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Kainos Lietuvoje 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 8 d. (Elta) — 
Nuo šiandien Lietuvoje išaugo 
pagrindinių maisto produktų 
kainos. Tai būtinybė, kurią 
nulėmė kainų liberalizavimas 
Rusijoje. Bet nereikia pamiršti, 
kad socialinės apsaugos požiū
riu Lietuvos gyventojų padėtis 
yra kur kas palankesnė negu 
daugelyje šalių, esančių buvu
sios SSRS teritorijoje. Minima
lus ir vidutinis darbo užmokes
tis, pensijos, pašalpos ir stipen
dijos pas mus gerokai, o kartais 
ir keleriopai didesnės negu kai
myninėse valstybėse, kur cirku
liuoja tas pats sparčiai neten
kantis vertės rublis. 

Maisto produktų kainų 
padidinimas iš esmės sulygina 
jas su kainomis Latvijoje ir Es
tijoje. Pavyzdžiui, iki šiol 
vienas kilogramas duonos 
Lietuvoje kainavo nuo 1.42 iki 
1.88 rublio. J i pabrango iki 
2.25-2.52 rublio. Latvijoje tokia 
pat duona kainuoja 3.4 rublius, 
Estijoje — nuo 80 kapeikų iki 6 
rublių. 

Lietuvoje 1 kilogramo jau
tienos vidutinė kaina buvo 
10-72 rubliai, dabar — 70-40 
rublių. 

Latvijoje 1 kilogramas jau
tiems kainuoja 35-50 rublių, o 
Estijoje 20-25 rublius. Kiau
liena Lietuvoje pabrango nuo 
19-23 rublių už kilogramą iki 
27-39 rublių. Latvijoje 1 
kilogramas kiaulienos kainuo
ja 40-70 rublių, Estijoje — iki 30 
rublių. Beje, Lietuvoje perkant 
mėsą tebegalios bendrieji 
talonai, t.y. trečdalį mėsos 
kainos parduotuvėse galima 
padengti bendraisiais talonais ir 
du trečdalius rubliais. Sviestas 
pabrango iki 30 rublių, o Latvi
joje 1 kilogramas sviesto 
kainuoja 70-115 rublių, Estijo
je 35 rublius. Butelis pieno par
duotuvėje kainuos jau ne 67 
kapeikos, o 90, Latvijoje — 2-2.5 
rublio, Estijoje — nuo 70 kapei
kų iki 1 rublio 59 kapeikų. 

Dėl karinių manevrų 
Lietuvos Respublikos minis

tras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius nusiuntė telegramą 
Šiaurės Vakarų kariuomenės 
grupės vadui generolui pulki
ninkui Mironovui. 

Joje sakoma, kad Lietuvos 
Vyriausybė gavo informaciją 
apie Šiaurės Vakarų kariuome
nės grupės pratybų organizavi
mą Lietuvos Respublikos terito
rijoje 1992 metų sausio 2-10 
dienomis. Gediminas Vagnorius 
rašo, kad informacija gauta per
nelyg vėlai, be to, joje nenu
rodyta planuojamų manevrų 
vieta, o tai gali sukelti neigiamą 
Lietuvos Respublikos gyventojų 
reakciją ir turėti nepageidau
jamų padarinių. Todėl Lietuvos 
Respublikos vyriausybė primyg
tinai prašo pateikti išsamią 
informaciją apie numatomus 
manevrus. 

Europos banko atstovų 
vizitas 

Lietuvoje viešinčią Europos 
rekonstrukcijos ir vystymo 
banko valdybos narių grupę 
priėmė ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. Valdybos 
nariai pareiškė, kad dėl 
Lietuvos narystės šioje tarp
tautinėje organizacijoje prob
lemų nekyla. Šis klausimas, at
likus kai kuriuos formalumus, 
turėtų būti sprendžiamas 
teigiamai. Tuo atveju, kaip 
pažymėjo Gediminas Vagnorius, 

Lietuva galės greičiau in
tegruotis į Europos Bendriją ir 
stabilizuoti savo ekonomiką. 

Atvyko Izraelio pas iunt inys 
I Lietuvą atvyko Izraelio ne

paprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Maskvoje Arje Levin 
su žmona. Jį priėmė Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis, užsienio 
reikalų ministras Algirdas 
Saudargas. Taip pat rengiamos 
iškilmės, kurių metu bus 
įteikti Izraelio valstybės ap
dovanojimai Lietuvos žmonėms, 
Antrojo pasaulinio karo metais 
gelbėjusiems žydams. 

Universitetų ryšiai 
Šiandien Rygoje bus pasira

šoma trijų Baltijos valstybių 
universitetų (Latvijos, Vilniaus 
ir Tartų) bendradarbiavimo 
sutartis. Į Latvijos sostinę šiuo 
tikslu išvyko Vilniaus univer
siteto rektorius profesorius 
Rolandas Pavilonis. 

Lietuvos žurnal is tų 
draugijoje 

Vakar Vilniuje įvyko Lietuvos 
žurnalistų draugijos centro 
valdybos sus i r ink imas . 
Valdybos nar ia i a t s a kė į 
anketos dėl bendradarbiavimo 
su KGB klausimus. Nė vienam 
toliau tęsti veiklą valdyboje 
kliūčių neiškilo. Ateityje į Šią 
anketą turės atsakyti preten
dentai į vadovaujančius ir sam
domus draugijos darbuotojus. 

Centro draugija išrinko Lie
tuvos žurnalistų draugijos komi
tetą. Jos pirmininkė — Aldona 
Žemaitytė, Vaclovas Aliulis, 
Vidmantas Valiušaitis — vice
pirmininkai, Sofija Daubaraitė 
— sekretorė, Šarūnas Valenti
navičius - iždininkas. 

Laikinas LŽD adresas: Vil
nius, Šv. Jono 9, tel. 22 31 01. 

Paš to ženkluose — Vytis 
Šią savaitę į apyvartą išlei

džiamas naujas lietuviškas 
pašto ženklas su Vyčiu. Jo 
nominalas — 500 (5 rubliai). 
Pašto ženklai spausdinti Leip
cigo spaustuvėje. 

Sudie, Paryž iau 
Vakar ūkanotas Vilnius suti

ko iš Prancūzijos sugrįžusią 
filmo apie Panevėžio dramos 
teatro įkūrėją ir jo ilgametį 
režisierių Juozą Miltinį grupę, 
kuri lydėjo jį kelionėje į 
pasimatymą su jaunystės dienų 
ir teatro meno studijų draugais. 
Filmą kuria režisierius S. Smo
gius. 

Danijos unguriai lietuviškoje 
virtuvėje 

Bandomąją ungurių auginimo 
vietą Klaipėdoje įsteigė bendra 
Lietuvos ir Danijos įmonė. Žuvų 
auginimo technologiją, vandens 
valymo ir sterilizavimo įrengi
nius bei 100 tūkstančių suteikė 
danų firma „Diomoko". 

JAV prezidentas George Bush atvyksta j Singapore. Tai pirmas Amerikos 
prezidento vizitas šiame krašte, kuris yra palankus amerikiečiams. Jis už 
tai padėkojo Singapore vadams. Čia leidžiama nusileisti JAV kovos lėktuvams 
pasipildyti kuro ir pataisyti laivyno karo laivus. 

Kariškio įspėjimas 
sandraugos respublikoms 

Gins tik Ukrainos laisvę 

Mirė Kazimieras 
Palčiauskas 

Diplomuotas ekonomistas 
Kazimieras Palčiauskas sausio 
7 d. mirė St. Petersburge,-Flo
ridoje, sulaukęs 85 metų am
žiaus. Viešas visuomenės atsis
veikinimas su juo buvo vakar, 
sausio 8 d. Laidojamas šiandien 
St. Petersburge. Velionis Lietu
voje reiškėsi ekonominėje srity
je. Buvo nusipelnęs Lietuvių 

Maskva. Sausio 6. — Čia esą 
užsienio korespondentai prane
ša, jog praėjusį šeštadienį nau
josios valstybių Bendrijos kari
nių reikalų vadas įspėjo Ukrai
ną nepažeisti gynybos pakto ir 
apkaltino tos Bendrijos valsty
bes „neapgalvotu" skubėjimu 
susiorganizuoti savo atskiras 
kariuomenes. 

Šis pranešimas yra netikėtas 
įvykis tik keturių savaičių poso
vietinėje sąjungoje. Tai pada
ryta tada, kai Ukrainos karinės 
vadovybės viršininkas atnauji
no savo reikalavimą, kad Juodo
joje jūroje esančios flotilės pri
klauso Ukrainos Respublikai. 
Kai kurie laivai yra aprūpinti 
branduoline energija arba turi 
branduolinius ginklus. Ukrai
nos vyriausybė jau prieš mėnesį 
pareiškė protestą Rusijai, kad ji 
pasiėmė naujausią Sovietų 
lėktuvnešį „Admiral Kuznet-
sov", išplukdydami jį iš Juodo
sios jūros į Arktikos uostą Mur
manską, kuris priklauso Rusi
jos teritorijai. 

Papeikiama Ukraina 
Rusijos ir Ukrainos žinių 

agentūra taip pat paskelbė, jog 
Ukrainos vyriausybė prisaikdi
no buvusius Sovietų kariuome
nės dalinius tik Ukrainos vals
tybei. Nežinoma kiek vyrų pri
ėmė naująją priesaiką, bet tai 
labai svarbus žingsnis formuo
jant Ukrainos kariuomenę. Eu
genijus Šapošnikovas, naujasis 
Nepriklausomų Valstybių 
Bendrijos viršininkas atomi
niams ir konvencionaliesiems 

skautų sąjungos vadovas ir 
spaudos darbuotojas. 1941-42 m. 
buvo Kauno miesto burmistras; 
už tai jam OSI įstaigos buvo iš
kelta ilgus metus nusitęsusi ir 
ji vispusiškai nualinusi 
kaltinamoji byla. Nors ši byla 
pernai buvo nutraukta, jos 
sukeltų pergyvenimų įtampa 
pakirto jo sveikatą. Mirė sun
kios sveikatos būklės nuvar
gintas. 

ginklams, nepalankius komen
tarus padarė Maskvoje Ukrai
nos atžvilgiu vienoje spaudos 
konferencijoje, kurioje tegalėjo 
dalyvauti tik rusų žurnalistai. 
Jis pasakė, jog Ukrainos inten
cijos perimti galingojo laivyno 
kontrolę Juodojoje jūroje „neati
tinka Minsko susitarimams". 

Kompromiso sprendimas 
Dviejų pasitarimų metu Mins

ke, Bendrijos administracinėje 
sostinėje, tų valstybių vadai 
sutiko, kad sudaroma bendra 
jungtinė vadovybė kontroliuoti 
buvusios Sovietų Sąjungos 
27,000 branduolinių ginklų ir 
turėti jungtines konvencionali-
nes pajėgas. Antrųjų pasitarimų 
metu buvo padarytas kompro
misas su Ukrainos, Azerbaidža
no ir Moldovos respublikomis ir 
susitarta, kad jos turės savo 
nuosavą kariuomenę, Šapošni
kovas buvo prieš tą kompromi
są ir pažadėjo daryti viską, kad 
tos valstybės pasiliktų jungtinė
je karinių pajėgų vadovybėje. 

Gins tik Ukrainos valstybę 
Kijeve Ukrainos Gynybos 

ministras Konstantinas Morozo
vas pareiškė, jog „Juodosios jū
ros laivynas turi būti ukrainie
čių ir įjungtas į respublikos 
ginkluotąsias pajėgas", pranešė 
Interfakso žinių agentūra. Bet 
generolas Šapošnikovas siūlo, 
kad kariniai daliniai prisiektų 
savo valstybei ir kartu Bendri
jai. Šį pasiūlymą tuoj atmentė 
Ukrainos vyriausybė. „Tasso" 
žinių agentūra pranešė, jog 
ukrainiečiai kariai savo priesai
koje turėjo ir tokį sakinį: „Gin
ti Ukrainos valstybę ir nuolatos 
budėti užjos laisvę ir nepriklau
somybę". 

— Japonija uždarė savo 
vieną branduolinį reaktorių už 

*220 mylių nuo sostinės, kai 
padidėjo radioaktyviųjų spin
dulių atmosferoje. Japonai iš 
viso turi 38 branduolinius reak
torius. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Japon i jos sostinėje JAV 
prez. G. Bushas, kurio garbei 
buvo valstybiniai pietūs, jų 
metu sukrito, nes staiga susirgo 
ir buvo išvestas iš pokylio 
vietos. Jo daktaras vėliau pra
nešė, kad j is serga gripu. 
Prezidento žmona Barbara pasi
liko toliau pietuose ministerio 
pirmininko oficialioje reziden
cijoje. Apie tai tuoj buvo pain
formuotas viceprezidentas Dan 
Quayle, tačiau nemanoma, kad 
jam reikėtų perimti prezidento 
pareigas bent laikinai. 

— Wahingtone Busho admi
nistracijos pareigūnai įteikė 
kelioms buvusioms sovietinėms 
respublikoms maždaug 50 ame
rikiečių pavardes, kurie yra 
pražuvę H Pasaulinio karo, 
Korėjos ir Vietnamo karų metu, 
kad būtų gauta žinių apie jų 
likimą. 

— K a n a d o s vyriausybė pasi
kvietė Kinijos ambasadorių 
Wen Yeshan Ottawoje ir pareiš
kė protestą prieš trijų Kanados 
parlamentarų suėmimą ir žiau
rų elgesį su jais, nors vėliau jie 
buvo paleisti, „Mes vis manėme, 
kad Kinijoje žmogaus teisių 
klausimai pagerėjo, tačiau 
apsivylėme, nes Kinijos vyriau
sybė nerodo jokių pastangų 
šiame klausime", pasakė Kana
dos Užsienio reikalų ministrė 
Barbara McDougall. 

— Jugoslavi jos federalinės 
valdžios kovos lėktuvas nušovė 
aiškiai Europos bendruomenės 
ženklais pažymėtą helikopterį ir 
jame skridusius penkis taikos 
paliaubų stebėtojus. 

— Gruzijoje pasitraukusio iš 
krašto prezidento Gamsachurdi-
jos partizanai sugriovė televizi
jos bokštą, sustabdė traukinių 
stotį ir demonstravo sostinės 
Tbilisi gatvėse, pasisakydami 
už Gamsachurdijos grįžimą. 

— Arabų delegacija pranešė, 
jog dabar sugrįžta pasitarimui 
į Washingtoną su Izraelio 
delegacija, nes Jungtinu Tautų 
Saugumo taryba savo vien
balsiu balsavimu pasmerkė 
Izraelį už dvylikos palestiniečių 
deportaciją. Izraelis pažeidė šiuo 
veiksmu tarptautinius įstaty
mus. 

— Paš to viršininkas Anthony 
M. Frank nuo kovo 1 d. pasi
traukia iš pareigų ir sugrįžta į 
privatų gyvenimą. Jis pasisakė, 
kad po 4 metų yra daug kas 
geriau padaryta, todėl jaučiasi 
savo pareigą atlikęs. Savo 
įpėdiniu jis rekomendavo padė
jėją Michael S. Coughlin. 

— Sveikatos departamentas 
pranešė, jog padidėjo mirimų 
skaičius nuo AIDS ligos tų 
žmonių, kurie yra pajėgiau
siame žmogaus amžiuje. 

