rusiškąjį šovinizmą, 
kaimyninės tautos iš jos pa
ramos konfliktų atveju vargiai 
gali tikėtis. 

Jau daug kartų ir daugelyje 
tautų istorija įrodė, kad religijos 
gali būti vienijantis, ska
tinantis, ugdantis veiksnys. Ir 
Lietuvos istorija gali paliudyti, 
kad per Bažnyčią tautinis atgi
mimas pasiekė liaudį (nors per 
Bažnyčią anksčiau ta pati liau
dis buvo lenkinama (prieš 1918 
m. nepriklausomybės paskel
bimą; tikėjimas teikė stiprybę ir 
bolševikų okupacijos dešimt
mečiais. Šiuo metu sekti Ame
rikos pavyzdžiu ir atskirti 
Bažnyčią nuo valstybės, yra 
kenksminga ir vienai, ir antrai 
pusei. 

smerkiančiais Lietuvą. Lenkai 
turėtų būti jautresni lietuvių 
rūpesčiams. 

Lietuvių-lenkų susitikimas 
Varšuvoje vyko pastangomis 
Leono ir Danutės Brodowskių. 
kurie vadovauja Lietuvos bičiu
lių klubui. Klubas leidžia storo
ką žurnalą ..Lithuania". kuria
me duodama daug žinių apie 
Lietuvą. Ne visi Lietuvos lenkai 

supranta klubo veiklos moty
vus, todėl mano, kad čia susibū
rę žmonės išduoda lenkų mažu
mos reikalus Lietuvoje. Bet, 
Brodowskių nuomone, ateitis 
parodys, kad jie buvę teisūs. 

1791 m. gruodžo 15 d. įsiga
liojo pirmieji 10 JAV Konstitu
cijos įstatų, pavadintų „Bill of 
Rights". 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

Fiziniai, ūkiniai ir bendruomeniniai spaudimai 
Sienų pažeidimai. Atsikuriančios valstybės yra iš

gyvenusios nemažai įvairių sienų pažeidimų ne tik is
torijos laikotarpyje, bet ir artimoje praeityje. Būtų naivu 
galvoti, kad koloninės jėgos greitai pasikeis iki tokio 
laipsnio, kad jos galės gyventi be kolonialinių pretenzijų 
į savo kaimynus. 

Galima numatyti įvairius buvusios sovietinės sis
temos struktūrinius pasikeitimus. Struktūrinis imperijų 
kitimas dažnai yra susijęs su žmonių migracijomis, 
kurios juda mažiausio pasipriešinimo kryptimi. Vals
tybės, kurių sienos bus silpnai apsaugotos, labiausiai 
patrauks gyventojų persikėlimus. 

Didžiausią skaičių neteisėtų imigrantų sudaro tie 
žmonės, kurie pereina sieną ekonominiais sumetimais. 
O po to kolonistiniai interesai stengiasi juos įteisinti. 
Pagal šiuos interesus valstybių sienos turėtų būti atvi
ros. Atvykęs ii kitur į naują valstybę, ateivis turėtų 
automatiškai įgyti visas to krašto piliečio teises. Atsi
kuriančios valstybės, kurios bando vienomis ar kitomis 
priemonėmis kontroliuoti tokią neribotą žmonių įplauką 
tarptautinėse organizacijose yra kaltinamos žmonių 
teisių pažeidimu. Yra nesiskaitoma su faktu, kad tiktai 

maždaug to paties dydžio, vienodo išsivystymo lygio ir 
maždaug vienodo patrauklumo šalys gali atidaryti 
sienas. Kraštų dydžių skirtumas yra labai svarbus 
kaimyninių valstybių santykiuose. Jeigu būtų leista, 
didelės valstybės užplūstų mažus ir patrauklius kraštus. 

Ūkinė Priklausomybė yra ilgalaikis planas atsi
kuriančių valstybių kolonizavimui. Atsikuriančios vals
tybių gamtos turtai buvo naudojami taip, kad imperinė 
valstybė turėtų daugiau naudos. Kraštuose kur augo 
medvilnė, žemės ūkis buvo paverstas medvilnių pro
dukcijos plantacijomis. Apskritai, žemės produkcija 
visuose kraštuose buvo nukreipta ne į tų kraštų 
pareikalavimus, bet į imperinės valstybės ekonomiją. 

Tarp respublikų pramonės gamyba buvo suskaldyta 
taip, kad pavienės respublikos negamintų užbaigtų 
produktų. Kiekvienoje respublikoje gamyba priklausė 
nuo dalių ir žaliavų, pagamintų kitose respublikose. Po 
išsilaisvinimo atsikuriančios valstybės paveldėjo dalių 
dirbtuves. Netrukus po visuotinio ekonominio suteikimo 
galutiniam produktų pagaminimui trūksta arba dalių, 
arba žaliavų. Neišvengiamai produkcija ėmė smukti. 
Greitas produkcijos mažėjimas atsikuriančiose vals
tybėse yra sovietų sistemos planavimo stiliaus pasekmė. 

Gyventojų trūkumai pasidarė neišvengiami dėl 
produktų stokos iš vienos pusės ir dėl darbo trukumo 
iš kitos pusės. Ūkines priklausomybės atpalaidavimas 
bus sunkus ir trūkumai gali būti jaučiami ilgą laiką. 

Bendruomenės griovimas. Bandymai griauti nesau
gias bendruomenes yra sėkmingesni negu saugias. Sau
gioje bendruomenėje gyventojai žino, kas gali ir ko ne
gali įvykdyti. Gyventojai nuvokia neįprastų įvykių 
galimybes. Nesaugioje — mažiausi gandai yra laikomi 
pavojaus signalais. 

Bendruomenių griovimas vyksta įvairiais būdais. 
Tarp jų yra melagingos informacijos skleidimas, bend
ruomenės patikimų asmenų pašalinimas, ginkluoti 
veiksmai bei ki t i bendruomenę ardantys būdai. 

Atsikuriančiose valstybėse gyvena įvairiais laiko
tarpiais atvykę žmonės. Daugelis jų per eilę metų nei 
išmoko tų kraštų kalbos, nei bandė kitaip pritapti prie 
krašto bendruomenių. Dažniausiai tokios grupės ban
do organizuoti savo atskiras kolonijas ir stengiasi gauti 
joms neteisėtas „politines" privilegijas; taip jie ieško 
būdų atidaryti vartus neribotai imigracijai. 

Bendruomenių griovimas — tai viena svarbiausių 
dominavimo priemonių imperialistinių tikslų siekime. 
Nesaugi bendruomenė yra silpna, neproduktyvi ir, 
aplinkybėms susiklosčius, neatspari dominavimo 
pinklėms. 

Organizaciniai ir propagandiniai spaudimai 
įtakos į Krašto įstatymų leidybą. Valdymosi sistema 

sudaro visų organizacinių procesų pagrindą. Atsi
kuriančios valstybės pasisakė už demokratinę valdymo
si sistemą pirmiausia dėl to, kad norėjo atsiriboti nuo 
buvusios diktatūros, o antra, kad norėjo įsijungti į vaka
rietiškų demokratijų šeimą. 

Pagal populiarų supratimą, vieši ir slapti balsavimai 
reiškia demokratiją. Bet vien tik vieši rinkimai dar nėra 
demokratija. Demokratijos esmę galima lengviau pa
aiškinti, išvardinant, kas nėra demokratinė sistema, 
negu kas ji yra. Nors ir naudojančios rinkimus, įvairios 
diktatūros, nekonstitucinėa monarchijos, autokratuos ir 
kitos suvaržyto gyvenimo sistemos nėra demokratuos. 
Pagrindiniai demokratijų principai yra panašūs, bet 
demokratinės valdymosi sistemos yra skirtingos kiekvie
noje valstybėje. 

Daugumos valstybių valdymosi pradžia yra buvusi 
ne demokratinė. Laiko eigoje, kai iškilo gyvybinis 
reikalas, valstybės išdirbo savitas demokratines 
valdymosi sistemas, ir tos sistemos nuolatos keičiasi. 
Demokratijos vystymasis yra evoliucinis procesas. 
Kopijuoti kurios nors valstybės demokratiją neturi 
prasmės, nes tokios kopijos turi tendenciją pavirsti 
politiniu žaidimu turinčiu mažai ką bendro su krašto 
vystymosi procesais. Politinis žaidimas yra nejautrus 
krašto problemoms. Specialūs interesai diktuoja 
politinius žaidimus ir, pasinaudojant nedarnia savi
valdos padėtim, imperiniai interesai turi geriausią progą 
parengti dirvą dominavimo užmačioms. 

Valstybingumo griovimas. Imperinės jėgos stengia
si paneigti tautiškumo svarbą ir keisti tautiškos bui
ties esmę taip, kad naujas buities supratimas parengtų 
kraštą kolonizavimui. Tokiu būdu yra griaunama ir 
valstybingumo idėja. 

