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Karaliaučiaus srityje 
pradės veikti 

lietuviška mokykla 
Įvairios žinios iš Lietuvos 

Tilžė (Sovietskas) (Elta) -
Pirmasis miestas Karaliaučiaus 
(Rusija, Kaliningradas) srityje 
— istorinėje Mažosios Lietuvos 
žemėje, kur po ilgos pertraukos 
pradės veikti l ietuviška 
mokykla. Savo biografiją ji 
pradės kaip vaikų darželis — 
mokykla, dėl kurio steigimo 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerija jau susitarė su vie
tine valdžia. Dedamos pastan
gos ir kitose dabartinėse Kali
ningrado srities vietovėse, kur 
nuo seno gyvena lietuviškos 
šeimos, steigti tokius lietuviš
kus švietimo kompleksus „Vai
kų darželis - mokykla". Viduri
nių mokyklų, kuriose lietuvių 
kalba dėstoma kaip fakultaty
vinis užsiėmimas, yra Karaliau
čiuje, Tilžėje, kitose vietovėse. 
Moksleivių žiemos atostogų 
dienomis Lietuvoje įkurtas 
Prūsos ir Mažosios Lietuvos fon
das buvo surengęs lietuviškų 
šeimų vaikams iš Kaliningrado 
srities ekskursiją j Vilnių ir 
Kauną, įteikė kiekvienam po 
500 rublių lietuviškoms kny
goms, suvenyrams nusipirkti. 

Pirmojo burmis t ro 
atminimui 

Kauno viešojoje bibliotekoje 
atidaryta paroda pirmojo miesto 
burmistro Jono Vileišio gimimo 
120-osioms metinėms paminėti. 

Jonas Vileišis buvo pirmasis 

Lietuvos atstovas Jungtinėse 
Amerikos valstijose, o grįžęs iš 
ten, 1921 metų rugsėjo 21 dieną 
buvo išrinktas pirmuoju Kauno 
burmistru. Kaunas tada buvo 
gana apleistas, daugiausia 
dviaukščių namų miestas, be 
asfaltuotų gatvių, vandentiekio. 
Tapus Kaunui laikinąja sostine, 
čia kūrėsi naujos įstaigos, spar
čiai daugėjo gyventojų. Miesto 
savivaldybei teko spręsti dau
gybę problemų. 

Laikinosios sostinės burmis
tru Jonas Vileišis dirbo dešimt 
metų. Per tą laiką Kaunas labai 
pasikeitė, tapo panašus į kitus 
Europos miestus. 

Dar kartą: J o n a s Aistis 
Netrukus Lietuvos knygy

nuose pasirodys Jono Aisčio 
knyga „Kas dieną ilgesį...". Šią 
penkių spaudos lankų poezijos 
rinktinę sudarė literatūrologas 
Virgis Gasiliūnas, ji leidžiama 
„Vagos" leidyklos „Populiario
sios poezijos" serijoje. Skaityto
jai čia ras plačiai žinomus Jono 
Aisčio eilėraščius „Karaliaus 
šuo", „Vėlinės", „Peizažas", 
„Imago mortis"... Tai jau antroji 
šio išeivijos lietuvių poeto 
knyga, leidžiama Lietuvoje. 
Pirmąją — žymiai oidesnes 
apimties knygą „Katarsis" yra 
paruošęs filologijos daktaras 
Vytautas Kubilius. 

Jelcinas tvirtai už reformas 
Pasitarimas su kitų respublikų vadais 

M a s k v a . Sausio 17. — 
Reuterio žinių agentūra rašo, 
jog Rusijos prez. B. Jelcinas 
praėjusį ketvirtadienį kreipėsi 
į savo Parlamentą, prašydamas 
padėti greičiau vykdyti reformų 
pravedimą, kurios prasidėjo šio 
mėnesio pradžioje. Jis įspėjo 
įstatymų leidėjus, jog visos pa
stangos nueis veltui, jei tautos 
vadai pames nervus, kai viešoji 
nuomonė nėra populiari toms 
reformoms. 

Jelcinas buvo ką tik grįžęs iš 
kelionės po Rusiją, kurios metu 
jis aiškino savo reformų planą 
ir prašė žmonių pritarimo. Jis 
parlamentarams pasakė, jog 
žmonės pritaria vyriausybės 
programai, nežiūrint, kad 
didesnės kainos atnešė daug 
sunkumų. Tačiau jis įspėjo, jog 
biurokratai ir organizuoti nusi
kaltimai labai kenkia reformų 
pasisekimui. Žmonės neprarado 
vilties, kalbėjo Jelcinas, kurio 
kalba buvo perduota visame 
krašte. Bet kainų kilimas nesąs 
be skausmo liaudžiai. Kai vy
riausybė įsakė panaikinti kainų 
kontrolę pagrindinėms prekėms 
ir aptarnavimui, tai kainos už 
ja* padidėjo net iki penkių kartų 
daugiau, negu buvo praeityje. 