— W a s h i n g t o n e Baltieji 
rūmai pranešė, jog prez. Bushas 
savo apžvalginėje metinėje 
kalboje kraštui pasisakys sausio 
28 dieną. Laukiama, kad admi
nistracija atsisakys savo plano 
gaminti B-2 bombonešius. Būsią 
sutaupytą maždaug 25 bilijonai 
dolerių. 

— AIDS Profilaktikos Cent
ro vadovas Saulius Čuplinskas 
Lietuvoje lapkričio 26 d. pasakė, 
kaip praneša RFE Miunchene 
radijo žinių laida, jog yra 
žinoma, kad 10 žmonių yra už
sikrėtę šios ligos virusu. Jų am
žius yra nuo 19 iki 50 metų. Jis 
pasisakė nežinąs, kiek gali 
žmonių turėti AIDS virusą, ta
čiau yra manoma, kad jau sie
kia šimtinę. 

Vokietija pradeda 
vadovauti Europoje 

Kai Bona prašneka garsiau, 
Washingtone kai kas krūpteli 

Bona. Sausio 7 d. — JAV po
litikai, kurie diskutuoja ir turi 
įtakos užsieno politikos klausi
muose, yra susirūpinę Europos 
ryšiais paskutinių šešių mėne
sių metu, nes Vokietijos vyriau
sybė suintensyvino ryšius su tų 
valstybių vadais. 

Nežiūrint visų pasitarimų Eu
ropos vienybės klausimu Euro
pos Bendruomenės viršūnių 
konferencijų metu, Vokietija 
Europos politikoje pradeda 
užimti vadovaujančią vietą. Nė 
viena Vakarų valstybė nepadėjo 
tiek daug Rytų Europai, kaip 
Vokietija. Bona dėl to esanti 
nusivylusi tokiu mažu dėmesiu 
iš Vakarų sąjungininkų pusės 
didėjančiai krizei, pradedant 
Jugoslavijos civiliniu karu ir 
baigiant Sovietų imperijos 
respublikų menku rėmimu, kai 
jos pasiskelbė nepriklausomo
mis valstybėmis. 

Vienas vokiečių vyriausybės 
oficialus pareigūnas, kaip rašo 
„The Christian Science Moni-
tor" šios savaitės pirmadienio 
numeryje, Vokietija susirūpino 
JAV nepajėgumu padėti naujo
sioms Sandraugos respubli
koms, kurios perėmė Sovietų 
Sąjungos turtą. JAV ekonomi
ja, sako jis, blogėja ir neturi 
rezervų padėti rusams. Dau
giausia, ką ji gali padėti, 
sukvieti konferenciją arba 
pasiųsti savo grūdų perteklių. 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministras Hans-Dietrich Gen-
scher aiškiai pareiškė, kad Bona 
imasi iniciatyvos centrinėje ir 
rytinėje Europoje. 

Vokietijos pozicija 
Šį mėnesį Septynių 

kovotų su infliacija, Bundes-
bankas padidino palūkanų 
mokestį. Tai buvo padaryta 
prieš Amerikos ir kai kurių 
Europos valstybių pageidavimą 
nedidinti palūkanų mokesčio, 
kurios norėjo laikyti žemą 
mokestį, kad padėtų savo mer
dinčiai ekonomijai. Britų 
spauda kritikavo vokiečių 
finansinę politiką; „Vokietija 
tarnauja tik tokiai ekonominei 
politikai, kuri naudinga tik 
vienam kraštui — sau patiems", 
rašė Londone „Financia l 
Times". 

Bonoje vyriausybės tarpe vy
raujanti nuomonė, jog Vokieti
ja turinti būti agresyvesnė, ypač 
užsienio politikoje. Bona 
duodanti Europai labai daug, 
kai aukojama „Deutsche mark" 
būsimajam vienam Europos pi
nigui. 

Pripažinimas sausio 15 
Todėl vokiečiai nori turėti di

desnį balsą politikoje, sako A. 
Volle, Užsienio reikalų 
specialistė ryšium su EB 
kraštais. Tie patys šaltiniai 
skelbia, jog Vokietijos vyriau
sybė buvo labai spaudžiama iš 
katalikų vokiečių pusės, kad 
būtų pripažinta Kroatija ir 
Slovėnija. O vokiečių Užsienio 
reikalų ministerijoje pasisako
ma už Jugoslavijos respublikų 
atsiskyrimą. Bona taip pat dary
sianti žygius, jog Europos Ben
druomenei priklausiančios vals
tybės turėtų tampresnius ryšius 
su Rytų Europa, nes Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Vengrijos pa
stovumas „yra esminis dalykas 
mūsų pastovumui ir mūsų išli
kimui", pasakė ministras Gen-
scheris. 

Vokietijos vadai — kancleris Kohl ir Užsienio reikalų ministras Genscher 
veda savo atskirą politika, pripažindami Kroatijos ir Slovėnijos respublikas, 
nežiūrint Amerikos pasipriešinimo. 

industrinių didžiųjų valstybių 
vadovybė perėjo į Vokietijos 
rankas, priminė Genscher 
NATO posėdyje Briusselyje. 
„Vokietija išnaudos šią poziciją 
veikti, jog šios valstybės ne tik 
prisipažįsta prie savo atsakomy
bės pasaulyje, bet tai pareiškia 
ir savo darbais"... Netrūks 
veiklos ir iniciatyvos iš Vokieti
jos vadovybės pusės", pasakė 
Genacheris. Jo iniciatyva, Euro
pos Bendruomenės valstybės pa
reiškė pripažįstančios Jugosla
vuos 2 respublikas nepriklauso
momis. Vokietija patarė ir 
kitoms valstybėms pripažinti 
Kroatijos ir Slovėnijos 
respublikas. Gruodžio mėnesį 
Vokietįja paskelbė, kad laikysis 
to pripažinimo, jei kai kurios EB 
valstybės ir atsisakytų jas pri
pažinti. 

Auka vienai valiutai 
Vokietija taip pat parodė savo 

savarankiškumą ir finansinėje 
politikoje. Kad sėkmingai 

Briusselyje Vokietijos Užsie
nio reikalų ministro Gensherio 
draugai — l i k o s EB užsienio 
reikalų ministrai sutiko pri
pažinti tas dvi Jugoslavijos 
respublikas formaliai sausio 15 
d. Apie tai rašydamas „Der 
Spiegei" magazinas, parašė, jog 
„Tai buvo pirmas kartas nuo 
1949 metų, kai Bona ėmėsi 
vieningos politikos užsienio 
klausimuose". Tais metais buvo 
įsteigta Vokietijos Federalinė 
Respublika. 

KALENDORIUS 

Sausio 9 d.: Julijonas, Algis, 
Bazilė, Gabija. Marcijona. 

Sausio 10 d.: Agatonas, 
Vilhelmas, Ginvilas, Ragailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:37, 
Temperatūra dieną 34 1., 

naktį 23 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 9 d. 

VIENERI METAI BE 
AGRONOMO ANDRIAUS 

BLIUDŽIAUS 

Šviesi Andriaus Bliudžiaus 
atmintis paminėta gruodžio 8 d. 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje šv. 
Mišiomis. Amžino poilsio vietoje 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius 
pašventino paminklo akmenį, 
dalyvaujant žmonai Stasei, 
dukrai Vidai, žentui Thomas, 
dukraitėms Clarai ir Laurai, 
giminėms Danutei ir Stasiui 
Naikauskams, Algirdui Kriau
čiūnui ir draugams. 

A.a. Andrius Bliudžius 

Šeimos namuose, žvelgdami į 
Andriaus ir Stasės sodintus ir 
jau išaugusius jų sodybos me
džius, visi susikaupę prisimini
me klausėsi dr. Kazio Karvelio 
minčių apie Namop išėjusį 
draugą: „Susirinkome paminėti 
a.a. Andriaus Bliudžiaus viene
rių metų sukaktį. Man teko 
paskutiniuosius Andriaus ligos 
mėnesius jį lankyti ir intymiau 
pasikalbėti. Jis labai mažai 
kalbėdavo apie savo ligą, visą 
dėmesį skirdavo Lietuvos 
likimui, kurios galutinio švie
saus laisvės ryto jau nebeteko 
sulaukti. Kartą jis pareiškė, kad 
mirti nebijąs, nes jai yra pilnai 
pasiruošęs. Tą patį patvirtino ir 
kun. V. Krikščiūnevičius, kuris 
jį lankė ir suteikė ligonio 
palaiminimą. Kaip suprasti tą 
Andriaus teigimą? Ogi labai 
paprastai. Jis, kaip geras ka
ta l ikas ir lietuvis, ruošėsi 
mirčiai visą gyvenimą, dary
damas gerus darbus žmogui ir 
tėvynei. Šiandien jis jau jaučiasi 
viską padaręs, kas jo jėgomis 
buvo įmanoma padaryti, ir tiki
si šviesaus ir laimingo amžinojo 
gyvenimo. 

Andrius turėjo gerą ypatybę 
pasitenkinti tuo,ką turi ir nesi-
graužti dėl to, ko nepavyko pa
siekti. O nepasisekimų turėjo ir 
Andrius. Bene didžiausias jų 
buvo renkantis profesiją. Jis 
svajojo apie technikos mokslus, 

o dėl ekonominių ir praktiškųjų 
sumetimų teko rinktis agro
nomiją, kadangi iš Kėdainių ir 
arčiau ir pigiau studijuoti 
Dotnuvos Žemės Ūkio akademi
joje, negu Technikos fakultete 
Kaune. Andrius sutiko su 
likimu, labai gerai baigė agro
nomiją ir vokiečių okupacijos 
metais jau buvo pakviestas 
Marijampolės cukraus fabriko 
vyriausiu agronomu. Tačiau 
Amerikoje Andrius agronomiją 
perdavė savo mylimai žmonelei, 
o pats visomis jėgomis metėsi į 
techniką. Neabejojant galima 
tvirtinti, kad Andrius turėjo 
„auksinius nagus". Neteko 
matyti mechaninės problemos, 
kurios Andrius nepašalintų. 
Visa tai už „dėkui", nes An
driaus filosofija buvo tokia, kad 
lietuvis lietuviui turi padėti. Į 
visą tą pagalbą Andrius žiūrėjo 
kaip į Dievo ir bažnyčios reika
laujamus gerus darbus. Tai jam 
teikė dvasinę ramybę ir užtik
rinimą amžinojo gyvenimo 
šviesia ateitimi. To vertėtų ir 

kiekvienam iš mūsų pasi
mokyti, kurie galime greit tap
t i tuo, kuo Andrius yra 
šiandien". 

Apsiniaukusio žiemos dan
gaus fone lengvai lingavo An
driaus sodintų medžių šakos, 
lyg tardamos, lyg išsakydamos 
visų mintis: „Ir dabar esi su 
mumis"... 

Šeima ir draugai, tęsdami 
Andriaus meilę artimui jo at
minimui, paskyrė 350 dol. auką 
būklės gerinimui tų, kurie 
Lietuvoje daugelį metų buvo 
„nematomieji", tai Ameri-
can-Lithuanian Disability and 
Rehabilitation Exchange pro
gramos vykdymui. 

Jū r a t ė Pečiūrienė 

DETROITO ATSTOVĖS PL 
JAUNIMO KONGRESE 

VII Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongresas vyksta Pietų 
Amerikoje, Argentinoje, Bra
zilijoje ir Urugvajuje. Kongrese 
dalyvauja 120 atstovų iš įvairių 
pasaulio kraštų, įskaitant ir 10 
atstovų iš Lietuvos. Iš Detroito 
į kongresą yra išvykę Nida 
Černiauskaitė, Asta Jurgutytė, 
Roma Sveraitė ir Danutė 
Petrusevičiūtė. 

PAMINĖTAS 
J . RUTKAUSKO MIRTIES 

DEŠIMTMETIS 

Gruodžio 29 dieną Dievo 
Apvaizdos patalpose įvyko Dai
navos jaunimo stovyklos buvu
sio administratoriaus ir talki
ninko a.a. Juozo Rutkausko 10 
metų mirties sukakties mi
nėjimas. Po šv. Mišių žurnalis
tas Stasys Garliauskas taip 
velionį apibūdino: 

„Slinko 1981-mųjų metų 
paskutinės dienos, džiuginusios 
mūsų širdis Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų gražiausiais lin
kėjimais. Juozas laukė, kaip ir 
mes visi, tų laimingų Naujųjų 
1982-rųjų metų. Išėjęs iš kam
bario pajuto, kaip žemė jį glau
džia prie savęs, supa tamsos 
šešėliai ir gęsta šviesa akyse. 
Netikėta žinia pasiekė mus — 
,JUOZAS RUTKAUSKAS stai
ga mirė!' Neteko Onutė vyro, 
sūnus Eugenijus tėvo ir mes, 
apie Dainavą įsikūrę, gero 
kaimyno ir draugo. Juozas mirė, 
eidamas Dainavos administra
toriaus pareigas. Nuo pat 
jaunimo stovyklos įsikūrimo 
Juozas ir Onutė buvo nuola
tiniai Dainavos rėmėjai, talki
ninkai ir Globos komiteto 
nariai, ką liudija Dainavos su
kaktuviniai leidiniai. Išėjo 
Juozas nuoširdžiai pasidarba
vęs lietuviškame vynuogyne. 
Išsinešė mielą šypsnį, švietusį jo 
veide. Juozas nebijo peržengti 
tamsybių slėnio, nes greta jo sto
vėjo tas, kuris davė gyvybę ir 
nugalėjęs mirtį užtikrino 
amžinąjį gyvenimą". 

1LOB W V<D0 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St, St. Monica, CA 90403. 

KLAIPĖDOS 
IŠSIVADAVIMO 

SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Klaipėdos išsilaisvinimo ir 
1991 m. sausio 13 d. žudynių 
Vilniuje minėjimas ruošiamas 
Šv. Antano parapijoje. Šv. Mi
šios už žuvusius 1923 m. sausio 
15 d. Klaipėdos valavimo 
kovose ir 1991 m. saub.o mėn. 
13 dienos žudynių Vilniuje 
aukas bus laikomos sausio 12 
dieną, 10:30 ryte. Po Mišių aka 
demija 12:15 v. p.p. Šv. Antano 
parapijos patalpose. Pranešimą 
padarys Lietuvių Šaulių 
sąjungos Išeivijoje pirm. My
kolas Abarius. Meninę dalį pra
ves muz. Stasys Sližys. Orga
nizacijos kviečiamos minėjime 
dalyvauti su vėliavomis. Visuo
menė kviečiama dalyvauti šv. 
Mišiose ir minėjime. 

PALAIDOTA A. LATVAITE 
WAITKŪNAS 

Sausio 6 dieną Detroito Forest 
Lawn kapinėse buvo palaidota 
a.a. Antoinette Latvaitė Wait-
kūnas, % m. amžiaus. Velionė 
mirė sausio 4 d. Nightingale 
slaugos namuose, Warren, 
Michigan. Velionė buvusi 
aktyvi Hamtramiko Lietuvių 
klubo valdybos narė ir veikli 
Detroito apylinkės visuomeni
ninke. Paliko giminaites Lilian 
Szalapay ir Josephine Ruskey. 
Buvo pašarvota Vai S. Baužos 
laidotuvių namuose, kur mal
doms vadovavo Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Atsisveikinimą ir 
laidotuves t aidotuvių 
direktorė YoL.ida Zaparackie-
nė. 