Imperinių jėgų strategijos bando įrodyti pasauliui 
ir tarptautinėms organizacijoms, kad imperinės 
užmačios yra teisingos ir pateisinamos, nes 
atsikuriančių valstybių įstatymai esą prieštarauja tarp
tautinio teisingumo ir piliečių teisių principams. 
Imperinių spaudimų tikslas yra panašus militarinei in
tervencijai: užtikrinti kolonistams teises, viršijančias 
kolonizuojamų tautų piliečių teises. Tą pasiekus, karinė 
invazija gali įvykti be didelio pasipriešinimo. Ypač 
stiprūs spaudimai vyksta Europos Tautą konferencijose, 
kur imperialistai stengiasi panaudoti „piliečių teisių 
pažeidimų" skundus kraštų dominavimo pateisinimui 
Tos konferencijos yra minkšta dirva imperinės 
desinformacijos sėklos sėjimui. Imperinės įtakos siekia 
būti kitų kaltintojais, teisėjais ir baudėjais, nors jie patys 
yra žinomi piliečių teisių pažeidėjai. 

(Bus daugiau) 
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Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 
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IŠEIVIJAI 
P a s i s a k o nau jo j i L F t a r y b o s p i r m i n i n k ė 

M a r i j a R e m i e n ė 

p u n k t ų — 1994 metų veiklai 
k o n k r e č i u s s i e k i u s . B u s 
s i ek i ama daugiau dėmesio ir 
pa ramos skirti mūsų išeivijos li
t u a n i s t i n i a m švie t imui , tau
t ine i ku l tūra i , radijui, spaudai 
ir apskr i ta i savųjų tradicijų 
p a l a i k y m u i . Visa p r o g r a m a 
b u v o i šd i sku tuo ta p i r m a m e 
posėdyje. J i liks lankst i i r galės 
bū t i keičiama a r papildoma 
paga l reikalą. 

Naujos tarybos p i rmininkės 
pareigos nėra nei kiek leng
vesnės, ka ip kad buvo steigiant 
L. fondą. Steigiant ir a u g a n t L. 
fondui , plačioji l i e tuvių vi
suomenė domėjosi ir žvelgė kaip 
į labai gerą sumanymą. Tau
t iečiai aukojo, o veiklieji fondo 
steigėjai savanoriškai dirbo ir 
savo f inansus bei jėgas aukojo 
k i ln iam tikslui. O tikslas L. fon
do buvo aiškus — remti lituanis
t i n į š v i e t i m ą , k u l t ū r ą ir 
j a u n i m ą . Buvo a i šku , kad 
išsilaikyti išeivijoje reikia ne tik 
savanor i ško darbo, bet ir finan
s inio pagrindo. Ka i po keletą 
me tų iš L. fondo pradėjo plaukt i 
p a r a m a , visuomenė ypač at
k re ipė dėmesj. 

La ika i pasikeitė. Vyresnioji ir 
dosnioji lietuvių k a r t a gerokai 
p ra re tė jo — nemaža j a u jų 
iškeliavo amžinybėn. Kiti dar, 
me tų naštos slegiami, j au ne
bega l i auko t i l i e tuv i šk iems 
r e ika l ams ir L. fondui. Atgavus 
Lie tuva i nepr iklausomybę, fi
n a n s i n ė išeivijos p a r a m a vis 
daug iau ima plaukt i giminėms, 
a r t imies i ems bei našlaičiams 
Lietuvoje — tiesioginiai gyvam 
žmogui. Skųstis negalim, nes L. 
Fondo kapi ta las auga ir 1993 
me ta i s įplaukų buvo 278,090 
doler ių . Tač iau prašančiųjų 
gausėja. Visų prašymų sudėtinė 
s u m a kelis ka r tu s prašoka fon
do g a u n a m a s pa lūkanas . Ypač 
d a u g prašymų didelėm sumom 
a t e i n a iš Lietuvos. Atrodo, jog 
m ū s ų tėvyna in ia i nesupran ta 
a r nenor i supras t i , kad L. fonde 
s u k a u p t a s k a p i t a l a s n ė r a 
didelis ir suauko ta s negausių 
t a u t i e č i ų p a s t a n g o m i s ir 
aukomis . Iš viso juk y r a t ik 
6,666 nar ia i . Daug prašymų L. 
f o n d a s g a u n a i š L i e t u v o s 
s tuden tų , norinčių studijuoti 
užs i eny je , ypač Amer iko je . 
Paga l sąlygas, pelno skirs tymo 
komisi ja s tengiasi padėti . Dėl 
f inansų stokos, L. fondo stipen
dijos y r a t i k simbolinės. At
s k y r u s Lietuvai vieną milijoną 
dolerių, sumažėjo palūkanos. 
J o s d a r l a b i a u s u m a ž ė s , 
a t i da vus Lietuvai 150,212 dol. 
sk i r i amų L. fondo narių noru, 
pa re ikš tu apklausos metu. Visa 
ta i a t s i l i eps į fondo te ikiamą 
pa ramą . Dėl visų t ų priežasčių, 
1994 me ta i s L. fondas galės 
p a r e m t i mūsų b ū t i n i a u s i u s 
r e i k a l u s 230,000 doleriais. 

Lietuvių fondas tu r i augti. J i s 
r e i k a l i n g a s Lietuvai , bet ypač 
r e i k a l i n g a s pač ia i išeivijai , 
k u r i a i j is buvo ir sukur tas . 
L a i k a s a tkre ip t i dėmesį į mūsų 
pač ių r e ika lu s , nes išeivija 
nesi l ikviduoja. Tur ime auklė t i 
a u g a n t į j aun imą lietuviškoje 
dvasioje, ugdyti juose didį tu r t ą 
— l ie tuvių kalbą ir tradicijas. 
T u r i m e išlaikyti savo spaudą ir 
radijo laidas. Tur ime remti visą 
savo veiklą ir kul tūr in į judė
j imą, t a i tuomet galėsime dau-

Marija Remienė 

Lietuvių fondo taryba 1993 m. 
gruodžio 2 d. išrinko naują va
dovybę — valdybos ir tarybos 
pirmininkus. Valdybos pirmi
n inkas Stasys Baras sudarė 
naują valdybą, į kur ią įeina 
vienas ki tas iš buvusios valdy
bos, bet yra ir visai naujų narių. 
Naujosios valdybos sąs t a t a s 
buvo patvir t in tas LF tarybos 
š .m. saus io 28 d. t a r y b o s 
posėdyje. 

Lietuvių fondo tarybos pirmi
ninkės pareigos buvo pat ikėtos 
man — Marijai Remienei. Tai 
naujovė L. fondo vadovybėje, 
kad moteris pirmą kartą, po 31 
metų nuo fondo įsteigimo, atsi
stojo šios institucijos priekyje. 

Pirmame LF tarybos posėdyje, 
kuris įvyko sausio 28 d., pri
s t a č i a u s ą s t a t u s komis i jų , 
kurios sudarytos iš esamų fon
do tarybos narių. Sėkminges-
niam tarybos darbui kiekvienas 
tarybos narys (jų yra 18) įeina 
bent į vieną komisiją. Dabar L. 
fondo taryboje veikia penkios 
komisijos: finansų — pirmininkė 
finansininkė Rūta Jušk ienė , 
pelno skirstymo — adv. Daina 
Kojelytė, įstatų — dr. Kazys 
Ambrozaitis, lėšų telkimo — 
Ramoną S t e p o n a v i č i ū t ė i r 
palikimų — adv. Algirdas Ostis. 
Visos komisijos L. fondui ieškos 
naujų kelių, naujų idėjų, naujų 
n a r i ų , nes ir p a t s m ū s ų 
gyvenimas yra pasikeitęs. 

Tiek valdyboje, tiek taryboje 
y ra profesionalų, kur ie savo 
laiką, patirtį ir savo profesinį 
pasiruošimą aukoja L. fondui be 
jokio užmokesčio. Visi nar ia i 
a te ina savanoriškam ir gar
bingam darbui — aukot i ir 
aukotis lietuviškam šviet imui, 
t au t ine i ku l t ū r a i ir padėt i 
jaunimui, užtikrinti kelią lietu
viškai veiklai ir padėti laisvai 
Lietuvai. Niekas užmokesčio 
negauna, yra t ik viena ap
mokama tarnautoja — LF rašti
nės vedėja. 

Reikia pripažinti, kad mūsų 
išeivijos jaunesnioji i r vidu
rinioji kar ta , išaugo tau t in iam 
sąmoningumui nepalankiose 
sąlygose. Juos sunkiau, negu 
vyresniuosius pa t raukt i prie 
lietuviškos veiklos, ypač prie 
aukų telkimo. Tačiau galima 
pasidžiaugt i , kad a t s i r a n d a 
asmenų ir iŠ jaunosios kartos, 
ku r i e imasi atsakingų pareigų 
L. fonde su dideliu noru dirbti 
i r surasti naujų veiklos kelių. 

Pirmame tarybos posėdyje, 
š a l i a į p r a s t i n i ų e i n a m ų j ų 
pranešimų, pateikiau dešimt 
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Lietuvių fondo pokylyje spaudos stalas. Iš kairės: Antanas Juodvalkis, Vytautas Bindokas, Danu
tė Bindokienė, Bronius Juodelis, Ramunė Juodelienė, Apolinaras Bagdonas ir Edvardas Šulaitis. 
Pokylis įvyko š.m. lapkričio 6 d. Martiniąue salėje Čikagoje. Nuotr. Jono Tamulaičio 

giau padėti ir Lietuvai. Lietuvių 
fondas turi pasiekti 10-tiems 
milijonų dolerių pagrindinio 
kapitalo. 