Jis, kalbėdamas parlamen
tarams, pabrėžė, kad jie priva
lo padėti įgyvendinti reformas ir 
nekreipti dėmesio į tuos „politi
kierius", kurie kaltina dabar
tinės vyriausybės programą 
nesiskiriančią nuo buvusios per 
penkerius metus. Jis pasisakė 
nesutinkąs su tais, kurie sako, 
kad tai dar kitas eksperimentas. 
Šiandien kiekvienas patiria 
daug sunkumų kasdien, o rusai 
tai sutinka susikaupę, sakė 

Jelcinas. Prieš kelias dienas 
Rusijos Parlamento pirminin
kas Ruslan Chasbulatov kalti
no vyriausybę, kad reformos 
vykdomos be gerai paruošto 
plano. 

Pasi tar imas su respublikų 
vadais 

Po savo kalbos Parlamente, 
Jelcinas posėdžiavo su daugeliu 
naujosios Nepriklausomų vals
tybių sandraugos prezidentų^. 
Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
jie svarstė, kap praneša Rusijos 
spauda, buvo aptarta kariuome
nės nauja situacija, kuri sukė
lė daug ginčų tarp Rusijos ir Uk
rainos. Dvi galingiausios 
respublikos vis dar negali ga
lutinai susitarti dėl 1,2 milijonų 
dalinių, kurie yra Ukrainos teri
torijoje ir jų žinioje dar tebėra 
taktiniai branduoliniai ginklai. 
Dar neišspręstas ir Juodosios jū
ros laivyno likimas. Taip pat 
yra nesutarimų ir ekonominiais 
klausimais. Bet visa tai, tačiau, 
yra diskusijų objektas, kad 
geriau išaiškėtų jų išsprendi
mas. Rusija taip pat kaltina 
Ukrainą už savų pinigų organiza
vimą. O Ukraina kaltina Rusiją 
už kainų reformas nesusitarus 
su Ukraina, kadangi ekono
miniai klausimai tebėra tamp
riai surišti. 

Kenkia „senųjų" veikla 
,,Tasso" žinių agentūra 

pranešė, kad šio Sandraugos 
prezidentų pasitarimo rezulta
tai nebus žinomi iki penktadie
nio vėlumos. Tačiau, nežiūrint 
Rusijos sunkumų, užsienio žur
nalistai praneša savo laikraš
čiams, kad Jelciną visuomenė 
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Šią savaitę Maskvoje susitiko aštuoni naujosios Nepriklausomu valstybių 
Sandraugos prezidentai aptarti labai svarbių juos rišančių klausimų. Iš 
kairės pusės matome Askar Akayev, Kyrgystano prezidentą, Stanislav 
Šuskevič, Gudijos prezidentą, Ayaz Mutalibov, Azerbaidžano prezidentą, 

Borisą Jelciną, Rusijos prezidentą, Xursultan Xazarbayev, Kazachstano 
prezidentą, Leonidą Kravčiuką, Ukrainos prezidentą, Levon Ter-Petro-
syan, Armėnijos prezidentą ir Rachman Nabiyev, Tajikistano prezidentą. 

Taikos korpuso pagalba Lietuvai 
Philadelphia. Sausio 7. JAV 

LB Visuomeninių reikalų tary
ba praneša, jog 1961 m. prezi
dento J.F. Kennedžio iniciatyva 
įkurtas JAV Taikos korpusas 
šią vasarą j Baltijos valstybes 
planuoja pasiųsti apie 60 
savanorių. Baltijos kraštų vy
riausybėms formaliai pareiškus 
norą gauti Taikos korpuso pa
galbą, šį pavasarį bus pradėta 
vykdyti savanorių atranka. 
Nors šiuo metu Baltijos vals
tybės nėra padariusios nutari
mų kokios rūšies specialistų jos 
norėtų gauti, neoficialiomis ži
niomis, bus prašoma pagalbos 
anglų kalbos dėstymo, gamtos 
apsaugos, smulkaus verslo ad
ministracijos ir informacijos 
perteikimo srityse. 

JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba, kurios veiklos užda
viniai apima konkrečios para
mos Lietuvai organizavimą, 
išeivijos lietuvių visuomenės 
žiniai pasistengė surinkti žinias 
apie Taikos korpusan įstojimo 
galimybes. Tikimasi, kad mūsų 
tarpe atsiras kandidatų, norin
čių keliems metams talkinti 
laisvam gyvenimui beprisike-
liančioje Lietuvoje. 

Asmens informacijos 
Taikos korpuse t a r n a u t i 

priimami asmenys esantys 
nemažiau 18 metų amžiaus, 
geros sveikatos, JAV piliečiai. 
Jei vedę, korpuse privalo 
tarnauti ir antroji pusė — vyras 
ar žmona. Vyresniems asme
nims amžiaus ribos nėra. Iš šiuo 
metu Taikos korpuse esančių 
6,000 savanorių, dirbančių 68 
kraštuose, 500 asmenų turi 
daugiau kaip 50 metų amžiaus. 