LIETUVOS VYČIU CHORO 
VEIKLA 

Vyčių choro v.udyba gruodžio 
12 d. surengė prieškalėdinį 
pobūvį seselių kazimieriečių 
motiniškame name. Pasi
stiprinus gardžia vakariene, 
choro dirigentas muz. Faustas 
Strolia akordeonu kalėdinės 
muzikos garsais subūrė visus 
dalyvius ir pravedė tradicinių 
kalėdinių giesmių giedojimą. 
Nuskambėjo ..Tyliąją naktį", 
„Gul ant šieno", „Sveikas, Jė
zau, gimusis', „Silent night" ti
kt. Valdybos pirmininkė Sabina 
Henson linkėjo visiems links
miausių Kalėdų švenčių ir kvie
tė visus už savaitės, gruodžio 19 
d., susirinkti Šv. Kryžiaus ligo
ninės fojė. 

Gruodžio 19 d., 7:00 vai. vak„ 
choristai punktualiai susirinko 
į Šv. Kryžiaus ligoninę, o už 
pusvalandžio pakilę į antrąjį 
aukštą, į ten esančią koplyčią, 
atliko kalėdinių giesmių pro
gramą, vadovaujant muz. F. 
Stroliai. Programą savo gražiu 
balsu paįvairino solistė Dalia 
Fanelli. Visą programą specia
lus filmuotoja? perdavė visoms 
palatoms per televizorius. Po 
koncerto visi buvo pakviesti į 
ligoninės kavinę ir pavaišinti 
kava bei pyragaičiais. Vieni 
•kitiems palinkėję linksmų Kalė
dų švenčių, visi skirstėsi pa
tenkinti, kad galėjo Kalėdų 
nuotaikom praskaidrinti 
ligonius. 

Dabar visi kviečiami šį šešta
dienį, sausio 11 d., dalyvauti 
tradiciniame choro pokylyje 
Šaulių salėje, kur bus atlikta 
dainų programa. Bus ir puiki 
vakarienė, šokiai, laimėjimai. 
Choro valdyba visus maloniai 
kviečia ir laukia gausaus 
visuomenės atsilankymo kartu 
su choru praleisti keletą 
valandų. 

APB 

LIETUVOS VYČIAI 
AMERIKOS VAKARUOSE 

Šeštadienį, lapkričio 23 d., Los 
Angeles Vyčiai susirinkę Han
cock Park, Ray Karch namuose, 
šventė Padėkos dieną, vieną iš 
gražiausių JAV švenčių. 
Šventiškai nusiteikę, rinkomės 
priešpiečiams iš suneštų lietu
viškų valgių. Šventę pradėjome 
malda „Tėve mūsų", dėkodami 
Dievui už gėrybes. 

Pirmininkė Marytė Šepikaitė 
pasiūlė šios gražios šventės pro
ga daugiau prisidėti prie pa
galbos Lietuvos našlaičiams bei 
būti sponsoriais vienai iš 
bažnyčių Lietuvoje. Kiekvienas 
susirinkimo dalyvis ant 
didžiulio pyrago uždegė žvakutę 
ir skyrė nedidelę auką. Buvo 
surinkta 100 dolerių ir pasiųs
ta Lietuvos našlaičiams. Apie 
tai, kokią bažnyčią imsimės 
globoti, bus paskelbta kitame 
susirinkime. 

Vicepirmininkas kultūros rei
kalams Robert Novak labai 

išsamiai papasakojo artėjančių 
Kalėdų švenčių lietuviškus 
papročius. Marytė Šepikaitė 
palinkėjo visiems linksmų 
Šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų. Pasidžiaugėme, 
kad mūsų Vyčių organizacija 
padaugėjo 27-iais nariais. 

Skirs tėmės su užbaigos 
giesme „Sveikas, Jėzau, gimu
sis", džiaugdamiesi, kad šių 
metų Kalėdos Nepriklausomoje 
Lietuvoje bus švenčiamos 
laisvai, kad žmonės, kantriai 
pergyvendami visus sunkumus, 
tvirtai atsistos ant kojų ir 
parodys pasauliui, kas yra 
Lietuva. 

Stasė Bajalienė 
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Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko Detroite lankymosi proga lapkričio 11 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros centre buvo surengta? io susitikimas su vietos lietuvių visuomene. 
Iš k. - LB Detroito apyl pirm. Jonas Urbonas. Lietuvos AT pirm Vytautas Landsbergį. Viktoras 
Nakas . Lietuvos ambasados VV'ashinjftone spaudos ir informacijos vedėjas. 

JAUKUS NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS 

Viešas Naujųjų metų su
tikimas įvyko Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Gražiai 
papuoštoje salėje su Rimo 
Kaspučio vadovaujamo orkestro 
smagia muzika nuotaikingai 
buvo sutikti 1992 metai. Daly
vavo daugiau negu 260 asmenų. 
Naujųjų metų sutikimą rengė 
Dievo Apvaizdos parapijos tary
bos komitetas, vadovaujamas 
Kęstučio Giedraičio. 

lm 

PENNSYLVANIJOS 
LIETUVOS VYČIAI 

Lehigh Valley, PA ; mieste 
veikianti 63-čioji Lietuvos Vyčių 
kuopa šiais metais išsirinko 
naują valdybą. Ją sudaro pirmi
ninkas Robertas Klova, 
vicepirm. Juozas Simmons, iždi
ninkas Vladas Balchunas, 
protokolų sekretorė Evelina 
Harryn, finansų sekr. Jane 
Lutick, patikėtiniai Valerija 
Smickle ir Jokūbas Zansitis, bei 
tvarkdarys Andrius Keraga. Al 
Klizas pasilieka lietuviškų 
reikalų komiteto pirmininku. 

Rugsėjo 22-rą dieną buvo 
super-sekmadienis pardavinėti 
bulvinius blynus Allentovvn 
mieste. Į Lietuvių dienas 
suvažiavo daug patenkintų 
žmonių iš Anthracite kasyklų 
rajono. E. Harryn suorganizavo 
šį blynų kioską, o jai padėjo 
vyras Paulius, sesuo Lilijana 
Klinosky, Elzbieta ir Doug 
Eisenhower, A. Keraga, J. 
Ogint ir dr. Adolfas Butkys. 

Juozas Ogint (Uogintas) 

VIDURIO ATLANTO 
LIETUVOS VYČIŲ 

APYGARDA 

Lietuvos Vyčių Vidurio At
lanto apygardos valdybos posė
dis vyko lapkričio 9 dieną 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
New Yorke. Posėdžio ruošos 
darbus atliko sekretorė Janina 
Janonis, 12-tos kuopos narė. 
Padėka parapijos klebonui kun. 
Eugenijui Savvicki už parapijos 
patalpas mūsų valdybos pasita
rimams. 

Šio posėdžio data sutapo su 
Garbės nario a.a. Larry Janonio 
penkerių metų mirties sukak
timi. Jis ilgus metus ėjo apygar
dos pirmininko pareigas. Šią 
dieną buvo ir Garbės narės a.a. 
Elenos Shields vienerių metų 
mirties sukaktis. Juodu bus pri
siminti mūsų maldose. 

Posėdyje buvo tartasi apie 
ateities veiklą, tačiau nieko 
konkretaus nenutarta. Spalio 
26 dieną vykusiame Centro 
valdybos posėdyje dalyvavo apy
gardos pirmininkas Jonas Sakai 
ir vicepirm. Juozapina Žukas. 
Juodu padarė pranešimą apie šį 
Philadelphijoje vykusį posėdį. 

Maspeth, NY, miesto Persi-
mainymo parapijos klebonas 
emeritas kun. Pranas Bulovas 
sutiko pasilikti apygardos 
dvasios vado pareigose. Jo 75-to 
gimtadienio ir į pensiją išėjimo 
proga apygarda jam įteikė 
dovaną. Džiaugiamės turėdami 
jį savo tarpe! 

Apygarda yra paaukojusi įvai
riems vertingiems projektams. 
Jų tarpe yra Washington, DC, 
esančiai Lietuvos atstovybei, 
kun. William Wolkovich, ra
šančiam veikalą apie lietuviš
kas parapijas, Šv. Kazimiero 
gildijai, besirūpinančiai remti 

pontifikalinę Lietuvių kolegiją 
Romoje ir dr. Jokūbo Stuko radi
jo programai New Jersey vals
tijoje bei Romo Kezio — Queens, 
NY. 

1992-rųjų metų kovo 3 dieną 
Brooklyn, NY, Marijos į Dangų 
Ėmimo parapijoje bus šv. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kazimiero minėjimas su Mišio
mis bei pietumis. Jį rengia 
41-moji kuopa, kurios pirminin
kas yra William Kurnėta. 

Juozapina Žukas , 
Vertė Aleks. Pakalniškis J r . 

Kab. tel . (1-312) 585-0348; ' 
Rez. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (7M) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p -7 v.v.. antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytaa ketvd 1-3 v.p.p penkta 

ir seštd. 9 v r -12 v p p 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

6132 S. Kadzla Ava. , Chicago 
(1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. 12-3 v.p.p, ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elg ln. I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S. Roborts M . , Hlcfcory HHla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tai. (706) 598 4085 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 
D R . P . K I S I E L I U S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
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Neaiškybė ir nestabilumas 

TARPTAUTINĖJ POLITIKOJ 
Šių metų pabaigos dramatiški 

įvykiai buvusioje Sovietų Sąjun
goje turėjo įdomių pasekmių ir 
užsienyje. Gruodžio mėnesio 
vidury Sovietų Sąjungos amba
sadoje pirmą ir paskutinį kartą 
buvo suruoštas kalėdinis pasi-
vaišinimas. Anot Christian 
Science Monitor (CSM.1992.I.6) 
korespondentės Linda Feldman, 
populiariausios vietos fotogra
fuotis buvo prie eglutės ir po 
masyviu Lenino portretu antro 
aukšto fojė, kurio antrą dieną po 
Naujųjų Metų jau nebuvo. 

Pasikeitimai šioje ambasadoje 
jau nuo lapkričio pradžios nera
mino 300 jos darbuotojų, kai 
ambasadon buvo atsiųstas Rusi
jos Užsienio ministro pavaduo
tojas. Po Gorbačiovo atsista
tydinimo Kalėdų pirmą dieną, 
jau jam turėjo atsakyti visi 
ambasados darbuotojai. Žinia, 
dabar virš Sovietų ambasados 
jau plevėsuoja Rusijos trispalvė, 
nuimtas kūjo ir pjautuvo 
ženklas ir telefonu jau atsilie
piama „Rusijos ambasada". Bet 
ne tai kelia rūpestį ambasados 
tarnautojams. Nors atšaukiant 
ligšiolinį Sov. Sąjungos ambasa
dorių V. Komplektov, jis buvo 
užtikrintas, jog Užsienio minis
terija pasiliks savo profesio
nalus tarnautojus, tarnautojai 
susirūpinę, kad po Jelcinu nebe
užteks tik profesionalumo kre
dencialų, o reikėsią išlaikyti ir 
politinio teisingumo egzaminą. 
Be to, valiutos trūkumas privers 
imtis ir ekonominių suvaržymų, 
mažinant tarnautojų atlygi
nimą ir skaičių. 

Naujų problemų kelia Ukrai
na, teigianti kad dalis Sovietų 
ambasados turto priklauso Uk
rainai. Jelcinas tačiau atkerta, 
jog kadangi Rusija perima 
Sovietų Sąjungos tarptautines 
skolas, jai priklausąs ir užsieny 
esantis Sovietų turtas. Kuo tai 
baigsis, paaiškės, kai Ukraina 
Washingtonan atsiųs savo am
basadorių. 

Laisvo, demokratiško gyve
nimo realybė savotiškai reiškia
si ir buvusiuose sovietinio blo
ko kraštuose. CSM korespon
dentas Peter Grier sausio 7 nu
mery cituoja tarptautinės teisės 
žinovą, manantį, jog nauja 
karta turės užaugti, kol net 
Centrinės Europos šalys taps 
politiniai stabiliomis demokra
tinėmis respublikomis, jau ne
kalbant apie Rytų Europos 
kraštus. 1989 ir 1990 m. turėtos 
viltys greitam ekonominiam at
sistatymui jau išblėsusios, visur 
girdimas nepasitenkinimas 
esama padėtimi. Lenkijoje 
pereito rudens generaliniuose 
rinkimuose balsavo tik 42% ga
linčių balsuoti. Tačiau niekur 
neatsiranda daugumų, norinčių 
sugrįžti į komunistinę sistemą. 

Dėl kylančio politinio nesta
bilumo pavyzdžiui Lenkijoje, 
kur parlamentas susideda iš 
daugybės nesutariančių partijų, 
vis daugiau galios duodama pre
zidentui. Prez. Lech Walesa, 
nesutardamas su min. pirm. 
01szewskiu, prašo parlamento 
jam suteikti galią nepaisant mi
nistro pirmininko sudaryti savo 
kabinetą, motyvuojant, jog jam 
to reikia, norint Lenkiją išlaiky
ti reformų kelyje. 

Kitas Europos tarptautinės 
politikos specialistas mano, 
jog tai gali būti ženklas, kas dė
sis ir kituose kraštose. Bulgari
joje, kuri greičiau demokra
tizuojąs!, negu daugelis vaka
riečių žinovų tikėjosi, par
lamentas yra padalytas tarp 
trijų pagrindinių grupių: buvu
sių komunistų, pasivadinusių 
socialistais, kurie reformų ne
nori, reformatorių, pasivadinu
sių Demokratinių Pajėgų 
sąjunga ir trečios, krašte gyve
nančių turkų mažumą atstovau
jančios partijos. 

Rumunijoje taip pat yra lūžis 
tarp reformatorių ir anti-refor-

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ LIKIMAS 

matorių, kurį kursto eko
nominių reformų sukelti trūku
mai. Ir Vengrijoje matyti, kad 
prezidentui sunku laviruoti tarp 
demokratijos ir chaoso. Gruo
džio mėnesį min. pirm. Antall iš 
pareigų atleido populiarų cent
rinio banko prezidentą neva dėl 
to, kad jis nori atviresnės val
džios atskaitomybės. Gi Čeko
slovakijoje prez. V. Havel pr«-
šo referendumo dėl Slovakijos 
nepriklausomybės, nes, jo ma
nymu, tai pagaliau parodys, ar 
dauguma slovakų iš tikrųjų no
ri nepriklausomos valstybės. 

Neramumai gresia ir tarp 
Lenkijos ir Ukrainos dėl jų 
bendrų sienų, o taip pat ir jei da
bartinė Moldavą paprašytų susi
jungti su Rumunija, nes Mol-
davos gyventojai yra tikri ru
munai. 

Dėl viso to nestabilumo šį mė
nesį esanti Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos (JTST) pirmi
ninkė Britanija saukia specialų 
JTST posėdį, kurio svarbiausi 
punktai būtų dabartinės Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos narių grėsmė paskleisti jų 
žinioje esančią branduolinę 
techniką, pavojus Jugoslavijos 
ir Gruzijos pobūdžio neramumų 
Sandraugos valstybių tarpe. 
Britanijos min. pirmininko 
John Major pareigūnai praneša, 
jog Rusijos B. Jelcinas parodė 
interesą tokiame posėdyje daly
vauti, jei tuo metu jis galėtų ofi
cialiai užimti lig tol Sovietų 
Sąjungos užimtą vietą Saugumo 
Taryboje. Kiti dalyviai būtų 
JAV prez. G. Bush, Prancūzijos 
F. Mitterand ir Kinijos atstovas. 