Pasiekti 10 milijonų dolerių 
nebus lengva. Bet reikia atmin
ti, kad be L. fondo paramos daug 
kas nukentėtų, ypač Lietuvių 
Bendruomenės veikla. L. fondas 
yra nepriklausoma institucija, 
bet yra surišta su LB sociali
niais ryšiais. Pelno skirstyme L. 
fondas ir L. Bendruomenė yra 
lygūs partneriai. Įstatų pakei
timai ir kapitalo perdavimas 
Lietuvai yra reikalinga JAV LB 
Tarybos patvirtinimo. Taigi L. 
B e n d r u o m e n ė tu rė tų vėl 
atkreipti dėmesį į L. fondą, kaip 
kad buvo fondo kūrimosi me
tais, ypač verbuojant jaunes
niuosius stoti nariais į L. fondą. 
Narystės įnašas, kaip buvo pra
džioj, taip ir liko tik vienas 
šimtas dolerių. 

Lietuvių fondas yra gyva, stip
ri, turint i gerą vardą instituci
ja. Fondo parama pasiekia įvai
rias organizacijas (ne politines) 
ir apjungia visas, kad ir įvairiai 
patriotiniai nusiteikusias kar
tas ir toliau laikysis objekty
vumo. Ir toliau išeivija tur i 
gyventi šviesiu ir kultūringu 
gyvenimu. L. fondo paskirtis «r 
toiiau lieka tokia pat — pa
laikyti lituanistinį švietimą, 

kurt i savą kultūrą, įkvėpti 
tautiškumą jaunajai kartai . Iš
laikydami išeiviją, padėsime ir 
savo tauta i . 

N E V Ė L U O K I M E SU 
P R A Š Y M A I S LIETUVIU 

F O N D U I 

Lietuvių fondo f inansinės 
paramos prašymai 1994 me
tams turi būti įteikti fondo 
raštinei iki kovo 15 d. Jie tur i 
būti užpildyti ant Lietuvių fon
do formų, gaunamų raštinėje. 

Studentų stipendijų prašymai 
su reikiama dokumentacija fon
do raštinei tur i būti įteikti iki 
1994 m. balandžio 15 dienos. 
Formos gaunamos Lietuvių fon
do raštinėje. 

SEKULIARIZMO P A V O J U S 

Popiežius Jonas Paulius II 
paragino katalikų ordinų bend
rijas a t n a u j i n t i savo dva
singumą ir su nauju pakilimu 
vykdyti evangelizaciją. ..Baž
nyčiai nereikalingi vienuoliai, 
apakinti sekuiiarizmo ir šian
dieninio pasauiio pretenzijų, jai 
reikalingi drąsūs liudytojai 
nenuilstantys Dievo Karalystės 
apaštalai", pasakė popiežius 

l a p k r i č i o 26 d. o r d i n ų 
vyresniųjų konferencijoje Romo
je. Apie 500 teologijos profe
sorių, vyskupų, pasauliečių ir 
kurijos darbuotojų dalyvavo 
susitikime, skirtame pasirengti 
1994 m. įvyksiančiam pasaulio 
vyskupų sinodui apie ordinų 
gyvenimą. 

Popiežius pabrėžė, kad ekono
minė pažanga, socialinės ir poli
tinės sąlygos, jaunimo lūkesčiai 
ir r a d i k a l ū s š i a n d i e n i n i o 
mental i te to pokyčiai reikalau
jan tys iš Bažnyčios ir tuo pačiu 
iš ordinų skelbti krikščionių 
Naujieną laiko dvasią atitin
kančiu būdu. Tačiau už vie
nuolių pasiuntimą bei jų tar
nystę Bažnyčiai ir pasauliui 
svarbesnis esąs jų dvasingumas, 
jų pasišventimas ir atsidavimas 
Dievui. Daugelis žmonių, ta ip 
pat tikinčiųjų, šiandien jaučiasi 
supančioti kasdieninio vyksmo, 
abejingumo, reliatyvizmo ir 
ind iv idua l izmo. . ,Mūsų da
bar t inė kul tūra , atrodo, pasi
žyminti nykstančiu transcen-
dentiškumo jutimu ir nuodėmės 
pojūčio netektimi". Todėl iš reli
ginių institutų laukiama „naujo 
apaštališko pakilimo'"; dvasinis 
a t s i n a u j i n i m a s t u r į s b ū t i 
aukščiausias ir gyvybiškai svar
bus v ienuo l i jų u ž d a v i n y s , 
pažymėjo popiežius. 

City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MIN ISTERIJOS P A V E 
D I M U OFICIALI KELIONIŲ A G E N T Ū R A TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1 9 9 4 D A I N Ų ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

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

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
VVASHINGTON 

Kainos yra ablpuslnės. 

$725.00 MIAMI $850.00 
$750.00 DALLAS $650.00 
$750.00 HOUSTON $050.00 
$750.00 LOS ANGELES $925.00 
$825.00 SAN FRANCISCO $925.00 
$850.00 VANCOUVER $950.00 
$850.00 

Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
kovo 31, iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė — „Uetuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų fventė — „Uetuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 28 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 28 liepos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: 

MISCELLANEOUS 

• ą 
10%—20%—SHfrpigiau mokė

sit ui apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

* PHANK ZAPOUt 
JVt Weet98Bi Street • 

ToL - (708) 424-M54 
(312)8814884 

E L E K T R O S . 
(VIDUJAI - , PATAISYMAI 

Turiu Chicagoą miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu gre.iai, 
garantuotai ir. sąžiningai. 

3l2-77t-*313 
KLAUDUUS PUMPUTIS 

REAL £ST TE 

GREIT 
PARDUODA 

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

H. Deekys 
Tel. 585-6624 . 

RE/MAX 
REALTORS 

^312) 888-8889 
(788) 428-7161 

R I M A S L. S T A N K U S 

• Perkant ar Perduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
,* MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vettul 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. •- * 

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, [ 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.: 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 83rd St. 
Chicago, IL 80829 

- t * » 

- f f * 
: -rast Qf£3į 

REALMART/ftlC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, IL 60629 
312 585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy- -
•bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prfcmie$liuo«e. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI ' . ' 
Bus '312-585^6100,/r*4\ 312-778^971* 

P jantiMjk. KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

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

•m 

Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)kelk>nes po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

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

O. T. INTERNATIONAL, INC. 
8525 SOUTH 78TH AV INUI 
HICKORY HILL8, ILLINOIS 
•0487 

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI 

„DRAUGE" 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS, 'un. An

tanas Alekna. 300 psl. 
OŠIANČIOS PUŠYS, novelės. H. Mošinskienė. 177 psl. 
ELDORADO, apysakos. Juozas švaistas. 150 psl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl. 
PRAEITIES PABIROS, rinkinys straipsnių iš Lietuvos praei

ties. Vaclovas Biržiška. 352 psl. 
ABRAOMAS IR SŪNUS, prem. romanas. Al. Baronas. 206 

psl. 
AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl. 
RAUDONASIS SIAUBAS nugalėtoje Vokietijoje. Sabik-

Vogulov. 103 psl. 
ANGLŲ NOVELĖ, anglų raš. nov. antologija. Sudarė Povilas 

Gaučys. 459 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360 

ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas. 
87 psl. 

UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl. 
DAIKTAI KASDIENINIAI, eilėraščiai. Al. Baronas. 71 psl. 
VAINIKAS, KRYŽIUS, LELIJA, Kazimierinė grožinės litera

tūros antologija. Red. Alf. Tyruolis. 328 spl. 
KALBININKAS JUOZAS SENKUS, biografija, prisiminimai. 

Red. Pr. Naujokaitis. 77 psl. 
DR. KAZYS DRANGELIS, jo gyvenimas ir darbai. K. A. Gir-

vilas. 214 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ, metmenys. Jurgis Gliaudą. 216 psl. 
PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, lotynų Amerikos rašytojų 

novelių antologija. Sudarė Povilas Gaučys. 480 psl. 
ILGESIO VALANDĖLĖS, eilėraščiai. Leonardas šimutis. 227 

psl. 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEPAK: (708) 490-8708 

Memt>er 

AST» 
American socitry 
of Travtl Afltnts 

9 CHy OMMV «T-
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELEFAX (370) 2-223-140 

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

HELL IN ICE 
Onutė Garbitienė 

A diary (much likę that of Ann Frank), which begins in 1941 when 
a group of Uthuanlafis were loaded in cattle cars and dispatch-
ed to the wastelands of Siberia. This diary is a record of a woman 
— a people-a nation, ravaged by a vicious occupying force. but 
resisting and survtving. 

Translated by Raimonda K. Bartuška. 256 pages, hard cover 
Published in Vilnius 1992. Book price $13.00. Shipping and hand-
ling in USA $2.00. Canada — $3.00. Illinois residents add $1.14 
for sale tax Send orders to: Drauges, 4545 W 63rd St., Chicago. 
IL 60629-5589 



PROF. DR. MARIJAI 
GIMBUTIENEI 

IŠKELIAVUS 

DRAUGAS, ketvi r tadienis , 1994 m. vasario mėn. 17 d. 

Ii Švėkšnos kilę kunigai, dalyvavę a.a. prel. J. Maciejausko perlaidojimo Švėkšnos bažnyčios krip
toje iškilmėse. Iš k. T. Poška, P. Girčius, neatpažintas, prel. J. Kučingis, K. Žąsytis ir P. 
Merkeliūnas. 