Kandidatai į Taikos korpusą 
turi teisę pasirinkti valstybę ar 
valstybes, kuriose norėtų dar
buotis. Vykti į nenorimus kraš
tus asmenys nėra verčiami. Į 
Taikos korpusą priimtieji kan
didatai JAV atl ieka tri jų 
mėnesių intensyvų apmokymą. 
Jo metu savanoris supažindi
namas su būsimos tarnybos rei
kalavimais, krašto kultūra, pap
ročiais, pramokomos krašto 
kalbos. Mokėjimas krašto kal
bos sutvirtina galimybę dar
buotis norimam krašte, pavyz
džiui Lietuvoje, tačiau nėra 
būtinas. Užjūrio tarnybos metu 
savanoris gauna mėnesinį 
atlyginimą padengimui buto, 
maisto, kelionės ir gydymo 

palaiko stipriai ir jo pozicija 
Parlamente yra stipri. Išsišo
kimai yra tik nežymūs, kurie 
reikalauja jo vyriausybės pa
sitraukimo. Senieji biurokratai 
išnaudoja kainų kilimo situaciją 
savo tikslams, vis dar norėdami 
sugrąžinti buvusią tvarką. 

išlaidoms. Salia to, už kiekvieną 
Taikos korpuse išdirbtą mėnesį 
200 dol. suma atidedama išmo
kėjimui tarnybą užbaigus. Kor
pusas apmoka kelionės išlaidas 
į kandidato apmokymo vietą 
JAV, į užjūrio kraštą, o taip pat 
grįžimą namo tarnybą užbaigus. 
Krizės šeimoje metu apmoka
mos kelionės išlaidos parvykti 
namo. Užjūrio tarnybos laikas 
yra dveji metai. 

Kitos žinios kandidatui 
Taikos korpusan įstojimą 

skatina įvairios valdžios tei
kiamos lengvatos. Savanoriams 
dalinai dovanojama valdžios 
su te ik tos SCkštojo mokslu 
stipendijos paskolos formoje 
(Perkins paskolos), leidžiama 
atidėti valdžios teiktų paskolų 
grąžinimą, teikiami akademi 
niai kreditai už darbą Taikos 

korpuse, o taip pat ir mokslo 
stipendijos daugiau kaip 50-je 
mokslo institucijų. Norintie
siems dirbti JAV federalinei 
valdžiai, teikiama samdymo pir
menybė. 

JAV LB Visuomeninių reika
lų taryba skatina tautiečius 
jungtis į Taikos korpusą ir savo 
tarnyba konkrečiai padėti Lie
tuvai. Platesnių informacijų 
galima gauti kreipiantis į JAV 
LB Krašto valdybos įstaigą, 
2715 E. Allegheny Avenue, 
Philadelphia, PA 19134 arba 
rašant tiesiogiai: Peace Corps. 
VVashington, D.C. 20526. Regio
ninės Taikos korpuso įstaigos 
veikia Bostone, Miami, Atlanto
je, Chicagoje, Minneapolyje, 
Denveryje, Los Angeles, New 
Yorke, Philadelphijoje, Detroi
te, Kansas City, Dalias, Seattle 
ir San Francisco. 

Reikalauja išteisinti 
Demjanjuką 
J o byla sufabrikuota 

Jeruzalė . Sausio 15. (AP) — 
Jonas Demjanjukas, kurį Izra
elio teismas nuteisė mirti, nes 
jis buvęs „Jonas Žiaurusis" 
mirtininkų stovykloje Treblin-
koje, buvo atvestas į teismo salę 
surakintomis rankomis ir paso
dintas prieš Izraelio Aukščiau-
sojo Teismo teisėjus. 

Šį kartą Demjanjukui nerei
kėjo kalbėti — ginčijosi advoka
tai. Kai argjmentai stiprėjo, jie 
buvo jam perteikiami jo gimtąja 
— ukrainiečių kalba. Kai kada 
jis reaguodavo, pritardamas 
galva arba nesutikdamas su 
jais, kurie ji vėl kaltino. Tęsėsi 
apeliacinė byla, teigianti, kad 
jis yra ne tas „Jonas Žiaurusis", 
kuris nacių metais buvo Treb-
linkos dujų kameros tvarkyto 
jas, kurioje buvo nužudyta 
š imtai tūkstančių žmonių, 
daugiausia žydų II-jo Pasaulinio 
karo metu. 

Demjanjuko byla buvo prieš 4 
metus. Tada šimtų šimtai at
vykdavo sekti šią bylą. Dabar 
vos 50 žmonių teatvyko stebėti 
apeliacijos eigą, jų tarpe buvo 
teisininkai, advokatų padėjėjai, 
žurnalistai. 

„Alibi" byla 
Teismo centrinis asmuo buvo 

Demjanjuko advokatas, Izraelio 
teisininkas Yoram Sheftel, 
kuris laikėsi oriai, pristaty
damas iš naujo „alibi" bvlą. 
Pastebėta, jog teisėjų veiduose 
buvo galima pastebėti, kad jo 
žodžiai jiems nėra visai malo
nūs. 