Savo kalboje sausio 1 d. min. 
pirm. J. Major pareiškė, jog pa
saulis yra įžengęs į „nesta
bilumo ir neaiškybės periodą", 
tad ypač šiuo metu yra svarbu 
pasaulio vadams po Jungtinių 
Tautų ženklu susitikti, ir bend
rai peržiūrėti greitai besikei
čiančią pasaulio politinę padėtį. 

Tačiau CSM (1991.1.7) kores
pondento Alexander McLeod 
manymu ši Britanijos iniciatyva 
Jungtinėse Tautose yra svarbi 
ir Britanijos vidaus politikoje, 
kadangi 1992 yra ten rinkimi
niai metai. Jo manymu, ši ini
ciatyva rodo Britanijos baimę, 
jog kylant Europos Bendrijos 
įtakai pasaulyje, Britanijos 
balsas Jungtinėse Tautose ir ki
tuose tarptaut in iuose fo
rumuose mažėsiąs. Kuo ši Bri
tanijos iniciatyva baigsis — kaip 
į Britanijos kvietimą reaguos 
kviečiamos valstybės — dar ne
aišku. Nors Britanija norėtų, 
kad šiame posėdyje dalyvautų 
tik penkios nuolatinės JTST na
rės, bet apklausinėjimai gali pa
rodyti, kad posėdyje norės daly
vauti visi 15 narių, ypač jei 
posėdyje dalyvautų naujasis JT 
sekretorius Boutros Ghali, kuris 
jau dabar rūpinasi Sovietų Są
jungoje kylančiais reikalais. 

Britanijos opozicinės Darbo 
partijos atstovai sako, jog ši Ma
jor iniciatyva iš tikrųjų turi kitą 
politinį tikslą: nukreipti Brita
nijos balsuotojų dėmesį nuo 
krašto viduje kylančių eko
nominių problemų ir parodyti 
kaip gabiai Major ir jo partija 
sugeba vadovauti tarptau
tiniuose forumuose. Ir Saugumo 
Taryboje dabar Britanijai 
neramu, kai keli kiti JTST na
riai spaudžia, jog Europos Bend
rijai kur iant vis ryškesnį 
savitą politinį profilį, būtų aktu
alu EB-ai duoti vietą JTST-
je, prašant jai savo vietą užleis
ti vienos iš dabartinių EB narių 
— Britanijos ar Prancūzijos. To 
Britanija jokiu būdu nedary
sianti, anot Major, nes užsienio 
politika esanti kiekvienai vals
tybei savitas suverenumo reiš
kimas, tad ši funkcija jokiu 
būdu neperduotina kokiai nors 
apjungiančiai koalicijai. 

a.g. 

Amerikos visuomenės dalis 
yra susirūpinusi Amerikos atei
timi. Apie tai vis daugiau 
kalbama ir rašoma spaudoje, 
kad Amerika einanti nuosmu
kio keliu. Ta baimė kyla iš is
torinių pavyzdžių ir šių laikų 
gyvenimo patirties. Ir šio šimt
mečio pabaiga gali būti liūd
nesnė, jei nebus rimtų pastangų 
tą riedėjimą į pakalnę sustab
dyti. Jau atvirai pasisakoma, 
kad ekonominis gyvenimas 
blogėja: gamyba mažėja, nedar
bas didėja, prekyba silpnėja, 
pragyvenimas brangsta, bankai 
bankrutuojasi. Nors valdžia 
stengiasi gelbėti bilijonais 
dolerių, kad taupytojai 
nenukentėtų , neturtingųjų 
skaičius didėja. Svarbūs so
cialiniai klausimai dar nevisi 
išpsręsti. Nusikaltimų skaičius 
ir narkotikų vartojimas nesulai
komas. Iš vidurinių mokyklų iš
leidžiami mokiniai beveik pu
siau beraščiai arba jų daug 
iškrinta mokslo metu dėl įvai
r ių priežasčių. Mokyklinio 
jaunimo lytinis palaidumas 
pasidarė viešas skandalas. 
Vietoje jaunimo auklėjimo 
aprūpinama apsaugos prie
monėmis nuo nėštumo, AIDS 
ir kitų ligų. Teismuose meluo
jama. Politikai veidmainiauja, 
vienaip kalba, kitaip elgiasi pa
veikti specialių interesų grupių 
dėl savo materialinio išskaičia
vimo. Net ir prezidentai neiš
vengia didelių ar mažų melų. 

,,St. Petersburg Times" 
gruodžio 1 d. paskelbė Benjamin 
Bradlee straipsnį „Jie gali 
mums meluoti". Čia paminėtini 
t ik paskutinieji prezidentai, 
kurie daugiau ar mažiau mela
vo ar užmaskavo vadinamu 
diplomatiniu būdu. Vienas iš Iz
raelio atsakingų pareigūnų vie
šai pasakė, kad prezidentas 
Bush yra melagis ir antisemi
tas. Tai buvo per drąsiai ir aki
plėšiškai pasakyta. Kad jis 
veidmainiavo, tai lietuviai įsi
tikino, nes jam labiau rūpėjo ne 
Lietuvos nepriklausomybės pri
pažinimas, bet noras su linkė
jimais, kad pasisektų Gorbačio
vo imperialistinė perestroika. 
Jis nėra antisemitas, kaip ir kiti 
prezidentai nebuvo antisemitai, 
o taip pat ir JAV Kongresas. Jie 
kasmet paskirdavo po 3-4 bili
jonus dol. Izraeliui. 

Įsidrąsinęs Izraelis šiais 
metais pareikalavo, kad jam 
duotų 10 bil. dolerių. Nors pre
zidentas pasisakė prieš komu
nistinės Kinijos vyriausybės 
demonstruojančių studentų 
žudymus Tiananmen aikštėje 
1989 m., bet po kelių savaičių 
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saugumo tarybos patarėjas 
Brent Scowcroft ir Valstybės 
departamento pareigūnas, atvy
kę į Kiniją slaptai, kėlė vyno 
taures ir gėrė nežinia į kieno 
sveikatą su jos vyriausybe. 
Jiems grįžus iš Kinijos, prezi
dentas dėjo pastangas gauti iš 
Kongreso pritarimą suteikti 
Kinijai lengvinančias prekybos 
sąlygas su Amerika. 

Pagal pulk. O. North pasku
tinius atidengimus, jo vyriau
sias vadas prezidentas R. Rea-
gan viską žinojęs apie Irano-
Contra įvykius. Ir visi įsipainio
ję į šią bylą nenorėjo pasakyti 
tiesos. Rašoma, kad Reaganas 
yra melavęs ir Izraelio minis-
teriui pirm. Shamirui, kad jis 
karo metu, kaip Signal corps 
fotografas filmavęs nacių mir
ties stovyklas. Bet iš tikrųjų 
Reaganas niekada nebuvo iš
vykęs iš Amerikos karo metu. 

Šiek tiek yra melavęs ir Jim-
my Carteris. Jis, kaip prezi
dentinis kandidatas prieš 
rinkimus, kalbėdamas ameri
kiečių minioms, sakydavęs, jei 
kas turite kokius klausimus ar 
patar imus man, prašau 
parašyti, nes aš atidarau pats 
kiekvieną laišką ir visus per
skaitau. Tai buvę tik klausytojų 
apgaudinėjimas. Visas paštas 
jam adresuotas būdavo siun
čiamas į Atlanto būstinę ir tų 
laiškų neskaitydavęs preziden
tinis kandidatas. 

Sunkioje padėtyje buvo atsi
dūręs prez. Richard Nixonas 
Watergate byloje. Jis kalbė
damas per TV aiškino, kad apie 
Watergate jis negali pasakoti, 
ne buvo įveltas tautos sau
gumas. Pagaliau išryškėjant 
byloje kaltininkams, dar 
pasisakė, kad jis nėra sukčius. 
Už neprisipažinimą, kad ir jis 
kaltas, buvo priverstas atsista
tydinti iš prezidento pareigų 
teismo nenubaustas. 

Kai Amerikai pradėjo nebesi
sekti Vietnamo kare, pasaulis 
sužinojo apie kovas Tonkin 
Gulf. Tada visi laikraščiai gyvai 
rašė, kad tojejlankoje sovietų 
torpediniai laivai apšaudė 
Amerikos laivus. Tai buvęs poli
t in is melas. Ten sovietai 
nepaleidę nė vienos torpedos ir 
nieko nepaskąndino. Preziden
tui Johnsonui reikėjo karą 
laimėti. Buvo tuojau įnešta į 
Kongresą Tonkin Gulf rezoliu
cija ir priimta didele balsų dau
guma, betji tik prailgino karą, 
kurio nelaimėjo. Vėliau 
Johnsonas privačiai paneigęs 
Tonkin Gulf kovų buvimą, saky

damas, kad tie kvailiukai jū
rininkai šaudę skraidančias 
žuvis. 

Neišvengė melavimo ir prezi
dentas John Kennedy. Jis mela
vęs, kad neturi Addison ligos. 
Jis ją turėjo. Addison liga pasi
reiškianti dėl susilpnėjusių 
adrenalinių liaukų, būdinga 
žemo kraujo spaudimu ir natū
ralios odos spalvos pasikeitimu. 
Jei jis būtų pasisakęs, kad turi 
šią ligą, nebūtų buvęs išrinktas 
prezidentu, nes prezidentai turi 
būti psichiškai ir fiziškai svei
ki žmonės. 

Jei demokratinės valstybės 
vadovybė, prezidentai ir kiti 
rinkti politikai meluoja, veid
mainiauja ar sukčiauja, tai kuo 
balsuotojai turi bepasitikėti ir 
sekti. Atrodo, kad į politiką la
biausiai veržiasi neaukštos mo
ralės žmonės. Jie praradę pasi
tikėjimą, žemiausiai vertinami 
iš visų profesionalų ir gal dėl to, 
kai yra rinkimai, ateina balsuo
ti nedidelė dauguma balsuotojų. 

Amerikos istorijoje yra buvę 
herojų, garbingų prezidentų ir 
kitų politikų, kurie kovojo už 
laisvę, tiesą ir teisingumą, bū
dami jautrūs demokratiniams 
principams. Jų pavyzdžiai turė
tų šviesti kelyje į Amerikos atei
tį. Daug yra ir dabar dorų ir 
gerų žmonių, kurie privačiame 
ir viešame gyvenime laikosi 
Dešimt Dievo įsakymų ar , 
kitaip sakant, moralinių normų. 
Gal ir teisingai yra sakoma, kad 
kokia tauta ar visuomenė, tokie 
ir jos vadai. Ar Amerika, 
pasiekusi aukštą civilizacijos 
laipsnį, leisis nuosmukio kryp
timi, tai klausimas. Bet yra ro
dančių ženklų, kad Amerika, 
praradusi pasaulyje kultūrinę, 
politinę ir ekonominę pirmeny
bę, gali susmukti, ir ateinančios 
kartos taip negyvens, kaip 
dabar. 

Įžvalgūs kritikai ir komenta
toriai, matydami krašto vidaus 
gyvenimo negeroves , j a u 
primena Romos imperijos žlu
gimą arba Spenglerio pranaša
vimus. Oswald Spengler, vokie
čių kultūros ir istorijos filosofas 
prieš 70 m. savo veikale „Der 
Untergang des Abendlandes" 
rašė apie Vakarų saulėlydį. Jis 
aiškino, kad iškilusi kultūra 
pereina išsivystymo laiko
tarpius ir pagaliau žlunga 
išsėmusi visas savo formos gali
mybes. Ir paskutinis jos tarps
nis prieš žlugimą yra civilizacija 
būdinga savo dirbtinumu ir su
stingimu, bet dar su technolo
gijos pažanga ir prabanga. Tuo 
metu Europos inteligentija buvo 
labai susidomėjusi ir net susi-

J im ir Brenda Edgar, Illinois gubernatorius ir jo žmona, Kalėdų proga'su 
savo valstijos vaikais. 

LIETUVA ĮNEŠĖ PIRMĄJĮ 
SAVO MOKESTĮ 

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
New Yorkas. Geros valios žen-

klan, Lietuvos misija Jungti
nėse Tautose per pirmąją Jung
t inių Tautų 1992 metų fi
nansinę dieną įnešė simbolinį 
mokestį į JT iždą. Lietuva ir 
Estija įmokėjo po 5000 JAV dol. 
kaip pradinę sumą, kuri bus at
skaityta nuo jų 1991 mokesčio. 
Latvija žadėjo savo pirmąjį 
mokestį irgi netrukus įnešti. 

Šituo žygiu Baltijo valstybės 
solidarizavosi su Vakarų 
kraštais — Australija, Kanada, 
Danija, Suomija, Islandija, 

rūpinusi tokiais perspėjimais, 
juolab, kai Ameriką skaudžiai 
palietė depresija 1929-1933 m. 
ir Vokietijai po pirmo pasauli
nio karo pergyvenant kritišką 
laikotarpį. 

Amerikos kai kurie rašytojai, 
kritikai ir žurnalistai.50 m. ste
bėję Amerikos gyvenimo sceną, 
nelabai linksmai vaizduoja jos 
ateitį su įvairiomis galimy
bėmis, kurios gali pasireikšti 
antru civiliniu karu, diktatūra 
ar tautiniu socializmu panašiu 
į F. Roosevelto naują socialeko-
nominę politiką. Pranašystės. 
kad ir žymių politikų ar kultūri
ninkų ne visada gali išsipildyti. 
Tuo tarpu gal dar tokių pavojų 
nėra, kol dauguma gyventojų 
galės pakelti sunkumus, nepra
radę vilčių išsipildymo prie 
esamos santvarkos. 

Naująja Zelandija. Norvegija ir 
Švedija, kurios vakar sumokėjo 
savo pilnus 1992 JT mokesčius. 
Šie kraštai primygtinai norėjo 
parodyti gerą pavyzdį kitom JT 
narėm, kurios dažnai nesumoka 
mokesčių laiku, ir todėl kvietė 
Baltijos kraštus jungtis į jų 
gretas. 

„Sumokėdamos mokesčius". 
vakar pranešė anksčiau pami
nėtos atstovybės bendrame pa
reiškime, „šios vyriausybės nori 
konkrečiai parodyti jų įsitiki
nimą, kad Jungtinės Tautos bus 
pasiruošusios vykdyti uždavi
nius, kuriuos iškėlė pačios 
narės... Jungtinės Tautos per
gyvena finansinę krizę, kuri 
gresia jos pajėgumui vykdyti 
skubius ir svarbius užda
vinius.... ypatingai taikos išlai
kymo ir išsaugojimo srityse. Ra
giname visas kitas nares pilnai 
atlikti savo pareigą pagal JT 
taisykles". 

Pilnas Baltijos valstybių nario 
mokestis dar nenustatytas, nes 
generalinė asamblėja Baltijos 
mokesčių klausimą pavadino 
išimtiniu ir jo sprendimą atidėjo 
į birželio mėnesi. Baltijos vals
tybės protestavo prieš JT fi 
nansų komiteto originaliai nu
statytą mokestį, kuris neatitiko 
šių kraštų realios ekonominės 
padėties. Manoma, kad metinis 
Lietuvos JT nario mokestis 
sieks šimtatūkstantines sumas. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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„Bet Stepui vis tiek parašiau — esu laisva. Dabar 
beveik gailiuos... Dar pagalvos kitaip! Gal įsikals 
pavydulingą mintį, jog priklausiau čionai kam nors, 
bet jau dabar likau laisva?.. Juk Stepas pavydus la
bai! Menkiausią žodį, judesį, net žvilgsnį pergyvena, 
lyg būčiau nusidėjus!.. Gal ir dabar jis tik kankinsis 
dėl laiške jam parašytų žodžių? Bet ką dabar turiu 
daryt? Iš kur lėšų vėl gauti! Žinau, yra bankeliai, 
skolinimo kasos... Jos ima nuošimčius, net dvigubai 
mokėti tenka... Bet skolina lengvai! Jei tik turi 
tarnybą, darbą. Gal pamėgint? 