A.A. PREL J. MACIEJAUSKO 
PALAIKŲ PERLAIDOJIMO 

IŠKILMĖS EKRANE 
Sausio 14 d. Jaunimo centro 

kavinėje, Stasės Petersonienės 
pastangomis buvo parodyta a.a. 
prelato Ju l i aus Maciejausko 
palaikų iš Los Angeles į Lietu
vą perkėlimo garsinė vaizda
juostė, kurią švėkšniškiams at
siuntė prel. Jonas Kučingis. Ją 
pamatyti buvo kviečiama visa 
Čikag os ir apylinkių visuome
nė. Nelaimei, tą vakarą buvo 
labai šalta ir pūtė žvarbus vėjas. 
Vienok būrelis švėkšniškių ir jų 
artimųjų atvyko, prisimindami 
buvusį savo parapijos kleboną, 
gal ne vieno ir krikštytoją, kuris 
Švėkšnoje klebonavo nuo 1899 
iki 1937 m. pabaigos. 

Vakarą pradėjo Švėkšniškių 
draugijos p i rmininkas dr. Vac
lovas Šaulys, t rumpai nusaky
damas velionio gyvenimo kelią 
ir nuveiktus darbus. Velionis 
buvo garsus pamokslininkas ir 
žmonių dorovės kėlėjas. Švėkš
noje pastatė bene vieną gra
žiausių bažnyčių Žemaitijoje. 
Šalia religinių reikalų rūpinosi 
parapijiečių ūkine ir kultūrine 
pažanga. Įsteigė pirmąją lie
tuvišką mokyklą ir ją išugdė iki 
aštuonių klasių gimnazijos, taip 
pat ligoninę, seneliams ir naš
laičiams prieglaudą, ir darė 
daugybę ki tų darbų žmonių ge
rovės kėlimui. Istorikė Alicija 
Rūgytė, buvusi Švėkšnos gim
nazijos direktorė , rašydama 
apie a.a. prel. J. Maciejauską, 
pažymi jį ka ip pažangos simbo
lį, o jo klebonavimo laikotarpį 
pripažįsta, kaip ištisą Švėkšnos 
ir jos apylinkių epochą. 

Prel. J. Maciejauskas 1938 m. 
buvo išvykęs į Ameriką rinkti 
aukų ir, k a r u i prasidėjus, 
nebesugr įžo . Į s i k ū r ė Los 
Angeles mieste ir ten jaieigė 
pirmąją lietuvių Šv. Kazimiero 
parapiją. Sveikatai silpstant, 
1946 m. pagelbėti iš Vokietijos 
atsikvietė buvusį Švėkšnos gim
nazijos kapelioną kun. Joną 
Kučingį, dabar jau prelatą, po 
prel. J. Maciejausko mirties 
tapusį Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos klebonu. Prieš savo 
mirtį prel. J. Maciejauskas 
pareiškė pageidavimą, kad jo 
palaikai, sąlygoms pagerėjus, 
būtų perkelti Lietuvon. Mirė 
1947 m. gegužes 14 d. Prel. J. 
Kučingis palaikų perkėlimą 
įvykdė praėjusiais metais gegu
žės mėnesį, ir perkėlimo eigą 
įamžino garsinėje vaizdajuos
tėje. 

Pradžioje vaizdajuostė parodo 
prel. J. Maciejausko pastango
mis 1928 m. pastatytos gimnazi
jos iškilmingą pašventinimą, 
dalyvaujant Lietuvos prez. An
tanui Smetonai ir vyriausybės 
pareigūnams. Toliau vaizdai nu
kelia į kapines, prie karsto iš 
kapo iškėlimo, atgabenimo į Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčią ir 
į pamaldas gegužės 20 d. Mišias 
aukoja prel. J. Kučingis, kun. 
dr. Algis Olšauskas ir prel. 
Bartuška, dalyvaujant gausiai 
susirinkusiems parapijiečiams. 

Atsisveikinimo žodį taria gene
ralinis konsulas Vytautas Čeka
nauskas ir parapijiečių atstovas 
Pupius. Karstas išlydimas į 
aerodromą skrydžiui į Lietuvą. 
Jį lydi prel. J. Kučingis. Ge
gužės 22-ą d. lėktuvas nusilei
džia Vilniuje. Pasit inka Švėkš
nos klebonas Petras Stukas, 
prel. J . Kučingio giminės ir 
būrys Švėkšnos jaunimo su gė
lėmis. Kars tas automobiliu 
nuvežamas į Švėkšną. Pakelėse 
žmonės sutinka su gėlėmis. 
Gegužės 26 d. Švėkšnos baž
nyčioje įvyksta gedulo pamal
dos. Kars tas , apdengtas tri
spalve, skėsta gėlėse. Šv. Mišių 
auką aukoja vysk. Antanas Vai
čius, pamokslą pasako prel. J. 
Kučingis. Po pamaldų vyksta 
perlaidojimo iškilmės. Skam
bėjo choro ir duetų giesmės. Su 
vėliavomis ir gėlių vainikais ėjo 
bažnytinės ir visuomeninės or
ganizacijos, ypač buvo daug 
jaunimo, apsirengusio tauti
niais rūbais. Matyti daugiau, 
nei 50 kunigų ir klierikų. Daly
vavo vyskupai: Antanas Vaičius 

iš Telšių, Juozas Matulai t is iš 
Kaišiadorių, Lietuvos kariuo
menės kapelionas prel. Alfonsas 
Svarinskas. Priartėjus prie krip
tos, išmūrytos po didžiuoju alto
r iumi , atsisveikinimo ka lbas 
pasakė vysk. A. Vaičius ir prel . 
A. Svarinskas. Prel. J. Kučingis 
paskaitė Bern. Brazdžionio t a i 
p r o g a i p a r a š y t ą e i l ė r a š t į . 
Lietuvos h imnu buvo palydėta 
paskutinė a.a. prelato Ju l i aus 
Maciejausko kelionė amžinam 
poilsiui į jo paties statytos baž
nyčios prieglobą. 

Renginio dalyviai su pagarba 
ir dėkingumu vertino prel. J. 
Kučingio didžias pas tangas ir 
pasišvent imą, įvykdant a.a. 
prel. J. Maciejausko įspūdingą 
palaikų perlaidojimą. Stebė
dami bendrus ir paskirus vaiz
dus, lyg užsimiršę ku r besantys, 
jungėmės su iškilmės dalyviais 
ir dalinomės jų jausmais . Bū tų 
naudinga, orui atši lus, vaiz
dajuostės rodymą pakartoti, kad 
daugiau žmonių galėtu pama
tyt i . 

Visada ir visur padedanti Ona 
Norvilienė, ir šio renginio da
lyviams paruošė gardžius už
kandžius. 

B . M o t u z i e n ė 

Š.m. vasario 2 d. Los Angeles, 
CA mirė pasaulinio masto 
a r cheo logė , profesorė, 20 
mokslinių knygų autorė, dr. 
Marija Gimbutienė. 

Lie tuvių tautai yra ypač 
s k a u d u , k a i mus pa l i eka 
žmonės, kuriuos yra sunku 
pakeisti ir kurie yra nusipelnę 
ne t ik tau ta i , bet ir visai 
žmonijai savo paliktais darbais. 
J i e yra įrašyti į lietuvių ir 
pasaulio istoriją. Jų atlikti dar
bai bus naudingi ateities kar
toms. 

M. Gimbutienės pasiges nepri
klausoma Lietuva ir visų kraštų 
išeivijos lietuviai. 

Vienas jos didžiulis kūrybinis 
darbas buvo išspausdintas 1965 
metais , pavadintas „Bronzos 
amžius Centrinėje ir Rytinėje 
Europoje". Ši knyga iškėlė 
autorę į pasaulinių mokslininkų 
gretas . Veikalui paruošti ji 
skyrė 10 metų. Knyga buvo iš
vers ta į vokiečių, rumunų, 
bulgarų, japonų ir italų kalbas. 

Šioje knygoje su 200 moks-
linių-archeologinių straipsnių ji 
įrodė senosios Europos buitį 
prieš 7,000 metų. Ji dalyvavo 
daugelyje Amerikos ir Europos 
archeologinių suvažiavimų, 
simpoziumų ir universitetų su 
paskaitomis. Taip pat skaitė 
paskaitas Lietuvos ir Vengrijos 
universiteto studentams. Daug 
ka r tų buvo gausiai apdovanota 
žymenimis ir titulais. 

Dr. M. Gimbutienė yra Lietu
vos Archeologų draugijos garbės 
narė ir Lietuvių Mokslo aka
demijos pilnateisė narė. 

Rašytojos Alės Rūtos sukurto 
jos garbei eilėraščio vienas 
sakinys skamba: „Tavo siela 
įsipina į ateinančias kartas, o 
mintys nuguls knygynuose, mu# 
ziejuose..." 

Meilė Lietuvai ir jos sostinei 
Vilniui, pradedant nuo vaikys-

A.a. dr. Marija Gimbutienė. 

tės dienų, suformavo jos toli
mesnio gyvenimo eigą. Štai dr. 
Gimbutienės pasakyti žodžiai: 
„Vilnių mylėjau taip aistringai, 
kad be jo gyventi negalėjau". 

Vėliau, persikėlusi gyventi į 
Kauną, ji slapta ir su pavojais 
dažnai peržengusi tuolaikinę 
„žaliąją sieną" nuvykdavo į 
Vilnių atgaivinti savo sielą. 