Prieš tris savaites adv. Sheftel 
palygino Demjanjuko bylą 

Dreyfus bylai, kuri buvo prieš 
šimtą metų, kai buvo Prancūzi

jos karininkas žydas palaikytas 
ne tuo žmogumi, kuris buvo 
nusikaltęs šnipinėjimu vokie
čiams ir nuteistas deportuoti į 
Il-du Diable iki gyvos galvos. 
Žvalgybos viršininkui susekus, 
kad tikrasis kaltininkas yra 
kitas — Esterhazy, vyriausybė 
stengėsi tai užslėpti, o tą 
žvalgybos viršininką pakeitė 
kitu. Buvo reiškiami protestai, 
reikalaujama persvarstyti byla. 
Tada vyriausybė paskelbė turin
ti naujų dokumentų, įrodančių 
Dreyfus kaltę. Tačiau tuoj pat 
paaiškėjo, jog po jais Dreyfus 
parašas buvo pačios žvalgybos 
padirbtas. Kaltininkas majoras 
Henry buvo areštuotas ir 
nusižudė. 1899 byla buvo per
svarstyta, bet vi stiek bausmė 
jam — 10 metų — buvo palikta, 
nors prezidentas jam ją dovano

jo. Dreyfus buvo pripažintas 
nekaltu ir grąžintas į prancūzų 
kariuomenę. 

Tai nuostabus panašumas 
Demjanjuko bylai. Advokatas 
Sheftel įrodo, kad Demjanjukas 
yra sugalvoto bei Izraelio ir 
Amerikos suorganizuoto plano 
auka. Amerikoje jis gyveno nuo 
1950 iki išdavimo Izraeliui 1986 
metais. 

Bylos iš KGB 
Naujai išgautose iš Sovietų 

KGB bylose, kurias Teismui 
adv. Sheftel pristatė, j is 
atskleidė kelių dekadų senumo 
pareiškimus iš 20 Treblinkos 
sargybinių, kurie liudija, kad 
dujų kameros tvarkytojas, kurį 

Michael Peart, 
Didžiosios Britanijos ambasadorius 
Lietuvos Respublikai. 

jie žinojo kaip „Ivan", buvo Ivan 
Marčenko. „Tai įrodo, jog Dem
janjukas nėra tas žmogus", sako 
advokatas Sheftel, ir jis apkal
tino amerikiečius ir izraelitus, 
jog jie tai žinojo metų metais, 
bet slėpė šią bylą iki dabar. 

Prieš advokatą Sheftel opozi
cijoje yra prokuroras Michael 
Shaked, kuris, atrodo, norėjo 
teisėjams parodyti tai, jei Dem
janjukas ir nebuvo „Jonas Žiau
rusis", tai jis galėjo būti „Jonas 
Labai Blogas" ir todėl nusipelno 
„griežtos bausmės". Jis pateikė 
dokumentus iš Flossenburgo 
stovyklos Vokietijoje kurios są
rašuose yra Demjanjuko pavar
dė, kaip stovyklos sargybi
nio, kartu su asmens kortele, 
kuri Demjanjukui buvo išduota. 

Prokuroro reikalavimas 
Ši medžiaga liudija prieš 

Demjanjunką, kuris kai kada 
sakėsi niekada nebuvęs stovyk
los sargybiniu, bet kaltintojas 
advokatas Shaked pasakė turįs 
kažkokius dokumentus, kurie 
rodo. kad jis buvo ir Treblinkoje. 
Tačiau jis nebekartojo, kad 
Demjanjukas buvo tas „Jonas 
Žiaurusis". Adv. Sheftel reika
lavo, kad Demjanjukas būtų 
tuoj paleistas, nes jis nebuvo 
Treblinkoje tuo asmeniu, kuriuo 
Teismas jį palaikė ir nuteisė 
mirti. O visa kita visai nepri
klauso šio teismo jurisdikcijai, 
sakė adv. Sheftel. 

Teisėjai pasakė, jog jie gal būt 
pasisakys dėl šio reikalavimo šį 
penktadienį, mūsų laiku tai tu
rėjo įvykti vakar. 

Demjanjukas dabar turi 71 m. 
amžiaus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lie tuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis vakar iš
skrido iš Vilniaus į Maskvą 
susitikti su Rusijos Respublikos 
prezidentu Borisu Jelcinu, pra
nešė Lietuvos radijas. Pasitari
mo metu bus kalbama prekybos 
ryšių reikalais, rusų statuso 
Lietuvoje ir lietuvių statuso, 
kurie gyvena Kaliningrado 
srityje klausimais. Taip pat bus 
tar iamasi buvusių sovietų 
dalinių išvežimo reikalais ir kai 
kuriais sienų klausimais. Dar 
būsiąs aptartas ir tų asmenų 
perdavimo Lietuvai klausimas, 
kurie slapstosi Rusijoje už pa
darytus nusikaltimus prieš lie
tuvių tautą. 

— JAV Žemės Ūkio departa
mento sekretorius Edward 
Madigan pranešė, jog Amerika 
dovanoja Lietuvai 100,000 
metrinių tonų kukurūzų. Ši 11 
milijonų dolerių dovana bus Lie
tuvos vyriausybės parduota 
privatiems lietuvių ūkinin
kams. Pelnas eis Lietuvos že
mės ūkio gerinimui. 

— Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba paskyrė Lietuvos parla
mentarų komisiją vieneriems 
metams atstovauti Lietuvai Eu
ropos Parlamente. Ją sudaro 
Algirdas Brazauskas, Eugenijus 
Gentvilas, Juozas Karvelis ir 
Jonas Tamulis. 

— Estijos Aukščiausioji Ta
ryba 53 balsais prieš 37 ir 4 
susilaikius suteikė savo minist
rui pirmininkui Edgar Savisaar 
išimtinas teises valdyti dekre
tais ekonomijos srityje kraštą 
trims mėnesiams arba kol bus 
priimta naujoji Konstitucija, 
žiūrint koks įvykis įvyks pir
miau. 

— Lietuvoje buvę dviejų so
vietinių parašiutininkų divizijų 
karininkai pasiuntė Rusijos pre
zidentui B. Jelcinui ultimatu
mą, kad pasirašytų su Lietuva 
iki vasario 1 dienos susitarimą 
išvesti daliniams iš Lietuvos te
ritorijos, paskelbė „Tasso" žinių 
agentūra. Taip pat šis praneši
mas pasiųstas ir Sandraugos vy
riausiajam karinių pajėgų virši
ninkui gen. Šapošnikovui. 

— Washingtone pranešama, 
jog Baltieji rūmai pakvietė at
vykti Rusijos prezidentą su 
vizitu. Prezidentai Bushas ir 
Jelcinas, pirmą kartą kaip pre
zidentai naujoje pasaulinėje 
situacijoje, susitiks vasario 1 d. 
Šis susitikimas įvyks dieną 
vėliau po to, kai New Yorke jie 
turės viršūnių konferenciją, 
kurioje dalyvaus 15 valstybių, 
sudarančių Jungtinių Tautų 
Saugumo tarybą. 

— JAV prez. G. Bushas, dar 
prieš išvykdamas ilgesnėn ke
lionėn į Tolimuosius Rytus, 
parašė Rusijos prez. B. Jelcinui 
laišką, pakviesdamas atvykti j 
VVashingtoną. 

KALENDORIUS 

Sausio 18 d.: Gedgaudas, 
Jogailė, Liberta, Ragnytė. 

Sausio 19 d.: Marcijus. Gidą, 
Gedvile, Morta, Reivedys. 

Sausio 20 d.: Fabijonas. 
Sebastijonas. Nomeda, Daugvy-
das. 

Saus io 21 d.: Epifanas, 
Agnietė, Garsė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15, leidžiasi 4:47. 
Temperatūra šeštadienį 10 1., 

sekmadienį 18 1.. pirmadienį 27 
1., antradienį 30 1. 
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JŲ DVASIA DAR GYVA 
MUMYSE 

Sausio 13-toji Ateitininkų namuose 
„Susirinkome šiandien min

tyje ir dvasioje pabendrauti su 
Vilniaus 1991-jų metų Sausio 
13-tosios sukilimo prieš Lie
tuvos okupantą žuvusiaisiais. 
Jų pasigenda ir liūdi visa Lietu
va. Juk 500,000 laidojo tuos ke
turiolika, o mes drauge su visa 
Lietuva lenkiame galvas prieš 
šiuos mūsų tautos didvyrius jų 
žuvimo vienerių metų sukakty
j e " — Taip kalbėjo dr. Petras 
Kisielius praėjusį sekmadienį 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
kukliame Sausio 13-tosios krau
jo aukų paminėjime. 

Lygiai vieneri metai praėjo 
nuo anos baisios nakties Vil
niuje, kada sovietinių kulkų ir 
t a n k ų jėgos pakirst i savo 
gyvybes paaukojo 13 mūsų bro
lių ir viena sesuo. Tik vieneri 
metai... o mes jau taip nerūpes
tingai ir jaukiai spėjome pa
miršti. Nei lietuviškoje spaudo
je, nei radijo laidose — niekur 
nebuvo skelbiama, kad sausio 
12-13 dienomis kas nors rengtų 
didesnį minėjimą. Niekas, 
atrodo, ir nerengė. O jo buvo 
labai laukiama. Todėl po ilgo 
laukimo ir paaiškėjus, kad jokio 
minėjimo nebus, Ateitininkų 
namaijir ypač J. Damušienė,tik 
penktadienio vakare, sausio 10, 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuo
ti nors ir kuklų, nors simbolinį 

. minėjimą. 
Lemonto Pal. Jurgio Matulai

čio misijos bažnyčioje tautiniais 
drabužiais pasipuošusios 
mergaitės nešė Mišių procesijoje 
14 žvakučių ir gėlių puokštes. 
Tai buvo Jaunųjų ateitininkų 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
METINIS STUDIJŲ 

SAVAITGALIS 
DAINAVOJE 

Penktadienis , sausio 31 d.: 
Susibūrimas. 
Šeštadienis, vasario 1 d.: 

Rytą — paskaita. 
Po pietų — simpoziumas „Stu

dentas ir profesija: asmens bran
da pasirinktoje srityje"; daly
vaus: Linas Biliūnas — inžinie
rius, Audrė Budrytė — teatro 
artistė, Marius Katilius-Boyds-
tun — medicinos studentas, As
ta Kazlauskaitė — psichologijos 
studentė, Darius Udrys — poli
tikos ir vokiečių kalbos studen
tas. 