Autobusas sustoja. Birutė išlipa prasigrūdusi pro 
žmonių pripildytą praėjimą. Lėtina žingsniu? gatvėje. 
Užuot pasukusi į šoninę gatvę ji slenka pro praeivius 
pagrindine gatve. Oras šiltas, nes netrukus bus vidur
vasaris. Beje, ir Birutės atostogos po poro? savaičių. 

„Taip norėčiau ištrūkti iš triukšmo ir dulkių į orą 
ir gamtą! Albertas siūlė savaitei išvykti j vasarvietę 
netolimon paežerėn. Pagunda stipri. Būsim sykiu su 
Aušra ir Arūnu. Beje, dabar Aušros nėr. . lau kelias 
dienas negrįžta... Nežinau net kur jinai ir kas su ja... 
Jei mano leidimo nesiklausus išdrįso net ir ištekėti — 
tesižino! Ji man bus nebe duktė..." 

Nusmelkia paširdy tarytum dieglys. I y? ašaroti 
nori. Bet susispaudžia dantys kietumu — "" vėl valia 
atkunta. 

„Verčiau dabar man apie ją nebegalvot;.. Aušros 

man gaila, bet turiu jai būti griežta! Aha! Štai, jau ir 
toji įstaiga... Dar neuždaryta. Kažin, ar tuoj pat ten ir 
įeiti? Gal dar praeisiu kartą..." 

Pajunta keistą baiminimąsi, lyg mokinė prieš 
lemiamą egzaminą. Ne žmonių ji bijo, o ateities su jos 
padariniais. Juk ji gyvena tar tum siūbuojančio liūno 
paviršiuje, vos galus besuvesti gali. 

„O pinigų man reikia, reikia mirtinai! Na, dabar 
tikrai jau ten įeisiu. Ak, kaip ten, viduje, gražu, 
švaru!" 

Kažkas sulaiko jos ranką ištiestą į bankelio durų 
rankeną. Vyro ranka. Žvilgsnį nuveda visu rankos il
giu ligi rimto jauno veido. Keli šlakeliai skruostuose, 
tamsios akys lyg su liepsnelėmis vyzdžiuose ir baltų 
dantų eilė pro besišypsančias lupas. Čia pat Aušra. 
Pilku veidu, tarytum sulysusi. Įdubusiomis akimis, lyg 
svetima, lyg baikšti ar išsigandusi. 

„Henry... Ko jis čia dabar? Ko jam iš manęs reikia?" 
— Mama... Tu ten neik! 
— Missis Vilainis... Aš noriu su jumis pasikalbėti. 

Man Aušra sakė. Gal... Eikime čia... Kertėje yra 
užkandinė... 

Tartum sapne Birutė klauso Henrio ir eina kar 
tu. Netoli kampinė vaistinė su užkandine. Net nežino 
kap atsiranda su Aušra ir Henriu siaurame tarpu
sienyje. Vienoje stalelio pusėje šalia vienas antro juodu 
lyg arčiau susiglaudžia motinos akivaizdoje. Tarytum 
parodo, jog jų meilė tvirta ir nesugriaunama, tarytum 
nori sykiu gintis nuo motinos puolimų. Birutė nulei
dusi galvą, bet trumpais žvilgterėjimais stebi porelę. 

„Man net lengviau... Jei jau jie patys ieškojo 
manęs... Gal ir prieisime kokio susitarimo..." 

— Na, kągi pasakysi man, jaunas žmogau? 
— Mes su Aušra norime geruoju gauti jūsų su

tikimą, ponia... — Vilainienė jaučia, kad jos valia 

silpnėja. Seniai matyta Aušra tokiomis gailiomis 
akimis žvelgia — rodos, tuoj ims ir pravirks. O taip 
norisi apkabinti dukrelę ir išbučiuoti tą veidą, kuri 
tada sumušė!.. 

„Henry atrodo protingas... Ir žvilgsniai jo budrūs. 
Toks malonus ir mandagus. O gal tik kaip ir visi jojo 
žmonės? Atrodo, kad juodu mylisi... Turiu aš su jais 
pakalbėti! Jei pulsiu kaip pantera —jie nueis ir niekad 
nebegrįš... Žinau tai. jaučiu. . Reikia tik gerumu.. Ne. 
neįkalbinėti, o taikyti į protą. į praktiškumo 
pajutimą..." 

— Aš nespėjau su mano karštuole pakalbėti... Pati 
ji išbėgo... Aš nepykstu... Tik nervai neišlaikė... Skau
du, kad negalime rasti bendros kalbos vienoje šeimoje... 

Aušra praveria burną lyg norėdama kažką sakyti 
— Palauk!... Duok pirmiau man pasakyti. Kai 

baigsiu — tada tu dėstysi savo. — Patyli ir atsikvepia. 
— Matot, aš suprantu, kad Aušrai jau laikas būtų tekėti 
ir turėti savo atskira gyvenimą. Iš mano pusės jai teketi 
kliūčių nėra. Bet kliūtys yra tik iš jūsų pusės. Ką sakvs 
jūsų tėvai? Juk jie laikosi savo tikybos ir papročių. Ar 
klausėte savo tėvų leidimo vesti? Ar kalbėjotės0 Ar jie 
sutiks, kad Aušra ir jūs imsite šliūbą kataliku 
bažnyčioje? O norint tai įvykdyti reikia abiem jaunie
siems būti tos pačios tikybos Aš gi savo dukterį 
auginau dievobaiminga katalike ir ji niekad nepakei 
savo tikybos! 

„Turiu kalbėti šitai, nors dar nesu tikra kaip Aušra 
galvoja... Aušrelė!.. O. Viešpatie, suteik man proto!" 

— Belieka tik žinoti antrojo partnerio nusistatymą. 
Ar jūs sutinkate pereiti j katalikybę? Ir kaip i tai pažiū
rės jūsų tėvai? 

Henry atrodo nustebęs ir sumišęs. Jis žiūri į stalą, 
ant kurio pirštu trina ir glosto kietos medžiagos 
paviršių. (Bus daugiaul 
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Antanas Mikalajūnas iš Santa 
Monica, C ai. 
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LABDARA LIETUVAI 
IŠ SANTA MONICA 

Dr. R E M I G I J U S J U S I O N I S 

dija „Vaidi la", k u r i filmavo 
mūsų dainų ir šokių šventes , 
„Lietuvos sąjūdžio" mi t ingus 
bei suvažiavimus, kūrė fi lmus 
apie v e r t i n g a s p o l i t i n e s ir 
kultūrines iniciatyvas. Vilniaus 
universiteto medikai naudojasi 
A n t a n o d o v a n o t o m i s b r a n 
giomis video kameromis pavyz
dinėms operacijoms. Septyni 
t ū k s t a n č i a i d o l e r i ų b u v o 
s u m o k ė t a už k o m p i u t e r i n į 
kopijavimo-braižymo stalą ta ip 
pat univers i te tui . 

Amerikoje Antanas y r a Los 
Angeles Šv. Kazimiero bažny
čios, l ietuviškos šeš tadieninės 
mokyklos, daugelio l ietuviškų 
sambūrių moral inis ir mate
r ial inis rėmėjas. O k iek j is 
kar tų įvairiausius sus ibūr imus 
nufilmavo su pagalb in inkais ir 
be jų? 

Man asmeniškai įs imint inos 
A. Mikalajūno videojuostos apie 
L i e tuvos t a u t i n ė s v ė l i a v o s 
pakėlimą 1988 m. spalio 1 d. 
virš Gedimino bokšto Vilniuje, 
„Lietuvos Sąjūdžio" suvažia
vimas 1988 m. spalio 22-23 
d i e n o m i s V i l n i a u s s p o r t o 
r ū m u o s e , i n t e r v i u „ V i r š 
Vilniaus stogų" (tą darėme kar
t u 1988 m. v a s a r ą ) , „ P a s 
kardinolą Vincentą Sladkevi
č ių" d a r K a i š i a d o r y s e i r 
daugelis ki tų. 

Pastarųjų metų rel iginę lab
darą An tanas Mikala jūnas ap
vainikavo meniškų kryžių sta
tymu įvairiausiose Lietuvos vie
tovėse, o ypač savo tėviškėje 
Dvareliškėse, ben t 200 metų 
senumo senųjų kapinaič ių re
konstrukcija, kuri kainavo apie 
26 tūks tančius dolerių. Ir įdo
miausia, kad į aple is tas , seną
sias Dvareliškių kap ines prieš 
keletą metų A. Mikala jūną 
vežiojau aš. Tada mes aptar i 
nėjome rekonstrukcijos projektą 
(aš tur iu ir inžinieriaus aukštojo 
mokslo diplomą), darbų apimtį , 
mano sūnus architektas Saulius 
rengė eskyzus... Apmąs tėme 
naujų kelių į kapines t iesimą, 
tvoros akmenų sutvi r t in imą, 
naujų var tų užsakymą, kryžių 
paminklų s ta tymą ir t . t . Mano 
pasiūlymu buvo specialia me
t a l i n e l e n t a į a m ž i n t i Dva
reliškių kapinaičių a tšvent in
tojo kardinolo Vincento Slad
kevičiaus ir visų darbų fundato
r iaus Antano Mikala jūno var
dai, kas t iems l a i kams labai 
buvo nepriimtina... Pernai kapi
naičių darbai buvo užbaigt i , 
tačiau be pradinių idėjų autorių. 
A t š v e n t i n i m o š e š t a d i e n į į 
Želvos bažnyčią sugužėjo minios 
žmonių iš Vilniaus, Kauno, Uk
mergės, apl inkinių miestelių ir 
kaimų. Įspūdingos re l ig inės 
apeigos įvyko senosiose Dva
reliškių kapinėse, vadovaujant 
Kauno arkivyskupui kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui, kitiems 
aukš t iems Lietuvos Bažnyčios 
dvasiškiams. 

CLASSIFIED GUIDE 

Antaną Mikalajūną, visada 
žvalų, besišypsantį ir mandagų 
tautietį iš Santa Monikos mies
to, ger iau pažįsta Lietuvos 
žmonės, negu išeivija. Man kaip 
ekonomis tu i -p rognozuo to ju i 
paprasčiau būtų rašyti Lietuvos 
ekonominių perspektyvų tema, 
tačiau, trečią kar tą būdamas 
Amerikoje, noriu nors t rumpai 
papasakoti tik apie vieną mūsų 
tautietį , padėjusį man skubiai 
atvykti į tėvelio a.a. dr. Jono 
Jusonio laidotuves. Tai Antanas 
Mikalajūnas, kurio pastarųjų 
metų veikla Lietuvos labui yra 
nusipelniusi pagarbos. 

Antanas Mikalajūnas gimė 
1914 metais Lietuvoje, Ukmer
gės apskr., Želvos valsč., Dva
reliškių kaime. Mokėsi Ukmer
gės amatų, Kauno technikos 
mokyklose, vė l i au t a r n a v o 
nepriklausomos Lietuvos pir
majame pėstininkų pulke. „Bu
vau ir esu kaimo bernas", prieš 
20 metų, pasakęs vardą ir pa
vardę, man prisistatė Antanas 
Mikalajūnas. Tai buvo Vilniu
je gal 1972 metais kinomeni-
ninkų Laimos ir Roberto Verbų 
mažame kambarėlyje. 

Kinematografininko Roberto 
Verbos tėvai buvo pasi traukę į 
vakarus, kaip ir mano, tad 
likimas suvedė ir mane su An
tanu. 

Tada Antanas mums papasa
kojo apie savo šiurpią istoriją, 
kad 1940 metais bolševikų buvo 
sušaudytas. Taip, sušaudytas, 
bet nemirė. Tai atsitiko netoli 
Kauno, Pažaislio apyl inkių 
žvyrduobėje. Ten jis jau gulėjo 
tarp merdinčių savo bendra
žygių. Antaną jau tada globojo 
Dievas, nes kulka lengvai 
pataikė į šoną, o jam nukr i tus 
į žvyrduobę ant jo užkrito kiti 
užmuštieji ir tuo būdu pridengė 
jį nuo tolimesnio bedejuojančių 
kankinių nužudymo, nors rau
donasis budelis šovė ir pataikė 
ne į širdį. Po kurio laiko, bu
deliams, pasitraukus, Antanas 
iš žvyrduobės išsikapstė ir pa
spruko, slapstėsi ir pabėgo. 
Vėliau kaip kino filmo tęsinyje 
— vėl kovotojas Lietuvos, Vokie
tijos, Norvegijos ir Amerikos 
kariuomenėse. Po karo nuvyko 
į Kanadą, daug dirbo, taupė 
ir pasidarė tur t ingu žmogumi, 
dar vėliau persikėlė į Santa 
Moniką. 

Man 1970 metais viešint pas 
tėvą dr. Joną Jusionį (1991 m. 
gruodžio 6 d. po ilgos ir sunkios 
ligos mirusį), tokio kaimyno 
nepris imenu, nors ap l inkui 
lietuvių buvo daugiau, negu da
bar... Daug jų „išėjo", tačiau dar 
nemaža ir pasiliko ar atsirado 
naujų. 

Sudėtinga Antano Mikalajū
no biografija, nelengvas darbas 
„United Airlines" kompanijoje. 
Sunkiai visą gyvenimą dirbo 

Roberto Verbos ir ki tų tėvai 
pasitraukė į Vakarus. Sunkiai 
dirbome bei sudėtingai gyveno
me ir mes Lietuvoje. Antanas 
gyvena Santa Monikoje visai 
šalia mano tėvų namų. 

Prieš keletą metų už Antano 
Mikalajūno pinigus Lietuvoje 
buvo įkurta ir to paties Roberto 
Verbos vadovaujama videostu-

„Karšto šunio valgykloje" komedijos vaidintojos 
Mažeikienė, rež. D. Mackialienė, M. Gineitienė, 

kairės: A. Strijauskienė, G. Puniškiene. D. 
Krasauskienė, A. Čėsnaitė ir S. Vaškienė. 

Nuotr. Vyt. Mažeikos 

„ŽIBINTAS" VĖL SUGRĮŽO 
SCENON 

JURGIS J A N U Š A I T I S 

Įspūdinga ta i buvo šventė. 
Tauri , graudi, gili ir dvasiniai 
pakili, bet aš į šią šventę pakvie
timo negavau. Ir la imė, kad 
visos iškilmės buvo užfiksuotos 
videojuostoje, foto nuotraukose, 
kurias pamačiau čia 1991 m. šv. 
Kalėdų išvakarėse. 

Ir šiandien Amerikoje, Kali
fornijoje, su kvepiančiais ir besi
puikuojančiais žiedais medžiuo
se bei k r ū m u o s e , o ką ir 
bekalbėti apie įvairiausių gėlių 
gausumą, norisi sus ikaup t i , 
nusišypsot i dž iugia i l iūdnu 
šypsniu ir paprognazuoti apie 
kokią Lietuvą mes svajojame, 
kokios jos mums reikia ir kokia 
ji bus? Tad di rbkime ir mels
kimės ir vėl d i rbkime, kad ji 
būtų tokia, kokios m u m s ir 
visam pasauliui reikia. 