Archeologines studijas pra
dėjo, baigusi Kauno universi
tete lietuvių literatūrą, tauto
saką etnologiją ir anglistiką. 
Vėliau vyko jos archeologinės 
tyrinėjimo fazės Europoje. 

Ji buvo tolerantė ir siekė 
natūralaus grožio, balansuotos 
v i suomenės , k a d v y r a i ir 
moterys galėtų kurt i vienodai ir 
būti naudingi žmonijai. 

Jos kūno palaikai buvo per
vežti į L ie tuvą a m ž i n a m 
poilsiui, nes dar gyva būdama 
pasirinko būti palaidota tėvynės 
Lietuvos žemėje. 

Dr. Gimbutienė pašventė visą 
savo gyvenimą, kad iškeltų 
Lietuvos garbę kitų tautų tarpe 
ir grįžtų atgal į savo gimtojo 
dangaus prieglobstį. 

Mirė vėžio ligos pakirsta , 
peržengusi 70 metų. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 

M I Š I O S U Ž M I R U S Į 
KUNIGĄ J O N Ą K U K T Ą , S J 

Gruodžio 9 d. Kauno Jėzuitų 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už ką t ik mirusį kunigą 
jėzuitą Joną Kuktą. Sakydamas 
pamokslą, kardinolas Vincentas 
Sladkevičius apibūdino velionį 
kaip labai dorą, nepaprastu 
gerumu Dievo apdovanotą žmo
gų. „Tai istorijos ir gyvenimo 
mokytojas", kalbėjo kardinolas, 
prisimindamas Kuktą kaip savo 
pedagogą, mokiusį jį jėzuitų 
gimnazijoje. 

Kunigas J o n a s Kukta , SJ, 
gimęs 1906 m. sausio 27 d., 1927 
m. baigė Ukmergės gimnaziją ir 
1928 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 
1930 m. i švyko s tud i juo t i 
filosofiją į Valkenburgą. Nuo 
1933 iki 1937 m. dirbo Kauno 

AMŽINYBĖN IŠSKUBĖJO 
RIMVYDAS BARŪNAS 

Daytona Beach ir apylinkių 
telkinio lietuvius sausio 24-to-
sios ry tą pasiekė skaudi žinia: 
sausio 23 d„ širdies priepuolio 
išt iktas, amžinybėn išskubėjo 
Jadvygos ir Kazimiero Barūnų 
sūnus Rimvydas, tesulaukęs 
keturiasdešimt aštuonerių metų 
amžiaus. Tai pirmoji šio telkinio 
šiais metais skaudi netektis. 

A. a. Rimvydas Barūnas gimė 
1945 m. Wiesbadene, Vokie
tijoje. J į mažą tėveliai atsivežė 
Amerikon, augino, rūpinosi jo 
ateit imi, leido į mokslą, norė
dami Rimvydui, kaip ir kitiems 
savo vaikams užtikrinti gra
žesnio gyvenimo ateitį. 

A.a. Rimvydas pats ieškojo 
savojo gyvenimo kel io . 
Savanoriu tarnavo marinų dali
niuose, baigė lakūnų mokyklą 
Salt Lake City, dirbo įvairius 
darbus. Paskutiniuosius 10 m. 
savo gyvenimą pašventė gelbė
ti alkoholikus ir narkomanus. 
Uoliai dirbo tose organizacijose, 
skaitė paskaitas ir iš šios baisios 
ligos y ra išgelbėjęs daug 
jaunuolių. 1990 m. ilgesnį laiką 
viešėjo Lietuvoje. Ten bebū
damas, a.a. Rimvydas lankė 
g imines , Lietuvos istorines 
vietas ir skaitė paskaitas apie 
a lkohol ikų bei na rkomanų 
s u n k i ą dalią, s k a u s m i n g ą 
gyvenimą, kalbėjo apie šių 
nelaimingųjų žmonių gelbėjimą, 
metodus, priemones. Konsul
tavosi su psichologais, gydytojais. 
Jo r u o š t u o s e s e m i n a r u o s e 
lankėsi ir patarimų klausėsi 
daug Lietuvos nelaimingojo 
jaunimo. 

Savo įspūdžiu* ir apie atliktą 
darbą Lietuvoje a.a. Rimvydas 

plačiai rašė „Positive Alter-
native" (1992 m. gruodžio mėn.) 
žurnale. 

Paskutiniuoju laiku velionis 
gyveno pas tėvelius, Daytona 
Beach. FL ir čia įsijungė į 
pamėgtąją veiklą, dirbo su 
amerikiečių organizacijomis. Jo 
dėka daug buv. alkoholikų ir 
narkomanų sugrįžo į normalų gedulingas pamaldas, pamoksle 
gyvenimą, už ką liko dėkingi ir P r i s i m i n e 

A.a. Rimvydas Barūnas. 

tą iš re iškė ' , g a u s i a i d a l y 
vaudami jo laidotuvėse, pamal
dose, atsisveikinime, pasaky
dami griaudžias dėk ingumo 
kalbas. 

A.a. Rimvydas buvo pašarvo
t a s Valusia Memorial P a r k 
koplyčioje kur sausio 27 d. su 
velioniu atsisveikino visa Day
tona Beach lietuvių šeima. Atsi
sveikinimui vadovavo klubo 
pi rmininkas Jonas Daugėla, 
t rumpai apibūdinęs a.a. Rim
vydo gyvenimą, pareiškė užuo
jautą tėvams Jadvygai ir Ka
zimierui, dukrelei Kristinai, se
sutėm dr. prof. Audronei, daili
ninkei Danutei ir broliu Algiui. 
Užuojautą še imai p a r e i š k ė 
choro „ S i e t y n o " v a r d u " 
Gediminas Lapenas ir LB apyl . 
vardu dr. Sigita Ramanaus
k ienė . Jadvyga yra a k t y v i 
Sietyno na rė , o Kazimieras — 
LB apyl. valdybos.: vicepirmi
ninkas. 

Maldas prie kars to kalbėjo 
P r ince of Peace p a r a p i j o s 
klebonas, „Sie tynas" , vado
vaujamas Antano muz. Skri
dulio, pagiedojo porą giesmių. 
Atsisveikinimas baigtas „Mari
ja , Marija" giesme. 

Sausio 28 d. Prince of Peace 
bažnyčioje k lebonas aukojo 

velionio netikėtą 
išėjimą amžinybėn, pareiškė 
še imai užuojautą. Sietynas 
gražiai giedojo šiam liūdnam 
momentui t inkamas giesmes. 
Po gedulingų pamaldų a.a. Rim
vydas palydėtas į amžinąją 

poilsio vietą — V a l u s i a 
Memorial Park kapines kur 
pasku t ines ma ldas kalbėjo 
klebonas, choras pagiedojo 
„Marija. Marija". 

Šeimos pageidavimu, a.a. 
Rimvydą savo gausiomis auko
mis tėvynainiai įamžino Lietu
vių fonde, suaukodami 700 dol. 
Šeimos p a p r a š y t a s , fondui 
atstovavo įgaliotinis J u r g i s 
Janušaitis. kuris po laidotuvių, 
gedulinguose pietuose restorane 
šeimai LF vardu išreiškė gilią 
užuojautą ir n u o š i r d ž i a i 
padėkojo visiems, savo auka a.a. 
Rimvydą įamžinusiems LF, 
kuriame jis liks amžinai gyvas. 
I amžinybę a.a. Rimvydas išsi
nešė ir tėvelių dovaną — gintaro 
karoliukų rožinį, atvežtą iš 
Lietuvos, kurį velionis laikė 
savo rankose. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

Lituanist ikos inst i tuto garbės narei 

Prof. Dr. 
MARIJAI GIMBUTIENEI 

mirus, jos šeimą, gimines ir ar t imuosius nuoširdžiai 
užjaučia 

Lituanistikos institutas 

jėzuitų gimnazijoje, kur dėstė 
tikybą ir istoriją. 1937 m. teolo
gijos studijoms išvyko į Olan
diją, vėliau į Prancūziją. 1941 
m. įšventintas kunigu. 1943 m. 
nacių suimamas ir išvežamas 
darbams į Vokietiją. Karui pasi
baigus, grįžta į Lietuvą, kur iki 
1949 m. dirba Pagryžuvio naujo
kyne. Uždarius vienuolynus, 
dirbo įvairiose Vilniaus vys
kupijos parapijose. Nuo 1972 m. 
iki mirties (1993.12.06) dirbo 
Palūšės parapijoje. 

Laidotuvių pamaldose t a ip 
pat dalyvavo jėzuitų generalinis 
vyresnysis tėvas Peteris-Hansas 
Kolvenbachas, S J , Lietuvos 
provincijolas t. Jonas Boruta, 
SJ , jo padėjėjas socijus t. An
tanas Saulaitis ir būrys kunigų. 
Velionis pa l a ido ta s Kauno 
Petrašiūnų kapinėse. 

A.tA. 
JULIJAI VALDIENEI 

iškeliavus pas savo Viešpatį, giliai užjaučiame ir 
kartu l iūdime sujos vyru KOSTU, dukra RAMUNE, 
broliu GEDIMINU ir visais ar t imais ia is . 