Vakare — „Slauna uliavonė". 
Sekmadienis, vasario 2 d.: 
1992 m. SAS suvažiavimas — 

bus renkama nauja SAS CV. 
Kandidatų šioms pareigoms dar 
nėra. prašome visų studentų 
ateitininkų rimtai pagalvoti 
apie įsipareigojimą šiam darbui. 

Prašome iš anksto regist
ruotis telefonu: (po sausio 7 d.) 
pas Daną Grajauskaitę: 416-
537-1918. 

SASCV 

ISTORIKĖ MAŽEIKAITĖ 
STUDIJŲ SAVAITGALYJE 

Rasa Mažeikaitė, Viduramžio 
istorikė, vasario 1 d. rytą 
dalyvaus pokalbyje .Dainavoje 
vyksiančiame studentų ateiti 
ninku Studijų savaitgalyje. 
Dar nevėlu registruotis ir 
dalyvauti studijų savaitgalyje ir 
Studentų Ateitininkų sąjungos 
suvažiavime. 

sąjungos narės. Žvakutės ir 
gėlės buvo padėtos prie alto
riaus. Ir kaip jaudinančiai gra
žu, kad gėlių parduotuvėje 
amerikietė savininkė, paklau
susi kuriam tikslui šios gėlės 
bus naudojamos, ir išgirdusi, 
kad žuvusiųjų pagerbimui, pa
sakė, jog ji tą pernykštį įvykį 
prisimenanti ir jokio užmokes
čio už gėles neimsianti. Tikin
čiųjų maldose buvo meldžiama
si už tautos laisvės gynėjus ir 
Lietuvą. Aukas prie altoriaus 
atnešė jaunieji ateitininkai. 
Juos paruošė ses. Margarita. 

Po pamaldų nedidelė dalis 
žmonių nuvyko į Ateitininkų 
namus. Minėjimą jautriais žo
džiais pradėjo J. Damušienė. 
„Jūs, kurie čia atvykote, at
nešėte svo širdies jausmą ir 
atlikote savo šventą pareigą" — 
kalbėjo ji ir pakvietė kalbėti dr. 
P. Kisielių. Liūdnos muzikos 
garsų fone dr. Kisielius suminė
jo žuvusiųjų pavardes ir kalbėjo 
apie anuos didvyrius prie par
lamento rūmų ir TV bokšto. 
„Jie nebijojo mirti., ir jie nemirė 
nei Lietuvai, nei mums savo 
laisvės dvasia, kuri dabar gyva 
tautoje ir mumyse". 

Toliau keletą vaizdžių prisi
minimų žodžių tarė Kasparas 
Genzbigelis, gyvas liudininkas 
iš anos kruvinosios nakties Vil
niuje dalyvių, pats ten gynęs 
parlamento rūmus, Lietuvos 
Sąjūdžio narys. 

Po šių trumpų kalbų minėji
mo dalyviai, kurių buvo arti 60, 
žiūrėjo Arvydo Reneckio 
susuktą video filmą „Naktis 
Lietuvoje", vaizduojantį 
Lietuvos tragediją ;.r Sausio 
13-tosios ryto įvykius, ryškiai 
kontrastu atsistojančius prieš 
Vakarų pasaulio nerūpestingą 
gyvenimą ir abuojun-ą. 

Nors ir labai skubotai sureng
tas, nors ir nelabai gausus daly
viais, (ypač jaunimo galėjo būti 
daugiau) šis ateitininkų sureng
tas minėjimas buvo turbūt vie
nintelis minėjimas Chicagoje tą 
pačią vienerių metų liūdnos 
sukakties dieną. 

J . Baužys 

Kazys Motekaitis, Kr i s t ina Liaugaudai tė ir kiti s tudenta i gieda kalėdines 
giesmes Chicagos a te i t in inkų kūčiose. », . . «p 

ATGAIVINTAS 
„GAUDEAMUS" 

Ką tik gavęs „Gaudeamus" 
Nr. 1, tuoj perskaičiau ir buvau 
maloniai nustebintas. Pasirodo 
idėja atgaivinti „Gaudeamus" 
studentams ateitininkams gimė 
šių metų Ateitininkų Studijų 
savaitgalyje Dainavoje. Tame 
savaitgalyje dalyvavau ir 
dažnai matydavau studentų 
būrelį kažką diskutuojant, bet 
jie niekam neskelbė, ką jie 
diskutuoja. 

Vartant „Gaudeamus", kyla 
džiaugsmas, ne tiek dėl to, kad 
laikraštėlis atgaivintas, bet 
daugiau dėl jame iškeltų 
minčių, kurios dvelkia nau
jumu, atgimimu ir ryžtu „visa 
atnaujinti Kristuje". 