Išeivijos lietuvių gyvenime 
scenos meno ne daug teturime. 
Kiek šviesesnėm prošvaistėm 
sušvinta Los Angeles, Chicagos, 
Kanados kolektyvai. Nuo jų, 
t iesa , nea ts i l ikdavo ilgesnį 
laiką gražiai veikęs ir St. Pe-
tersburgo, Fla., meno kolekty
vas „Žibintas". 

Neseniai spaudoje suskardeno 
maloni žinia — scenon vėl 
sugrįžta, kiek pailsėjęs, „Žibin
t a s " su nauja premjera — Dail
ios Mackialienės vienaveiksme 
komedi ja „ K a r š t o šunio 
valgykloje". 

Veikalo pavadinimas mums 
negirdėtas, net naujas. Šiam 
veikalui tekstus parašė ir vaid
menis parinko Dalila Mackia
lienė, nesisavindama autorės 
teisių, tik pažymėdama, kad 
kažkur ir kažkada pati idėja 
buvo girdėta. Ta mintis jai 
patikusi ir ilgai daug dirbusi, 
kad šią „Karšto šunio valgyk
loje" komediją išvestų lietu-
viškon scenon. 

Tad gruodžio 11 d. daugiau 
kaip šimtas St. Petersburgo 
lietuvių, scenos meno mėgėjų, 
sus i r inko į Lietuvių klubą 
pas ižvalgyt i „Karš to šunio 
valgykloje". Vietiniai lietuviai 
sako, kad publikos susirinko pa
kankamai , nors jos galėjo būti 
ir daugiau. Tačiau St. Peters-
burge vyksta gausūs lietuvių or
ganizacijų renginiai, nuo ko ima 
pavargti renginių nuolatiniai 
lankytojai ir pensininkams 
gerokai ap tuš t ina kišenes. 

Susir inkusi publika naują 
premjerą sutiko su reikiamu 
dėmesiu, protarpiais gardžiai 
pasijuokė, pagyveno įdomiomis 
nuotaikomis. Spektaklio gautos 
lėšos kilniems tikslams — Lietu
vos ats ikūrimui paremti. Kur 
berasi gražesnį tikslą ir „Ži
binto" rūpestį padėti Lietuvai. 

Komedijoje veiksmas vyksta 
dviejose plotmėse: realybėje ir 
sapne. Veiksmas prasideda, kai 
į profesorės Šakienės (Marija 
Gineitienė) namus atsilanko 
Naujienų redakcijos korespon
dentė Pletkytė (Sofija Vaškie
nė) , p ro fesorės kviečiama 
aprašyti labai svarbų įvykį. Ko
respondentė mezga įdomų dialo
gą su profesorės kambarine 
Zuzana (Aldona Česna i t ė l 
spėliodamos profesorės tikslus, 
kviečiant korespondentę po
k a l b i u i , tuo pačiu vyksta 
užuominos ir apie vyrus. Pro
fesorė negrįžta. Korespondentę 
apima nuovargis ir čia vietoje 
saldžiai užmiega. Ir sapne ko
respondentė j au kalbasi su pro
fesore apie didį išradimą, kuris 
12 vai. bus įvykdytas, sunaiki

nant visus žemėje gyvenančius 
vyrus už jų grubų atsinešimą 
moterims, už neištikimybę, ir už 
visokias vyrų nedorybes. Pro
fesorė Šaltienė iaukia daugiau 
žymių moterų ateinant, kad 
da lyvautų jo? išradimo de
m o n s t r a v i m e , s u n a i k i n a n t 
vyrus. Ir pradėjo r inktis vyr. 
teisėja Šiurpiene — Elena Kra
sauskienė, pasiramsčiuodama 
lazdute, poetė Skystimaitė — 
Genovaitė Puniškiene, kupina 
kūrybinių poezijos polėkių, ma
dų krautuvės savininkė Mode-
lienė — Dana'Mažeikienė, pilna 
jaunatvės, beglamonėjanti savo 
numylėtinį šįunytį. Susirinku
sios damos sprendžia vyrų 
likimą, visos sako, kad juos 
reikia sunaikinti, t ik laukia to 
„stebuklo" poofesorės išradimo 
demonst rav imo. T ik t e a t ro 
ar t i s tė Suflenenė — DaHla 
Mackia l ienė i posėdį neat
vyksta, vėluoja, kelia nerimą. 
12 vai. paspaudžiamas myg
tukas, trenksmas, aptemsta ir... 
i š radimas pademonstruotas , 
visi vyrai sunaikinti , nors pra
dedama samprotauti , o kaip 
išliks pasaulis, kaip gims vaikai 
be vyrų... 

Pavėlavusi ^a t skuba Sufle-
rienė, pranešdama, kad dėl 
svarbių aplinkybių pavėlavusi, 
tačiau parke „sut ikusi šaunų 
vyriškį, plačių pečių, aukštą, 
garbanotais plaukais, mėlynų 
akių, inteligentišką. Kažkur už 
lango grojo " 'ka tar inka, t a i 
vyriškis išlikęs ir jis nuskubėjęs 
į „Karšto šunio valgyklą". Tada 
visos damos susidomėjo vie
ninteliu išlikusiu vyru ir po 
savo išsakytų apie vyrus credo 
nešdinosi į valgyklą pamatyti 
vienintelį vyrą, visoms parūpo 
vyrija, o ir sužadėtinių troško. 
Ir čia sapnas baigiasi. Kores
pondentė iš miego pabunda ir 
mato kitą vaizdą. J a u sugrįžu
si profesorė p raneša žinią, 
kad ji ištekėjo už Amerikos 
pulkininko. Sugrįžtama į rea
lią tikrovę, ir į profesorės 
namus renkasi minėtos damos 
su dovanomis, gėlėmis, sveikin
damos profesorę sukūrus šeimy

ninį, laimingą gyvenimą. Taigi 
vis t ik vyrai liko svarbūs gyve
nime, nors sapne buvo naikina
mi. 

Visi monologai, dialogai per
pinti humoru, tačiau gyveni
miški, atspindį vyrų, o dalinai 
ir moterų silpnybes. 

Visos vaidintojos savo roles 
at l iko gerai, sukurdamos ti
p i škus charak te r ius , sukel
damos ir gardaus juoko. And
rijauskienės projektuoti dra
bužiai ryškino cha rak te r ius 
ir komedijos spalvingumui teikė 
grožį. Dekoracijos kuklios, sko
ningos — Vytauto Gružo. Scenos 
technika — Zigmo Radvilos. 
Veikalą režisavo pati autorė 
D a l i l a M a c k i a l i e n ė ir jos 
padėjėja Adelaidė Strijauskienė. 

Uždangai leidžiantis pasipylė 
audringi aplodismentai. Į sceną 
skubėjo vyrai ir moterys su 
g raž i aus iomis gėlėmis , ku
r i o m i s visos va id in to jos 
buvo apdovanotos. Spektaklis 
paliko gerą nuotaiką ir malonų 
įspūdį. Tuojau po spektaklio visi 
dalyviai buvo vaišinami vynu, 
sūriu, kava, kepsniais ir vai
siais. Valandėlę vyko gražus pa
bendravimas, pasidalinant ir 
naujos premjeros įspūdžiais. 

Tuo pačiu mažoje salėje susi
būrė „Žibinto" darbuotojai, vai
dintojos ir būrelis svečių. Čia 
rež. Dalila Mackialienė išreiškė 
nuoširdžiausią padėką premje
roje vaidinusioms ir gausiam 
būriui talkininkų, įgalinusių į 
sceną sėkmingai išvesti šią 
komediją. 

Vaišes pradedant kun. Ste
ponas sukalbėjo maldą. Sveiki
nimo žodžius tarė klubo pirmi
n inkas A. Gudonis, „Žibinto" 
vardu St. Vaškys, svečias iš 
Daytona Beach LB apylinkės 
pirmininkas Juozas Paliulis, 
kun . dr. Matas Čyvas ir kiti . 
Visi kalbėtojai dėkingai vertino 
„Žibinto" veiklą, dėkojo Dalilai 
Mackialienei už nenuilstamą 
scenos darbą ir šią premjerą, 
l inkėdami, kad ir ateityje būtų 
susi laukiama naujų veikalų, o 
gal ir antrosios „Karšto šunio 
valgyklos". 

Ver t inan t šias pas t angas , 
t enka pasidžiaugti darbščiais 
žmonėmis , St. Pe t e r sbu rgo 
lietuviais ir visais tais, kuriems 
rūpi mūsų tautinės kul tūros 
ugdymas ir scenos meno puose
lėjimas. „Žibintui" sėkmės. 

Ir šį vakarą, sėsdamas prie 
Kūčių stalo su mama Jadvyga, 
brol io V y t a u t o ir Antano 
Mikalajūno šeimomis ; noriu 
pasveikinti juos ir visus tau
t i e č i u s su gražiausiomis 
pasaulyje šventėmis, pirmo 
šiomis pripažintos laisvos Lietu
vos šv. Kalėdomis ir 1992 m. gal 
labai lemtingais mums visiems 
Naujaisiais Metais 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų pačių supakuotus siuntinius siunčiama tlasial 

uauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Priimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

Siuntiniai pristatomi į namus be pašto patarnavimo. Už muitą 
ir draudimą mokėti nereikia. 

Garantuojame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 
Informacijai skambinkite: 

Florida valstijoj: 
UNIVERSAL Traval 

4117 Baa RMge Rd. 
Saraaota, FL 34233 

813-377-9025 

UNIPOL 
8831—49 St. N. 

Pinnellas Parfc, FL 34666 
813-544-9700 

Sofla Traval Agancy 
936 N. Fed. Mwy. 

Hoilywood, FL 33020 
305-922-7390 

SEAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 599*5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ĮB 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

9529 S. Kedzle Ava., 
CNcago, IL 90929 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

GnMfc 21 
m miš\ 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski. 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

13 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šknaltts, Realtor 
Irena Bllnstrublene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.. 

5953 S. Kedzia Ave. 
T d . 436-7878 

! Onlui); 

Pašaukė mana... 

Ši knyga — tai dabartinio 
žiaus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią paraše Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 93rd St. 
Chicago, IL 90929 

KMIECIK REALTORS 
r01 7922 s'Pulaski Rd 

£ \ . 4365 S. Archer Ave. 

BARTKUS CONSTRUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Tai. 709-489-2593 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profes ional ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

MISCgLLANEOUS 

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

T1.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOUS 
3208Vi We»t 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581.8854 

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

Turiu Chkngos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moteris I i Uetuvoa siuva naujus ir 
taiso senus moteriškus bei vyriškus 
drabužius. Kreiptis: 312-434-4145 
arba 312-284-1612. 

DĖMESIO, PANEVĖŽIEČIAI! 
Kun. Ričardas Pukanis, Panevėžio švč. Trejybės ir Uliūnų 
Kristaus Dangun Žengimo parapijų administratorius, 
kreipiasi į lietuvius Amerikoje, ypač įpanevėžiečius, pra
šydamas padėti jam įsigyti vargonus. Jis yra atnaujinęs tris 
bažnyčias. Jo adresas: Sodų 3, 5300 Panevėžys, 
Uthuania. šiame reikale tarpininkauja Marijonų provinciolas 
kun. V. Rimšelis, 6336 S. Kilboum Ava., Chicago, IL 
60629. Aukas galima rašyti Marijonų vardu (Marian Fathers). 
Tokios aukos nuskaitomos nuo taksų. Tiesiai į Lietuvą čekius 
siųsti dar negalima. 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGAUTI SAVO SODYBAS, ŪKIO 
ŽEMES, KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS, NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR. 

PRAŠAU KREIPTIS I 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662-3963 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Brooklyn, N.Y. 

KALĖDŲ NAKTIS 
APREIŠKIME 

Apreiškimo parapijos Brook-
lyne, New York, bažnytinis miš
r u s choras, vadovaujamas 
muzikės Gintarės Bukauskie
nės, didžiai nustebino, o tuo 
pačiu ir pradžiugino parapiečius 
Kalėdų naktį jiems padovano
damas koncertą. Choras tam 
koncertui ruošėsi tyliai, nesi-
reklamuodamas. Apie koncertą 
buvo sužinota tik sekmadienį, 
gruodžio 23 d., kada Apreiškimo 
bažnyčios klebonas kun. Vytau
tas Palubinskas po 11 vai. mi
šių atskleidė „paslaptį" visus 
pakviesdamas Kalėdų naktį 
atsilankyti į koncertą. Tuomet 
iki koncerto buvo likusios tik 
dvi dienos! 

Koncertą pradėjo muz. Gin
tarė Bukauskienė vargonais 
atlikdama Felix Mendelssohn 
„Hark! The Herald Angels 
Sing". Inprovizacinės nuotaikos 
kūrinys buvo išryškintas su
maniai parinktais, giedresnės 
spalvos vargonų registrais. 

Ėjo M. Marais „Suite". Jos 
pirmą dalį — „L'Agreable (Ron-
deau), antrą — „La Orovencale" 
ir penktą — „Le Basąue" atliko 
Ritonė Ivaškaitė smuiku ir Gin
tarė Bukauskienė — vargonais. 
Nežiūrint šios suitos lengvos rit
mu ir turiniu išreikšta muzika, 
gilesnio įspūdžio nepaliko. Že
mesni smuiko (alto) tonai nevi-
suomet pajėgė prasiveržti iš var
gonų „glėbio". 

Po to choras atliko linksmesnę 
šokio formos ankstyvesnių laikų 
anglų kompozitoriaus Thomas 
Ravesscroft „Remember O Thou 
Man" pirmosios dalies, keturis 
posmus iš kalėdinių „Carrolls'. 
Ankstyvesnių la ikų anglų 
muzika dažnai priartėdavo prie 
liaudies šokių ir dainų nuo
taikomis, ritmu ir frazuote. 
Dainų ir giesmių pritarimui 
daugiausia buvo naudojami sty
ginia i ir pučiamieji in-

Tamburinu pritarė Ray Kazlas. 
Koncertas buvo baigtas džiu

giu kvietimu ateiti ir pagarbinti 
gimusį Išganytoją su V. Novello 
„Adeste Fidelis". 

Choras, vos tik keletą mi
nučių atsikvėpęs, giedojimą 
tęsė, 12 vai. naktį Bernelių Mi
šių metu. Tai ką choras giedojo, 
jeigu tai būtų atlikta ne mišių 
metu, būtų buvę galima pa
vadinti antrąja koncerto dalimi. 
Tai, kas būna giedama mišių 
metu, jau yra nebe koncertas, 
bet malda. Choras lotyniškai 
giedojo Franz Schubert „Mass 
in C", išskyrus Gloria. 

Praėjusiais metais visame 
pasaulyje buvo plačiai paminėta 

' Wolfgang Amadeus Mozart 200 
metų mirties sukaktis. To 
muzikos genijaus sukakties 
minėjmo proga Apreiškimo 
bažnytinis choras ir paruošė 
Gloria iš jo „12 Mass". Šioje 
mišių dalyje Mozart Kūrėjui 
garbę išreiškė nuolankiomis, 
skaidriai nuspalvintomis melo
dijomis, banguojančiomis dra
matinėmis vilnimis. Mišių pra
džioje intarpuose ir pabaigoje 
buvo giedamos J. Naujalio 
harmonizuotos lietuviškos kalė
dinės giesmės. 