Sigita ir Vytautas Aušrotai 
Ona ir Leonas Rimkai 
Liusė ir Vincas Kolyčiai 

A.tA. 
ANGELĖ MATULEVIČIENĖ 

A m ž i n y b ė n išėjo, pa l ikus i liūdinčias d u k r a s — 
A N G E L Ę K A R N I E N E ir REGINĄ SRIUBIENE, jų 
v y r u s ir va ikus , kur ie nuostabiu j a u t r u m u i r įsi
gyven imu su ja ats isveikino. Draugiška dalimi ir mes 
e s a m e su J u m i s . 

K. ir M. Ambrozaičiai 
G. ir V. Balukai 
Eug. ir D. Bartkai 
J. ir Ant. Dagiai 
J. ir A. Daugvilai 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Iz. Jonynai 
J. ir N. Jurkšaičiai 
Vyt. ir B. Gutauskai 
Vyt. ir I. Kasniūnai 
J. ir O. Kavaliūnai 
Zota Mickevičienė 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikai 
Vyt. ir J. Peseckai 
P. ir M. Ruliai 
J. ir N. Vazneliai Bever ly Shores , Ind. J 

Savanori ui - kūrėju i 

A.tA. 
Į JONUI VYŠNIAUSKUI 

iškeliavus į Amžiną Poilsį, seserį NELE ŽIEDIENE 
ir jos sūnų 
užjaučiame. 

NEMUNĮ su žmona nuoširdžiai 

A. 
A. 
L. 
A. 
K. 
J. 
A. 

ir S. Grigaičiai 
ir T. Merkevičiui 
Mingėlienė 
Selenienė 
ir A. Stašaičiai 
Šuopys 
Vitkauskienė 

B r a n g i a m žmogui 

A.tA. 
ALINAI SKRUPSKELIENEI 

mirus , giliai l iūdime ne tekę didelės t a lk in inkės lietu
vių l i t e ra tūros darbuose i r su skaudančia širdimi 
r e i šk i ame užuojautą jos dukroms — ENATAI ir dr. 
VIKTORIJAI , sūnu i dr. KĘSTUČIUI su šeima, 
seser ia i dr . J O N E I MEŠKAUSKIENEI ir visai 
M E Š K A U S K Ų šeimai . 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

A N T H O N Y B. P E T K U S • D O N A L D A. P E T K U S • 

D O N A L D M . P E T K U S IR Š E I M A 

nuoš i rdž i a i kviečia jus atsilankyti į jų n a u j o s 

l a ido tuv ių į s ta igos at idarymą 
š .m. v a s a r i o m ė n . 20 d., 12-4 va i . p . p . 

P E T K U S L E M O N T 
F U N E R A L H O M E 

12401 S. A r c h e r A v e . at D e r b y Rd . 
L e m o n t , IL 60439 

708-257-6667 
800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Brighton P a r k o LB apy

l inkės r u o š i a m a m e Lietuvos 
76 m. Nepr ik lausomybės mi
nėjime meninę dalį atliks so
l i s t ė D a l i a E i d u k a i t ė - F a -
nelli . J a i akompanuos muz. 
Anicetas Arminas . Pagrindinę 
kalbą pasakys Vilija Jonkai-
ty tė . JAV - Baltijos šalių fondo 
a t s t o v ė V i l n i a u s skyr iu je . 
Visuomenė kviečiama gausiai 
a ts i lankyt i . 

S t a n d a r d F e d e r a l b a n k a s 
švęs Vasario 16-tąją šeštadienį, 
vasario 19 d. Tą dieną banko 
įstaigose — 4192 S. Archer Ave., 
2555 W. 47th St., 6141 S. Ar
cher Ave. ir 10350 S. Pulaski -
klientai ir svečiai bus vaišinami 
laš iniečiais ir kava . Banko 
centrinėje įstaigoje — 4129 S. 
Archer Ave. — taip pat vyksta 
l ietuviškų lėlių paroda. Šias 
lėles, vaizduojančias lietuvių 
t au t in ius šokius, suprojektavo 
b a n k o t a r n a u t o j a Vanda 
Aleknienė ir Baniute Kronienė. 
Paroda tęsis iki vasario mėnesio 
galo. Visi kviečiami atsilankyti. 

Neužmiršdamas savo lietu
viškų ..šaknų"' ir gerbdamas 
savo lietuvius kl ientus. Dovy
das Mackevičius ir Standard 
Federal bankas kiekvienais 
metais švenčia Vasario 16-tąją 
ir taip pat visuomet remia 
l ietuviška veiklą. 

B i ru t e i J a s a i t i e n e i sutikus. 
nuo vasario 16 iki kovo 13 die
nos Seklyčioje bus galima susi
mokėti Lietuvių Bendruomenės 
nario mokestį. Kviečiami šia pa 
slauga pasinaudoti Marųuette 
Parko. Oak Lawn, Evergreen. 
Burbank. Alsip ir kitų apylin
kių lietuviai. Bus priimamos 
aukos ir nario mokestis už 199.3 
ir 1994 metus trečiadieniais, 
penktadieniais ir sekmadieniais 
nuo 1 iki 6 vai. p.p. 

x Mirus a.a. Al inai Skrups-
k e l i e n e i , vietoje užuojautos 
šeimai ir art imiesiems, buvu
sios b e n d r a d a r b ė s I l l inois 
Odontologijos mokykloje N. 
Iwasniew. G. Kriaučiūnienė ir 
L. Bal t rušai t iene paaukojo S50 
našlaičių globai. ..Lietuvos Naš
la ič ių G l o b o s " k o m i t e t a s 
našlaičiu vardu dėkoja. Komi
teto adresas: 2711 W. 71 St., 
C h i c a g o , IL. 

(sk) 

x Už a.a. J o n ą J a n k a u s k ą , 
jo vienerių metų mirties su
kaktyje, šv. Mišios bus auko
jamos Tėvų Jėzuitu koplyčioje. 
v a s a r i o 20 d. 10 vai. ry to . 
Kviečiu draugus ir pažįstamus 
dalyvaut i . A n t a n a s Kuliešis. 

(sk) 

x A.a. A r o R i m a v i č i a u s at
minimui . Ramoną ir Antanas 
Milišauskai.Kenosha Wl. Lietu
vos našlaičiams per ..Lietuvos 
Našlaič ių Globos*' komitetą 
aukojo $25. Komitetas našlaičiu 
vardu dėkoja. 

(sk) 

x T A L P I N T U V A I P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais . TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Čikagos Lituanistinė m o 
kykla Vasario 16-tąją minės šį 
šeštadienį, vasario 19d.. 12 vai . 
Jaunimo centre. Tėvai ir svečiai 
kviečiami. 

Beverly Shores Lie tuvių 
k lubo reng iamas Nepriklau
somybės šventės minė j imas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 20 
d. Tik imasi su l auk t i d a u g 
svečių iš Indianos, I l l inois. 
Michigano valstijų, Chesterton. 
Portage. Michigan City. Lake-
s ide , Union Pier, Hozber t . 
Chicagos. Volparaiso ir k i tų 
apylinkių. Minėjimo pradžia 12 
vai. Kun. Ant. Saulaitis. S J 
aukos šv. Mišias Šv. Onos 
bažnyčioje. Vargona i s g ros 
muzikas Vytautas Gutauskas . 
1:30 vai. p.p. kalbės vienas 
žymesniųjų jaunųjų akademikų, 
ryškus veikėjas dr. Robertas 
Vitas. Svečių pagerbimui ir arti-
mesniam pabendravimui ren
giami pietūs Stankūnų resto
rane . Beverly Shores klubo 
pirmininkas yra inž. Vytau tas 
Peseckas. 

D a b a r t i n ė j e J A V LB XIII 
Taryboje Vidurio Vakarų apy
gardai atstovauja 16-ka Tarybos 
narių ir apygardos valdybos 
pirmininkas. Ši apygarda yra 
viena iš dešimties visoje JAV 
LB. Per rinkimus 1991-šiais me
ta is pavasarį, buvo išrinktos 4 
apylinkių valdybų pirmininkes 
ir vienas pirmininkas į LB XIII 
Tarybą. Apygardą sudaro 15-ka 
apylinkių, esančių Illinois. In 
dianos. Arkanso. Minnesotos ir 
VVisconsino valstijose. LB XIV 
šios Tarybos r inkimai bus ba
landžio 30 d., gegužes i ir ge
gužes 7-8 d. 

Ka ip A m e r i k o s l i e tuv ia i 
reagavo į Lietuvos Nepriklau
somybes paskelbimus 1918 m. ir 
1990 m.? Dr A. Eidintas į ta i 
pažvelgs iš istorinės perspekty 
vos šj penktadieni, vasario 18 d.. 
6 vai. vakare Jaunimo centro 
vakaronėje. 

J u r g i s L e n d r a i t i s . Li thua 
nian Mercy Lift p i rmininkas , 
buvo pagr indinis kalbėtojas 
Bostone suruoštame Vasario 
Šešioliktosios minėjime. Šventę 
rengė Altas ir Lietuvių Bend
ruomenė. Dalyvavo apie 150 
žmonių. 

x Alg. Kezio k n y g a „L i thu-
a n i a n A r t i s t s in N o r t h A m e 
r i c a " jau išspausdinta. Gau
siai iliustruota juoda-balta ir 
spalvotomis reprodukcijomis. 
286 psl. Kaina S20. Gaunama: 
„Galeri ja", 4317 S. Wiscons in , 
S t i ckney , IL 60402. te l . 7 0 8 -
749-2843. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais imokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki 
tės j Mutua l Fede ra l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d — 
Tel . (312) 847-7747. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bi l ie tus ke
l ionėms j Lie tuvą ir į visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambin t i : T. L e s -
niauskienei , Trave lCentre . 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Bradūnų šeima, tėvams švenčiant 50 metų vedybinę sukakti. Iš kairės: dukra Elenutė Aglinskienė, 
Vaiva Aglinskaitė, Audrius Aglinskas, Kazys ir Kazimiera Bradūnai, sūnus Jurgis su žmona 
Loreta ir jų vaikai Vytas, Rita ir Gintas, duktė Lionė Kazlauskienė su dukrele Aista ir Andrius 
Kazlauskas su sūneliu Dainium. 