„Gaudeamus" pratarmėje 
grįžtama prie prof. Dovydaičio 
3 pagrindinių klausimų, bet jie 
iš 1911 m. perkeliami į 1991 
metus. „Kas mes esame?" 
Esame pakelyje į Kristų per 
sąmoningą ir aktyvų tikėjimą, 
— dirbame plačiame, dažnai ne 
būtinai lietuviškame pasaulyje. 

„Kur mes esame?" — Per
gyvename išbandymo laikotarpį 
pasikeitusiame pasaulyje. 

„Ko mes n o r i m e ? " — 
Siekiame įgyvendinti gilesnį 
krikščioniškos religijos supra
timą šiandienoje, atsistojame 
ant gyvenimo kelio visi kartu 
tvirtai, kad nebūtume išmušti iš 
savo krypties. Tai tik kelios iš
traukos iš atsakymų į tuos 
klausimus. 

Straipsnelyje „Kas čia daro
si?" redakcija pasidalina min
timis apie ką tą savaitgalį 
Dainavoje, kaip jie rinkosi ir ką 
jie diskutavo. Iš diskusijų kilo 
praktiški rezultatai: „Studentai 
ateitininkai nori ne tiktai 
gyvuoti, bet energingai gyvuo
t i" . „Paskutinį sykį šį savait
galį, po septynių susirinkimų, 

KARALIAUS MINDAUGO 
KUOPA DETROITE 

Lora Krumplytė kalba Prez. A. Stul 
ginskio kuopos susir inkime. 

SUSIPAŽINKIM SU NAUJA 
KNYGA 

Susipažinimas su prof. dr. J. 
Pikūno nauja knyga: „Nuo 
Asmens iki Asmenybės" vyks 
sausio 26 d., tuoj po 10:30 šv. 
Mišių, Dievo Apvaizdos parapi
jos patalpose, Detroite. 

Susipažinimą praves klini
kinės psichologijos daktaras 
Romualdas Kriaučiūnas. Danu 
tė Petrusevičiūtė skaitys 
knygos ištraukas. 

Detroito Ateitininkai visus 
mielai kviečia atsilankyti. 

Detroito Ateitininkų 
sendraugių valdyba 

Šiais met?' oito Kara
liaus Mind ,̂  ..uopos moks
leivių ateitininkų yra 14 narių. 
Mūsų globėja yra Dalia 
Navasaitienė. 

Per pirmą susirinkimą mes 
susipažinome ir išrinkome 
valdybą: pirmininkė — Rima 
Janukai ty tė , vicepirm. — 
Audronė Navasaitytė, iždininkė 
— Audra Ricci, sekretorius — 
Jonas Korsakas, narys — Sau
lius Polteraitis. 

Antras susirinkimas vyko pas 
Polteraičius. Ten Dana 
Petrusevičiūtė parodė mums 
vaizdajuostę iš sporto šventės 
Lietuvoje. Vaizdajuostėje buvo 
ir Medininkuose žuvusiųjų lai
dotuvės. 

Per trečią susirinkimą, vykusį 
pas Navaisaičius, Karis Petrulis 
ir Gytis Udrys pravedė pašne
kesį apie tai, ką reiškia būti 
lietuviu. Po to Regina Garliaus-
kaitė parodė vaizdajuostę.kurio-
je rodė, kaip Lietuvoje traktuo
ja protiniai nesveikus vaikus. 

Dabar visi laukiame sekančio 
susirinkimo! 

Almis Udrys 

susiėmėm rankomis ir pasi
meldėm, kad ta dvasia, kuri 
tarp mūsų iškilo ir taip gyvai 
jautėsi, nebūtų laikina, o aug
tų ir gyvuotų". Ir gale prideda: 
„Jeigu tikrai ko nors siekiame 
ir gyvenime ko nors trokštame, 
tai vargiai ar šitokia dvasia gali 
mirt i . Tegul būna garbė 
Kristui!". 

Vėjas Liulevičius savo straips
nyje dalinasi mintimis apie ryšį 
tarp praėjusio ir ateinančio 
„Gaudeamus". Jis, vartydamas 
senus laikraštėlio numerius, pa
stebi, kad paskutinieji numeriai 
užsibaigė 1963 metais. Galbūt 
pavienių numerių yra pasirodę 
ir vėliau. 

Kas ypačiai nauja šiame 
„Gaudeamus" numeryje — tai 
SAS manifestas ir paaiškini
mas, kodėl reikia manifesto. 
Manifesto autoriai: Aidas F. 
Palubinskas ir Vidas Barzdu-
kas. 

Manifestas — tai viešas pa
reiškimas, kuo grupė žmonių 
tiki ir kaip jie galvoja tą 
manifestą įvykdyti. Praeityje 
yra žinomi šie garsūs manifes
tai, palietę platesnes visuo
menės mases: humanistų ma
nifestas I — 1933 m., humanis
tų manifestas II — 1973 m. ir 
Francis A Schaeffer parašė 
krikščionių manifestą (A Chris-
tian Manifesto) 1981 m. Tarp 
kitko šitą manifestą, besi
domintiems studentams, labai 
patartina pasiskaityti. Išleido 
Crossway Books, VVestchester, 
Illinois. 