Koncerto ir mišių metu, kur 
tik buvo reikalinga, solo partijas 
atliko choro solistai: sopranas — 
Astra Butkus, altas — Ritonė 
Ivaškaitė, Tenoras — Paul 
Dulkė ir bosas — William 
Kučinskas. Chorą paruošė ir 
vargonais palydėjo muz. Gin
tarė Bukauskienė. 

Koncerte ir mišiose dalyvavo 
labai didelis skaičius žmonių. 
Ypač daug matėsi jaunimo. Ap
reiškimo bažnytinis choras yra 
vienintelė tos rūšies meninė 
jėga, išlikusi New Yorke, kuri 
dar labai tvirtai laikosi. 

p P 

BYLA, KAM NELAIDOJA 
MOTINOS 

Chicagos 26 kapinėse tebesi
tęsia darbininkų streikas. Yra 
daugiau kaip 200 nepalaidotų 

strumentai. Šiuo atveju, minė- mirusiųjų, žydė moteris Carole 
tų instrumentų neturint, buvo j K a t z i š k e l ė bylą, kodėl jos 
pritarta vargonais. 

Ketvirtąja programos dalimi 
ėjo nežinomo 15-tojo šimtmečio 
kompozitoriaus — „Nowel Syng 
We Bothe Al And Som". Šitame 
kūrinyje, trijų balsų (be sopra
nų) choras pastatomas prieš 
dviejų balsų (altas ir tenoras) 
ansamblį. (Ansambliui atsto
vavo R. Ivaškaitė, G. Bukaus
kienė ir P. Dulkė). Jame nau
dojama senoji anglų kalba, kai
taliojant su lotynų. Tuolaikinė 
anglų kalba buvo tiek skirtinga 
nuo dabartinės, kad daug žodžių 
daba r niekas nebegalėtų 
suprasti. Pvz. Lysse — joy, gysse 
— prepare, dyght — put, Blent 
— took, wysse — guide, rent — 
reward ir t.t. 

Penktąja programos dalimi 
ėjo irgi nežinomo kompozi
toriaus iš 15-tojo šimtmečio 
kūrinys „Nova, Nova" lygiems 
balsams. Nežiūrint to, jis buvo 
atliktas mišraus Apreiškimo 
choro, nuo ko kūrinio vertė nė 
kiek nenukentėjo. Tik vidurinę 
kūrinio dalį atliko vyrų choras. 

Laiškas 
LINKUVIAI 

1991 m. gruodžio mėn. 21 d. 
Drauge patalpintame VI. R. 
straipsnyje „Tomske miręs gim
nazijos s te igėjas" rašoma: 
„Tikiu, kad jų tarpe yra ir ra
šančiam pažįstami linkuviai: 
inž. Br. Nainys, dr. J. Genys, J. 
Vitėnas ir kiti". Iš tikrųjų tik 
kiti straipsnyje neišvardinti 
asmenys galėtų būti linkuviai, 
nes inž. Bronius Nainys yra 
pašvitinietis, dr. Jonas Genys — 
pakruojietis, Juozas Vitėnas — 
vaškietis. 

Linkuvis Ju rg i s Milas 

mirusi motina vis dar nepalai
dota. 

EKONOMINE 
EIGA 

PABALTIJYJE 
ALGIS ŽUKAUSKAS 

Visus pripratusius prie pa
stovios ekonomijos svaigulys 
ima paskaičius, kad tuoj po 
Kalėdų Pabaltijo biržoje dolerio 
kaina pasiekė 216 rublių. Tas 
pats doleris rudens pradžioje 
kainavo apie 30 rublių. Užtai 
nenuostabu, kad Maskvoje ne
bespėja jų spausdinti. 

Nors Pabaltijo kraštai neturi 
jokio intereso prisijungti prie 
Bendrijos planų, kiek tai liečia 
rublio išsaugojimą, jie tebėra 
įpainioti į rytų kaimynų ekono
mijas ir aktyviai prisideda prie 
rublio nuvertinimo pūsdami in
fliacijos balioną. Keldami 
kainas Lietuvoje, jie pritraukia 
prekes, o pakeldami algas, lei
džia žmonėms jas supirkti. 
Pabaltiečiams visai nesvarbu 
palaikyti rublio vertę, kas iki 
šiol buvo svarbu rusams. 

Kiekvienas kainos krūptelėji
mas iššaukia atitinkamą pasiū
los krūptelėjimą kaimynuose. 
Nors Lietuva tebėra pažabota 
rublio zonoje kartu su Latvija ir 
Estija, bet atrodo, kad atsipa
laidavimo didysis šuolis bus 
daromas šią vasarą su lito, lato 
ir kronos pasirodymais. 

Greičiausią debiutą gali pa
demonstruoti Ukrainos valiuta, 
atspausdinta Kanadoje. Būda
ma pirmoji išleista rinkon, ji 
taptų pavyzdžiu visokeriopų 
staigmenų, besikapstant iš 
chaoso durpyno, kuriame yra 
rublio zona. 

Bet ir po savo valiutų įvedimo 
Pabaltijo kraštai bus surišti su 
Rusijos ir rytinių kaimynų rin
komis. Jie taip pat turės 
atsižvelgti į ekonominius 
sprendimus Kieve ir Minske. 
Istorijos ironija yra tai, kad 
Vilniui reikės jų rinkų ir 
žaliavų. Užtai galime spėti, kad 
Lietuvai naudingiausia padėtis 
yra tapti tiltu tarp vakarų ir 
rytų greičiau už kitus perveži
mo ir sandėliavimo geografinius 
taškus. Beveik visos prekės* 
kurios palies Lietuvos žemę 
pakeliui į Rytus ar iš rytų į 
vakarus, paliks Lietuvai šiek 
tiek ekonominio derliaus. 

Po pokalbio TV Chicagos Stock Marquet Observer programoje. Iš kairės: dr. 
Aleksandras Štromas, Linda Marshall, Violeta Štromienė ir Jack Taylor. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

LITHUANIAN CO. 
Siuntiniai [ Lietuvą 

Kaina už svarą: vir i 100 sv. tik 39 C 
nuo 50 iki 100 sv. tik 49 c 
nuo 30 sv. iki 50 sv. tik 59c 
iki 30 sv. siuntiniai — $33 

Maisto siuntiniai: 50 sv. — $75 
3 5 sv . — tik $ 5 9 

Persiunčiame neriboto dydžio siuntinius nuo 3 iki 10 dienų. Kaina 
tik $5.69 už 1 svarą. Persiuntimo laikas garantuotas. 

Persiunčiame pinigus už 5%: patarnaujame namų, butų, vairavimo 
teisių gavime, emigracijos reikaluose, lėktuvų bilietų gavime, 
svečių pervežime, anglų k. mokymesi, laiškų persiuntime. 
Daromos video atmintinės. Siuntinių į Latviją ir Ukrainą kainos 
sutartinės. 

LINKIME VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS GERŲ METŲ! 
2458 W. 69 St., Chicago, IL 60629 

Tai. 312-434-5667. Fax 312-434-9549 
Dirbama: 9 v.r.—5 v.v. SakmadianĮ uždaryta. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
RAMONĄ L. 
DERENČIUS 
Nors jau praėjo metai, kai Tu atsiskyrei iš mūsų tarpo, 

bet kasdieną pasilieki mūsų mintyse ir širdyse. 
Šv. Mišios už a.a. Ramonos sielą bus aukojamos Sunny 

Hilis, FL Šv. Teresės bažnyčioje, o čia Čikagoje Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje šį sekmadienį, sausio 12 d. 11:15 vai. ryto. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus atvykti į Mišias 
ir pasimelsti už a.a. Ramoną. 

Liūdintys tėvai, sesuo ir brolis. 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 9 d. 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui dr. 
ANTANUI RAZMAI, sūnums ir broliui dr. PETRUI 
KISIELIUI. 

Stasė ir Kazys Riškai 

Mielam Tėveliui 
A.tA. 

ZIGMUI JAUNIUI 

mirus, jo dukteriai LAIMUTEI, ilgametei „Grandies" 
šokėjai ir jos šeimai, giliame liūdesy pasilikus, bei 
visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, jos brolį dr. PETRĄ KISIELIŲ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Vaznelių šeima 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, jos vyrą istoriką JONĄ DAINAUSKĄ, dukrą 
JŪRATE, sūnų dr. JONĄ bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučia 

Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
Lituanistinių Tyrimų ir Studijų Centras 

A.tA. 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, sūnums dr. 
ANTANUI ir dr. EDMUNDUI, jos broliui dr. PETRUI 
KISIELIUI su šeimomis ir visiems giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 

Algirdas ir Irena Kudirkai 

Mason City, IL 

Mielai Motinai 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

atsiskyrus su šiuo pasauliu, mielam jos sūnui dr. 
EDMUNDUI, ilgamečiui „Grandies" šokėjui, visai 
veliones šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir dalinamės skausmu. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

A.tA. 
BRONĖ LIKTORIENĖ 

Gimė 1920 m. lapkričio mėn. 8 d., Lenkimų kaime, Skuo
do valsčiuje. 

Tragiškai žuvo 1991 m. lapkričio mėn. 26 d. 
Palaidota Queen of Heaven kapinėse, Ft. Lauderdale, FL. 
Giliame liūdesyje pasilikusi šeima, širdingai dėkoja kun. 

V. Pikturnai už gražius atsisveikinimo žodžius, mišias ir 
maldas kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame Pompano Beach Lietuvių Bend
ruomenės valdybai ir visiems giminėms ir pažįstamiems už 
dalyvavimą šermenyse, mišiose ir palydėjusiems mūsų 
brangią žmonelę ir mamytę į Amžinąją Poilsio vietą. Taip pat 
dėkojame už mišias, gėles ir visus mus užjautusius žodžiu ar 
raštu. 

Su tėviškės žemele ir gintariukais pabarstyta, tebūnie tau 
lengva svetima žemelė... 

Giliame skausme ir liūdesyje pasilikusi šeima: 
Vyras Ferdinandas, sūnus Rimas, dukros Vytė 

Chillington ir Alvitą Liktorius-Barsky. 

Viešpačiui pasišaukus 

A.tA. 
VLADĄ PETRAUSKĄ 

netekties valandose giliai užjaučiame žmoną JUZE, 
dukrą PALMYRĄ ir žentą VYTAUTĄ JANUŠO-
NTUS bei jų šeimą. 

Brone Rimavičienė 
Sofija ir Adolfas Jelioniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia Avenue . 
Telefonas - (1-312) 523-0440 _ j . 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. sausio mėn. 9 d. 

x „Jonis" yra labai ori
ginalus dainų ir muzikos an
samblis. Vasario 2 d. „Jonis" 
koncertuos Jaunimo centre 
Pradžia 3 vai. p.p. Bilietai gau 
narni Margučio rastinėje ir Vaz-
nelių parduotuvėje. 

x Balfc Cicero skyriaus 
metinis narių susirinkimas bus 
sausio 26 d., sekmadienį. Sv. 
Antano bažnyčioje 11 vai. bus 
aukojamos šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius skyriaus narius ir 
aukotojus. Tuojau po pamaldų 
įvyks susirinkimas parapijos 
salėje. 

x Domicėlė Mačiutytė-Ma-
čiulskienė iš Kauno ieško žinių 
apie savo mamos brolį Antaną 
Kumšlytį, Pranciškaus ar jc 
palikuonių. Iš Antano gaudavo 
laiškus iš Chicagos iki 1946 m. 
Domicėlei galima rašyti: Trans
formatoriaus 6, Kaunas, Lithu-
ania. 

x Mons. S imonas Mor
kūnas, Sioux City, Iowa, ku
riam neseniai buvo įteiktas gar
bės daktaro žymuo už įvairius 
nuopelnus, atsiuntė 50 dol. 
auką „Draugo*" paramai. 
Nuoširdus ačiū už dosnumą, sa
vos spaudos rėmimą. 

x Juozas Arlauskas, New 
Britain, Conn., parėmė „Drau
gą*' 30 dol. auka, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių, pridėjo 
10 dol. J. Arlauską skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
aukas labai dėkojame. 

x Raymondas Ošlapas, Li-
bertyville, 111., D. Gudelis, Mel
burne, Fla., J. Valiukas, Mont-
clair, Cal., Pijus Stončius, Or-
land Park, 111., Bronė Rusteikis, 
Chicago. 111., Stanley Russel, 
Palm Beach. Fla., Henry Jasins-
kas, Rodney, Ont., Kanada, P. 
Viščinskas, Brockton, Mass., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Stasė Bajal ienė, Los 
Angeles, Cal., Ernest Lengni-
kas, Hamilton, Ont., Kanada 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 50 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Vincent Radvina, Santa 
Rosa, Cal., M. Kizis. Tecmseh, 
Ont., Kanada, Maria Šimkus, 
Pontiac, Mich . M. Vaškevičius, 
Toronto, Kanada, E. 
Wasilewski, Broadview, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 30 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai, Lockport, 111., Sofi
ja Bacevičius, Corona del Mar. 
Cal., P. Mažinąs, Chicago, 111.. 
Albinas Lipčius, Putnam. 
Conn., Stella Sheputis. Cicero. 
111., L. ir P. Avižoniai, Lagūna 
Hiils, Cal., už kalėdines korteles 
ir kalendorių parėmė „Draugą* 
po 30 dol. auka. Nuoširdus ačiū. 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus t 
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, LosAnge 
les, Cleveland. ar kitus miestus 
Taip pat turi žmogų New Yorke. 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant j kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems j Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Evcr-
green Park, IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x Pianistų Sonatos ir Roko 
Zubovų pianino koncertas bus 
St. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Gintaro salėje sausio 
26 d., sekmadienį. Žymiųjų 
pianistų pasiklausyti kviečiama 
visa lietuvių visuomenė. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus ant
radienį, sausio 21 d., 7:30 vai. 
vak. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Valdas Adam
kus bus pagrindinis kalbėtojas 
ir papasakos Amerikos dele
gacijos kelionės įspūdžius Lietu
voje. Visi nariai ir nauji nariai 
kviečiami dalyvauti. 

x Jurg io Matulaičio „Užra
šai", redaguoti Onos Mikailai-
tės, išėjo iš spaudos. Išleido Ne
kaltai Pradėtosios Mergelės Ma
rijos seserys Putname, Ct. Tai 
naujai perredaguoti užrašai, 
paska t in imai ir gyvenimo 
Vilniuje aprašymai, kuriuos 
verta perskaityti, nes tie užrašai 
parodo, kodėl arkivyskupas Jur
gis Matu la i t i s paskelbtas 
palaimintuoju ir tikrai bus 
paskelbtas šventuoju. įžangoje 
įdėta pop. Jono Pauliaus II pa
mokslo ištrauka, parašyta re
daktorės įžanga apie „Užrašus'". 
Vietoje paaiškinimai, kam skir
ta ir kada rašyta. Knyga gražiai 
išleista, turi 368 psl. 

x Kazys Gimžauskas iš St. 
Petersburg Beach, Fla. „Drau
go" bendradarbis, garbės pre
numeratorius daugelį metų, 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams, pridėdamas ir 40 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x Dr. J o n a s Daugirdas , 
Hinsdale, 111., lietuviškos spau
dos rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą paaukojo ir 50 dol. dienraščio 
stiprinimui. Labai dėkojame. 

x Leonas Sodeika, Treasure 
Island, Fla., žinodamas lietuviš
kos spaudos sunkumus pratęsė 
prenumeratą su 40 dol. auka 
lietuviškos spaudos palaikymui. 
L. Sodeiką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už paramą 
tariame nuoširdų ačiū. 

x Irena Kairys iš Chicago, 
111., „Draugo" garbės pre-
numeratorė, rėmėja, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 30 dol. 
dienraščiui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
(accountant) pilnam laikui. 
Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis: Ri tas 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 

x KASA Lietuvių Fed. Kr f 
dito unija, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto (loan officer) pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kreiptis darbo valandomis: 
R i t a s P a v i l i o n i s , te l . 
1-800-231-9611. 