T R E Č I A D I E N I O P O P I E T Ė J 
- K O V A SU D E P R E S I J A 

Vasario 9 d. programų vadovė 
Elena Sirutienė Seklyčios popie
tėj pr is ta tė naują prelegentą dr. 
P e t r ą R a s u t į , k u r i s savo 
paska i tą pradėjo, prisipažin
d a m a s e s ą s ž e m a i t i s , bet 
tikėjosi, kad jį supras ir ne 
žemaičiai . Pasisakė kalbėsiąs 
ap ie depresiją medicinos po
žiūr iu ir iš savo medicininės 
p rak t ikos . Liaudis depresiją 
ka r t a i s pavadina velnio apsėdi
mu, jei ligonis pasireiškia dažnu 
pykčiu ir ag^ esyvumu. Kas yra 
depresija? J i yra liga, tik neap
čiuopiama, bet dažnai apiman 
ti visą žmogaus organizmą. Ne 
kiekvienas liūdesys ar pyktis 
yra depresija. Bet kai yra nuola
t in i s blogas ūpas , negatyvus 
galvojimas, menkaver t iškumo 
pasireiškimas, atminties susilp
nėjimas, apetito ir svorio pra
radimas, dažna nemiga, burnos 
išdžiūvimas, tai j au depresija. 
Kar ta i s ligonis nepajėgia pats 
apsirengti ar net pavalgyti. 
St ipr iausia depresijos forma — 
s i ek imas nus ižudyt i . Kodėl 
depresija vieni serga, o kiti ne? 
P o l i n k į d e p r e s i j a i d a ž n a i 
paveldi iš tėvų. O kitą įstumia 
į depresiją dažni nepasisekimai. 
Sutr inka tam t ikras chemikalas 
s m e g e n y s e , koord inuojan t i s 
smegenų veikimą, tada ir at
siranda depresija. Be to. stiprūs 
vaistai , ypač nuo aukšto spau
dimo gali sukelti depresiją. Apie 
ž>''( Amerikos gyventoju serga 
depresija. Visų pagydyti nėra 
įmanoma. Depresija gydoma 
vais tais a rba elektros sukra-

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 

Č i k a g o s L ie tuv ių Tau to 
d a i l ė s ins t i tu tas padovanojo 
Lietuvos generaliniam konsula
tui Čikagoje Aldonos Underie-
nės aus ta s langų užuolaidas, 
kur ios gražiai puošia kuklias 
konsulato pata lpas . 

x „ N u o s a v y b ė s mokesč ia i 
ir j ū s " — šia tema kalbės Cook 
apskr i t ies iždininkas E d w a r d 
Rosevvell v a s a r i o 18 d. 6:30 
v.v. Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje. 6820 
S. VVashtenavv A v e . ir paaiš 
k ins n u o s a v y b ė s mokesč ių 
į s t a t y m ą . Marque t te Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacijos valdyba kviečia ne 
t ik savo nar ius , bet ir visos 
C h i c a g o s l ietuvius atvykt ir 
pasiklausyt p. K. Rosewell. Apie 
k i tus mūsų apylinkės. 15-to 
. .Ward". reikalus k .11 ės Alder-
man Virgil E. Jonės. Susi
rinkime dalyvaus taip pat 11-tos 
a p y g a r d o s . Cook apskr i t ies 
Commissioner Johr. Daley ir 
Commissioner John Stroger. 
Cook apskri t ies tarybos kan
dida tas i prezidentus. Po susi
r ink imo — vaišės. Atsineškite 
savo nuosavybės mokesčių są
skai tas! 

(sk) 

t y m u . Taip ap ie 80% yra 
pagydomi. 

Depresi ja i i švengt i daug 
padeda bendravimas su žmo
nėmis, sportas, pasivaikščio
j imai, geras oras, graži gamta: 
visa tai pagelbsti nuo liūdesio ir 
nusiminimo. 

E. Sirutienė visų vardu dėkojo 
dr. P . Rasuč iu i už tokią 
naudinga paskaitą ir pakvietė 
Liuciją Atkočiūnienę meninei 
programai . Ji padainavo 3 
dainas, pati sau akompanuo
dama elektriniais vargonėliais. 
Tada Onutė Lukienė perskaitė 
apsakymėlį apie duoną, apie 
kurią svajojo badaudami Sibiro 
tremtiniai lageriuose. E. Siru
tienė paskaitė eilėraštį apie 
pušelę, o L. Atkočiūnienė apie 
ją padainavo dainą ir dar vieną 
apie laužų liepsnas. Tuomet, jai 
vadovaujant, visi padainavo 2 
daineles. 

Paba iga i E. S i r u t i e n ė 
pakvietė visus pietų ir p?-
bendravimui. įdomi popietė la
bai greit prabėgo, bet užtat 
visus labai gerai nuteikė. 

Apol . P. B a g d o n a s 

KANDIDATŲ l J A V L B XIV 
TARYBĄ SIŪLYMO DATA 

IR TVARKA 

JAV LB Krašto valdyba pa
skelbė JAV LB XIV Tarybos 
r i nk imus , kur ie vyks š.m. 
balandžio 30. gegužės 7 ir 8 d. 
apylinkėse. Kandidatų siūlymo 
į JAV LB Tarybą terminas bai 
giasi vasario 28 d. 'pašto ant
spaudas!. 

JAV LB Tarybos r inkimų 
taisyklės nustato šią kandidatu 
siūlymo tvarką: 

..Ė. 24. Kandidatu j JAV LB 
Taryba gali būti kiekvienas, ne 
jaunesnis kaip 18 metų am
žiaus , JAV LB apyl inkėje 
registruotas ir LB teises turin
tis lietuvis. 

E. 25. Kandidatą ar kandida
tus j JAV LB Tarybą J A V LB 
apygardos rinkimu komisijai 
gali siūlyti ne mažiau, ka ip 10 
tos JAV LB apygardos ribose 
registruotų lietuviu. 
E. 26. Kandidatai į JAV LB 

tarybą siūlomi raštu. Siūlytojų 
pasirašytame kandidatų rašte 

pažymima, kad tai kandidatų į 
JAV LB Tarybą siūlomasis raš
tas, įrašoma kiekvieno kandi
dato vardas, pavardė, amžius, 
užsiėmimas, kokias pareigas ėjo 
arba e i n a L i e tuv ių Bend
ruomenėje ir kurioje JAV LB 
apylinkėje kandidatas regist
ruotas. Taip pat nurodomi siūly
tojų vardai, pavardės, parašai, 
ad re sa i , k u r i o s e JAV LB 
apy l i nkėse s iū lytoja i įre
g i s t ruo t i ir k u r i s jų y ra 
siūlomojo rašto įgaliotinis, į 
kurį, esant reikalui rinkimų 
komisija galėtų kreiptis. Prie 
siūlomojo rašto jungiami kandi
datų pasirašyti sutikimai kandi
datuoti į JAV LB Tarybą ir jų 
adresai. 

E. 27. Tas pats asmuo gali 
kandidatuoti tik savo gyve
namoje JAV LB rinkimų apy
gardoje'". 

Kandidatų siūlymo paruoštus 
lapelius galima gauti pas Apy
gardų Rinkimų komisijos pirmi
ninkus arba pas Apylinkių pir
mininkus. 

JAV LB XIV Tarybos 
Vyriausioji Rinkimu komisija 

DVASINĖS 
KULTŪROS DIENA 
Kun. d r . Kęstut is T r i m a k a s 

y ra p a k v i e s t a s v a d o v a u t i 
s u s i k a u p i m o d i ena i , k u r i 
r uoš i ama vis iems nor in t iems 
(ne v ien a te i t in inkams) Atei
t in inkų n a m u o s e , Lemonte . 
šeštadienį , va sa r io 26 d. (pra
džia 10 vai . ryto) . Kre ipėmės 
į jį ke l ia i s k laus ima i s : 

— J ū s v a d o v a u s i t e susi
k a u p i m o d iena i Atei t in inkų 
namuose , Lemonte . Kaip J ū s 
žiūrite į tok ios dienos paskir
ti? 

— Pagal tradiciją, gavėnios 
susikaupimai yra todėl, kad 
maldos ir susitelkimo nuotai
koje būtų pateikiamos pagrindi 
nes išganymo tiesos, o jų švie
soje tikintieji galėtų atlikti 
išpažintį — susitaikinimo sak 
ramentą. Šalia to. kiek ribotas 
laikas leis. mūsų susikaupimo 
dieną dalyviuose stengsiuos 
pažadinti ar sustiprinti pastan
gas ugdyti dvasine kultūrą. 