(sk) 

Apžiūri klinikas Kaune. Iš kairės: A. Šidlauskas, odija Tumpienė, A. Černikas, L. Ragas, G. 
Klockov.'. B. Janickas, J. Jonaitis ir J Končius. 

CHICAGOJE IR PYLINKĖSE 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2612 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 
; x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-
.tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus. 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St , Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

fsk'» 

DANTISTŲ TALKA 
ATSIKURIANČIAI 

LIETUVAI 

Išeivijos darbai Lietuvai nesi
baigė su jos nepriklausomybės 
atstatymu: reikia tvarkyti ne 
tik padarytą materialinę žalą ir 
sužlugdytą ekonomiką, bet taip 
pat gydyti bei naikinti morali
nes ir socialines žaizdas, taipgi 
keisti bei pertvarkyti daugelį 
okupacijų metais veikusių 
viešųjų institucijų. 

Lietuviai dantistai, gyveną 
Chicagos apylinkėse bei jų 
bendraminčiai, aptarę sunkią 
dabartinę dantų sveikatingumo 
padėtį Lietuvoje ir prieš keletą 
savaičių įsijungę į' organizuotą 
vienetą ,,American Dental 
Assistance to Lithuania — 
ADAL", nutarė konkrečiu dar
bu bei įsigyta Vakarų pasaulio 
patirtimi ir technika prisidėti 
prie dantų sveikatingumo lygio 
Lietuvoje pagerinimo. 

Gruodžio pradžioje trys ADAL 
organizacijos atstovai — jos 
p i rmin inkas dr. Leonidas 
Ragas, vicepirmininkas dr. Gor-
don Klockovv- (amerikietis dan
tistas iš Ransselear, Ind., ak
tyviai įsijungęs į organizuojamą 
talką) ir sekretorius Juozas 
Končius, praleido Lietuvoje 
pora savaičių, ten susitiko ir 
aptarė su vadovaujančiais 
Kauno Medicinos akademijos 
profesoriais bei stJ.mbesniųjų 
odontologinių klinikų darbuo
tojais ir priėmė keletą konkre
čių pasiūlymų bei nutarimų. 

Buvo susitikta taip pat ir su 
Vilniaus universiteto odontolo
gijos fakulteto darbuotojais ir 
pasiekta tų pačių nutarimu, 
kaip ir Kaune. Vilnįuje buvo 
apžiūrėtos naujai steigiamos 
odontologinės klinikos, neseniai 
atgautose iki šiol buvusios 
didžiulės KGB ligoninės patal
pose Įsikūrimo darbai ten jau 
pradėti, keletas dantų kabinetų 
dirba, nors ir su nemažais nepri
tekliais. 

Taip pat buvo pasikalbėta ir 
su Sveikatos apsaugos minis-
erijos pa re igūna i s dr. A. 

x ATLANTA IMPORT EX 
PORT PRANEŠA, jog, pabai 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius i Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 ct. už svarą; 
jei s iunt inys rveria virš 100 
svarų — 69 ct. Sunkiems 
laikam= Lietuvoje atėjus, pasi 
teirauk t.e dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. v., šeštadieni 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

Šeikum, viceminis erių Algi
mantu Blažiu ir p :iu minis-
teriu Juozu Oleka. čia jų ir 
mūsų nuomonės st 

Vienas iš pagrin ių užda
vinių šiuo metu būt ržiūrėti 
ir peroganizuoti pa1 edicinos 
akademijos Od- ologijos 
fakultetą, pritaikar m Vaka
rų pasaulio sta; rtus ir 
struktūrą. Čia į taiką jau yra 
pasižadėjęs ateiti ir .onkrečiai 
prie odontologijos fc '".eto per
organizavimo dart ų prisidėti 
Loyolos universitef hieagoje 
odontologijos fakultetas. 
Netolimoje ateityje numa
toma, jog vienas iš mokyk
los vadovaujančių asmenų vyks 
į Lietuvą susipaž: su ten 
esama mokymo .stema ir 
pateiks šiuo klau-imu savo 
nuomonę bei galimybes dėl 
tolimesnio bendra -rbiavimo 
tarp abiejų aukštųj mokyklų. 

Kita sritis, į kurią numato 
savo konkrečia ta ka įsijungti 
ADAL organizar a, tai stei
gimas prie M c cinos aka
demijos odontolog; os fakulteto 
Kaune pavyzdinė? mokomosios 
dantų gydymo linikos su 
Vakarų pasais- naudojama 
aparatūra, instrumentais ir me
džiagom, pra dži; -engiant 4-5 
pilno aptarnav kėdes. Šiai 
dantų klinikai v vautų ir stu
dentus su vakarietiškais darbo 
metodais supažindintų čia il
giau ar trumpiau reziduojantys 
dantistai bei technologai iš 
Vakarų. Jie ta at skaitytų 
savo srities pac as bei orga
nizuotų kartu su kiniais pro
fesoriais studij; agusiems ir 
jau praktikup'" ?ms dantis
tams ilgesnės trumpesnės 
trukmės pasito'r imo kursus. 

Vienas iš Lie oje atsilan
kiusių ADAL a ų, daktaras 
Gordon Klockovv i yra pasiža
dėjęs ten vykti dovauti šiai 
steigiamai klin x»rą metų ir 
savo nemaž' dari o patirtimi 
prisidėti prie moks'o ir apskritai 

dantų sveikatingumo lygio 
Lietuvoje pakėlimo. Yra ir 
daugiau pasižadėjusių, kurie su
tinka trumpiau ar ilgiau nu
vykti į Lietuvą ir steigiamoje 
klinikoje padirbėti. 

Šio numatyto projekto įgy
vendinimas pareikalaus 
nemažai ir finansinių išteklių. 
Šiam tikslui numatyta ieškoti 
paramos ir įvairiose tarp
tautinėse šalpos organizacijose. 
Manoma, kad tam galimybių 
yra. Tačiau dirbant savųjų 
labui , prieš beldžiantis į 
svetimas duris, reikia pradėti 
nuo savęs, o tada ir svetimie
siems bus lengviau patikėti 
mūsų užsibrėžtų planų 
realumu. Tad pagrindinė išvada 
būtų viena — mums reikia pa
tiems, bent pradžiai sutelkti 
lėšų. Jeigu padėsime patys sau, 
galėsime tikėtis paramos ir iš 
kitų. Ypač būtų gražu, kad į šį 
vajų įsijungtų kuo daugiau 
dantistų, ypačiai tie, kurie 
gyvena atokiau nuo Chicagos ir 
negali asmeniškai įsijungti į šią 
ADAL organizuojamą veiklą. 
Taip pat laukiama atsiliepiant 
visus dirbančius ar dirbusius 
odontologijos srityje asmenis ir 
visus tuos, kuriems šis ADAL 
planas bus priimtinas ir rem
tinas. Aukas, pasižadėjimus 
asmeniškai padirbėti kurį laiką 
steigiamoje klinikoje bei savo 
pastabas šiuo klausimu prašo
ma siųsti: American Dental As
sistance to Lithuania (trumpai 
ADAL), 511 East 127th St., Le-
mont, IL 60439. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. 

Šiuo metu išeivija jau yra 
stipriai įsijungusi į gana platų 
ir įvairiaspalvį krašto at
statymui aukų vajų. Daug dir
bama organizuotai, daug pa
ramos teikiama ir asmeniškai 
savo artimiesiems. Tai yra 
kilnus darbas, bet kitaip ir būti 
negali. I krašto atstatymo dar
bus buvo aktyviai įsijungę 
mūsų pirmtakai po pirmojo 

pasaulinio karo, o šalpos darbas 
buvo ypač išvystytas po antrojo 
pasaulinio karo, daugeliui iŠ 
mūsų esant lageriuose. Iš savo 
pirmtakų mes paveldėjome tą 
pareigą. Dabar tenka mums 
aukomis ir darbu remti tai, kas 
remtina ir padėti ten, kur mūsų 
talkos laukiama ir tiek, kiek 
kas savo ištekliais pajėgiame. 

J . Končius 

TREČIASIS KONTEINERIS 
I LIETUVĄ 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos ir Socialinių 
reikalų tarybos pastangomis su
darytas 20 tonų konteineris 
1992 m. sausio 4 d. buvo išsiųs
tas iš Lietuvių centro Lemonte 
į Lietuvos Respublikos Kultūros 
ir švietimo ministeriją (pirmieji 
du buvo išsiųsti 1991 m.). Per
siuntimo išlaidas padengė JAV 
LB krašto valdyba iš „Dovana 
Lietuvai" fondo. 

Konteineris talpino gausų 
kiekį mokyklinių reikmenų, 
anglų kalbos vadovėlių, rašyt. 
V. Vaitkevičienės dovanotos 
naujai išleistos knygelės 
„Ąžuolo mirtis", rašyt. A. Mi
rono knygos „Be namų", Cicero 
vysk. Mot. Valančiaus ateiti
ninkų kuopos rūpesčiu per dr. 
R. Kuprienę 106 poros naujų 
vaikiškų batukų ir vartotų dra
bužių. Konteineryje supakuotos 
dėžės bus Lietuvos našlaičiams 
ir seneliams, Sibiro lietuvių 
bendruomenei, Pietryčių Lietu
vos mokykloms, Lietuvos biblio
tekoms ir pan. 

JAV LB Švietimo taryba nuo
širdžiai dėkoja Lietuvių centro 
administracijai R. Kronui už lei
dimą naudotis patalpa ir Lietu
vių centro „Astra" vartotų dra
bužių parduotuvei už paaukotus 
rūbus. Nuoširdžiai dėkojame 
Viktorijai ir Antanui Vala
vičiams už aukotų daiktų per
žiūrėjimą, surūšiavimą ir 
supakavimą. Nuoširdi padėka 
Antanui Jarūnui už dėžių per
vežimą iš Chicagos Seklyčios 
patalpų į Lemontą. Taip pat 
dėkojame gausiam būriui vyrų 
ir moterų, kurie 20 tonų pakro
vė per vieną valandą. Didelė 
padėka taip pat reiškiama ir vi
siems aukotojams. — K. 

DVIDEŠIMT PENKERI 
- NE RIBA 

Balzeko muziejus išsilaikė jau 
25 metus. Retokas atvejąs stam
bių korporacijų ir fondų nere
miamai institucijai. Maža to, 
muziejus plečiasi, auga jo archy
vai, eksponatų kolekcijos. Iš kur 
ta gerovė?, paklausiau muzie
jaus įkūrėją ir prezidentą 
Stanley Balzeką. 

Už tokį sėkmingą Lietuvių 
muziejaus dvidešimtpenkmetį 
aš ir muziejaus direktorių 
taryba esame dėkingi Amerikos 
lietuviams, jų vaikams ir pažįs
tamiems, kuriuos sudomino 
mūsų Tėvynės istorija ir 
kultūra. Be jų nuolatinės ma
terialinės ir moralinės paramos 
muziejus nežengtų nė žingsnio 

. vaikai per Kalėdas baliuje, kurj paruošė Marija Strickland ir Saulius Matas. 
Nuotr. Valerijos Sparkytės 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Penkis šimtus dolerių, 
kurių Lietuvos bankas Lietu
voje nenorėjo priimti, nes buvo 
sutr int i banknota i , viena 
lietuvė Lietuvoje įdavė Ameri
kos lietuviui, kad iškeistų 
Amerikos banke. Bet čia pasiro
dė, kad pinigai netikri, padirb
ti. Dėlto iškilo tam tikrų nesusi
pratimų. Manoma, kad Lietuvo
je cirkuliuoja daug netikrų 
dolerių. Amerikos lietuviai 
turėtų įspėti savo gimines, kad 
būtų atsargūs, priimdami iš 
nepažįstamų dolerius. 

KANADOJE 

— H a m i l t o n o Algi rdo 
Saulių kuopa surengė Lietu
vos kariuomenės minėjimą 
lapkričio 23 d. 7 vai. vak. Jau
nimo centre. Ansamblis „Aras" 
vadovaujamas Lindos Mar
cinkutės, padainavo keletą 
dainų. Lapkričio 24 d., sek
madienį, 10:30 vai. Aušros Var
tų bažnyčioj buvo Mišios už 
laisvės gynėjus. 

— A. a. Ignas Žalys, 78 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje 
spalio 1 d. Iš Aušros Vartų 
bažnyčios palaidotas Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Liūdi jo draugai šachma
tininkai, nes jis buvo jų čempio
nas. 

— A.a. Aleksandras Nau
jokas, 78 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje rugsėjo 25 d. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios. 

pirmyn. Muziejus nėra mano, 
šie eksponatai nėra mano — tai 
priklauso visiems, prisidėju
siems savo darbu, dovanomis ir 
pinigais. Mūsų bendrų 
pastangų dėka šis pastatas tapo 
lietuvių kultūros reprezentaci
ne vieta Amerikoje, kur žmonės 
ateina savo malonumui, 
kreipiasi ieškodami savo 
geneologinių ištakų, ieško 
kontaktų su organizacijomis 
Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad 
nemažai daliai galime kon
krečiai padėti. 

1991 m. muziejus įvykdė turi
ningą programą. Verta prisi
minti Lietuvių grafikų ir akva
relės varžytines, M. Strasevičiū-
tės personalinę, Muziejaus 
25-mečio jubiliejinę dailės pa
rodas, ištaigingus V. Lands
bergio, G. Vagnoriaus priėmi
mus, diskusijas su T. Venclova, 
V. Radžvilu, tr iukšmingą 
„Rudens festivalį", išleistą 
knygą „Lithuanian Heritage", 
netgi nuotaikingus baliukus ir 
lankytojui nepastebimus ūki
nius pastato pertvarkymus. Per
nai vyko kelios serijos lietuvių, 
kalbos pamokų, kuriose švytė
jo daug savo progresu ir mokyto
ja Gailute Valiuliene paten
kintų veidų. 

Anot St. Balzeko, aktyvią 
švietėjišką veiklą muziejus 
laikys prioritetine ir toliau. 
Tačiau visiems geriems suma
nymams ir turimoms galimy
bėms realizuoti trūksta jėgos, 
savanorių. Labai reikėtų talki
ninkų, galinčių suorganizuoti 
programą vaikams, supažin
dinti juos su lietuvių papročiais, 
tautodaile. Reikia Vaikų muzie
jaus programų koordinatoriaus. 
Reikia savanorių ekskursijų 
vedėjų šeštadieniais ir sekma
dieniais. Reikia žmonių, galin
čių suklasifikuoti ir kataloguoti 
sparčiai augančias audio ir vi
deo archyvų kolekcijas. 

Visi suinteresuoti lietuvių 
kultūros likimu Amerikoje — į 
talką! 

Danas Lapkus 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