— Ką J ū s suprantate dva-

Bostono Vasario Šešioliktosios minėjimo rovėjas Gintaras ("opas ikaireje) 
su svečiais i§ Čikagos - Viligaile ir Jurgiu Lcndraičiais J 1.,-ndra.tn 
minėjime buvo pagrindinis kalbėtojas 

sine kultūra? 
— Kaip yra kūno kultūra, tai 

—juo labiau — dvasios kultūra. 
Tai kultyvavimas, ugdymas 
savyje žmogiškų, dvas in ių 
vertybių. Gal dvasios kultūros 
tikslas skamba kiek egoistiškai 
— lyg tai viskas sau. Priešingai, 
pagrindinė dvasios kultūros 
savybė yra dėmesinga pagarba 
kitiems, o labiausiai — Dievui. 
Antra vertus ir savęs nedera 
pamiršti: pagarba sau pakelia 
mus į mus pačius k i 1 m nantį ryši 
su Dievu. 

— Kasmet dėstote teologiją 
Vytauto Didžiojo Universi
tete Kaune. Teologinės žinios 
apskritai yra vert ingos . B e t 
teologija yra moks las . A r 
tikrai jūs galite t eo log inėmis 
žiniomis pas inaudot i , vesda
mas, sakykim, tokią susi 
kaupimo dieną? 

— Teisingai sakote : teolo
ginės žinios yra vertingos, bet ar 
jomis gali susikaupimo dienų 
vadovas pasinaudoti , priklauso 
nuo teologijos sri t ies. Dėstau 
tris teologijos sritis. Dvi — ypač 
vertingos, nes jos y ra centrinės: 
apie Kristų, kaip Dievo Sūnų — 
Išganytoją, ir apie J o Bažnyčią. 
Trečioji yra apie gyvenimą Kris-
tuje . Si s r i t i s y r a y p a č 
praktiška: į ją, t a rp kitko, esu 
įvedęs psichologinio ugdymosi 
žinių, pritaikomų ir krikščio
niško gyvenimo prakt ikai . 

— Gal galėtumėte duoti pa
vyzd}, kaip teologijos moks lo 
žinios J u m s p a d ė t ų ves t i 
sus ikaupimo d ieną? 

— Kaip t ik šiomis dienomis, 
ruošdamas religinę-teologinę 
knygą apie Kristų, rašau apie 
tiesą, kad Jėzus Kr is tus žemėje 
turėjo tokį pat kūną, kaip mes 
— su visais ribotumais. Ta t iesa 
mums atveria akis . Nors dva
sios kultūroje primatą duodame 
sielai, kūnui turi būt i te ikiama 
pagarbi ir re ikšminga vieta. 
Žmogus Dievo kūryboj y r a 
sielos-kūno jungt is . Tokiu tapo 
ir Dievo Sūnus. Mūsų gyvenime 
puoselėdami dvasinę kultūrą — 
tad ir šią susikaupimo dieną — 
stovėsime prieš uždavinį duoti 
„kas kūno — kūnui : kas sielos 
— sielai". 

— P r a š o m e truput) tiksliau 
apibūdin t i , kaip J ū s šią sus i 
k a u p i m o d i eną padės i te d a 
lyviams puose lė t i d v a s i n ę 
ku l tū rą? 

— Pagrindinis susikaupimo 
dienos tikslas nesiriboja pačia 
diena. Susikaupimo dieną mūsų 
uždavinys bus a t saky t i , ką 
daryti ateity? Gyvenime mums 
svarbioms sri t ims juk tu r ime 
. .p rogramą" . M ū s ų k ū n a s 
mums svarbus: jį pa la ikyt i 
turim programą: valgom rytą. 
vidudienį, vakare . Programas 
turi visi: dirbantieji — darbe, 
šeimininkės — namų ruošoj; 
išmintingi — studijose, nes visa 
tai jiems svarbu. O dvasios 
reikalai? Svarbūs-nesvarbūs? 
Jei svarbūs, tai jau tur im gerai 
išgalvotą ir r ū p e s t i n g a i 
užlaikomą programą. Jei ne
svarbūs, tai galim būti t ikr i , 
kad mūsų siela skurs ta . Mūsų 
susikaupimo dienos uždavinys 
ir bus sustiprinti j au turimą a r 
rasti naują programą — gaires 
ir kelius pagarbiam ryšy su 
Aukščiausiuoju ir su kitais kilti 
j dvasines aukš tumas . 

Dėkojame už atsakymus. Ren
gėjai tikisi, kad susikaupimo 
diena bus įdomi ir naudinga, tad 
kviečia visus, kurie tik gali , 
pasinaudoti šia proga ir joje 
dalvvauti. 

K. P . 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

IEŠKOMI VERTĖJAI 

JAV Valstybės departamen
tas ieško asmenų, kur ie domisi 
vertėjo pareigomis. Kadangi 
dabar iš Lietuvos dažnai at
vyksta nemažai žmonių vyriau
sybės, verslo ar mokslo rei
kalais, reikalingi vertėjai, gerai 

mokantys anglų ir lietuvių 
kalbą. Darbas nebūtų nuola
t i n i s , bet a t l i e k a m a s , t ik 
reikalui iškilus. Suinteresuo
t iej i gali kreiptis telefonu 
202-647-3492 arba rašyti Inter-
preting Division, Room 2212, 
Office of Language Services, 
U.S. Department of State, Wa 
shington, DC 20520-2204. Kan
didatai turi būti Amerikoje iš
gyvenę bent 4 metus, turėti 
leidimą dirbti šiame krašte; 
pageidaujamas universitetinio 
lygio išsilavinimas. 

GINTARO RINKINYS -
UNIVERSITETUI 

Leslie ir Sarah Jas tak-Bur 
gess, gyv. Greenville, Delaware, 
yra meno ir jvairių senienų 
rinkėjai . Tarp jų turi sur inkę 
117 atskirų dirbinių iš gintaro. 
Ta i , manoma, yra gausiaus ias 
g in taro r ink inys privačių 
asmenų nuosavybėje. Rinkinį 
sudaro karoliai, segės, pypkės, 
tabokinės, skulptūrėlės, kry
žel ia i ir ki t i meniški daly
kė l ia i , pagamint i iš įvairių 
atspalvių gintaro. Vieni karoliai 
š i ame rinkinyje tu r i bent po 
v ieną senovės vabzdį kiek
v i e n a m e karolyje . P a n a š ū s 
karol iai yra saugojami Čikagos 
Gamtos istorijos muziejuje. 

Leslie ir Sarah Jastak-Bur-
gess yra gavę daug pasiūlymų 
>a lošti savo gintaro rinkinį 

įvairiems muziejams (net iš 
Lenkijos), tačiau po ilgų svars
t y m ų jie nu ta rė r inkinį pa
dovanoti Delaware universi
t e tu i . Apie tai rašo „Universi-
t y of D e l a w a r e Messen -
ger 'VSummer, 1993. 

A P P L E SKELBIA 
STIPENDIJŲ V A J Ų 

1993 m. vasarą, atsižvelgiant 
į sunkią Lietuvos ekonominę 
padėtį ir norint sudaryti sąlygas 
Lietuvos mokytojams dalyvauti 
seminaruose, buvo pravestas 
stipendijų vajus. JAV lietuvių 
visuomenė puikiai atsil iepė. 
Buvo surinkta per 17,000 dol. 
a u k ų . Kiekv ienas Lie tuvos 
moky to j a s , k u r i s d a l y v a v o 
seminaruose gavo stipendiją. 
Seminarams pasibaigus, moky
tojai parašė padėkos laiškutį 
savo geradariui. Tikimės, kad ir 
š ia is metais Amerikos lietuvių 
visuomenė parems stipendijų 
vajų. Kviečiame siųsti aukas į: 
APPLE, P.O. Box 617, Durham, 
CT 06422. 

LITERATŪRINĖ POPIETĖ 

Vasario 20 d., sekmadienį Šv. 
Andriejaus parapijos salėje tuoj 
po lietuviškų 10:30 šv. Mišių 
į v y k s L i t e r a t ū r i n ė popie tė 
„Žodis iš gilumos širdies". Žymi 
Kauno Dramos aktorė Virginija 
Kochanskytė deklamuos mūsų 
iškiliųjų poetų kūr inius . 

Lietuvių Kultūros centro Phi-
ladelphijoje ir Lietuvių Tau
todailės Instituto Philadelphijos 
s k y r i a u s valdybos maloniai 
v isus kviečia popietėn gausiai 
a ts i lankyt i . 

LIETUVOJE 

MIRĖ KAPUCINAS 
T. ROKAS MACELIS 

Iš Lietuvos pranešama, kad 
vasar io 14 d. kapucinų vie
nuolyne, Dotnuvoje, mirė tėvas 
R o k a s Kaz imie ras Macel is . 
Lietuvoje jo liūdi seserys Mari
ja, Ona ir brolis Jurg is bei daug 
artimųjų. Amerikoje — sesuo M. 
Kleofa. kazimierietė, dukte
rėčios Angelė, Galina ir sūnėnas 
Algis. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
V A R Š U V O J E 

Lietuvos konsulate Varšuvoje 
pradėjo veikti lietuviška sekma
dienio mokykla. Manoma, kad 
ją lankys apie 15 vaikų. Varšu
voje gyvena apie 100 lietuvių. 
Tai po studijų pasilikę Punsko 
l ietuviai . Antrojo pasaul inio 
ka ro atblokšti žmonės, mišrių 
šeimų sutuoktiniai. 