SAS manifeste vėl matomi 3 
prof. Dovydaičio klausimai. Štai 
kelios ištraukos: „Mes esame 
katalikai — lietuviai — studen
tai — pasauliečiai, siekiantys 
mokslo, kas įteisina ir įparei
goja mus užimti visuomenines 
vietas, kurios įprasmintų ir leis
tų įgyvendinti ateitininkiškus 
idealus". 

„Pripažindami pasaulio 
netobulumą, mes aplink save 
matome žmogaus nelaimę be 
Dievo". 

„Mes atnaujiname save 
pažadu ,Visa atnaujinti Kris
tuje' ". Toliau pereinama per 
visus 5 ateitininkų principus. 

Iš viso tas manifestas, tai nau
jo vėjo papūtimas, tai Šv. 
Dvasios išsiliejimas Studentų 
Ateitininkų sąjungoje. Aš 
siūlyčiau tą manifestą ir jo 
paaiškinimą ištisai atspausdinti 
„Ateityje", arba Ateitininkų 
skyriuje ..Drauge". 

Darius Udrys gana išsamiame 
straipsnyje rašo apie dabartinę 
aplinką, apibūdindamas įvai
rias pasaulėžiūras — sroves, 
kaip: bedievišką humanizmą, 
materializmą ir neo-pagonizmą. 
kuris labai ryškus „New Age" 
sąjūdyje. Darius labai gražiai 
užbaigia savo straipsnį, skelb
damas Naujo Amžiaus, skir
tingo nuo prezidento Bush 
„New VVorld Order", pradžią: 
„Nenusivilkime, o džiū
gaukime, nes esame Kristaus i* 
rinkti visą pasaulį per Jį atnau
jinti. Mūsų pasiuntinybė sunki, 
bet kartu su šv. Pauliumi 

žinokime, kad viską galime 
pasiekti per Kristų, kuris mus 
stiprina". 

„Tad, Kristaus vardu mes 
skelbiame Naujo Amžiaus pra
džią, skelbiame atnaujintą 
pasaulį, kurio ženklas yra 
kryžius, kurio įstatai yra Dievo 
ir kurio Viešpats yra Kristus!" 

Prie to viso norisi pasakyti tik 
„Amen!" 

Danutė Petrusevičiūtė, pralei
dusi vienerius mokslo metus 
Vilniaus universitete,pasidalina 
įvairiais duomenimis apie 
lietuvių kalbą. Linas Daukša 
di'oda filmo „The Fisher King" 
apžvalgą. Gyčio Liulevičiaus 
„Karstai važiuoja" priverčia 
skaitytoją susimąstyti. Puikus 
literatūrinis talentas. 

Laikraštyje yra ir poezijos — 
Mėtos Landytės — „Kryžius" ir 
nežinomo autoriaus apie ci
garetę. Pabaigoje įvairi 
informacija apie SAS veiklą. 
Iliustracijos Dariaus Udrio ir 
Danos Grajauskaitės. 

Reikia pasidžiaugti taisyk
linga lietuvių kalba, ko jaunimo 
laikraštėliuose būdavo pasigen
dama. Redakcijos adresas: 62 
Burnside Dr. Toronto, Ont. 
M6G 2M8. 

Tikėkimės, kad pradėtas dar
bas nesibaigs, kad ir ateityje 
numeriai bus taip pat atgaiviną 
ateitininkišką dvasią. 

Garbė Kristui! 
Vincas Kolyčius 

DR. ARVYDAS J. DAILIDE 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

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

Raz. (1-312)778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnla PI. 
Orland Park, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
Westmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą I 

I G N A S 6 . L A B A N A U S K A S , M . D . 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Moly Crosa. 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland, Chicago Rioge. IL 

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

DR. ELIGIJUS LEUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. (1 312)735-7709 

217 E I27st St 
Lenont. IL 60439 

Tai i*708) 257 2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robartt Road 
Hlckory Hllla 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medical CMnic 
217 E. 127 St. — Lamont. IL M 4 3 * 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

S'ive' Cross Hospitai 
Valandos oagai susita"mą 

Tai. (708) 257-2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312)767-7575 
5780 Archar Ava. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anaatailjoa Ir skausmo 

gydymo apecIaMstai 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tai 708-888-8976 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologas/Akių Chirurgas 

2836 W 71st St. 
312-436-5666 

4149 W 63rd St 
312 735-7709 
CMcsgo, IL 
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• Administracija dirba kasdien 
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• Redakcija dirba kasdien nuo 
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$50 $30 $25 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tol . (312) 735-5556 

507 S. Gllbort, LaGrange, IL. 
Tol . (708) 352-4487 

DR. DANA M. SALIKLIS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k R d . 
VVestchester , IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susi tar imą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ l igoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)248-0067; arba (708)248-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 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 . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

6132 S. Kadzla Ava . . Chicago 
(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

IL 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Sulte 324 Ir 

5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ava., Juatlca. IL 
Tol. (1-312) 588-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ave . , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvlila 
708-355-8776 

Valandos pagal susitar'mą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tol . (1-312) 585-0348; 
Raz. (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. tol . (1 312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzle 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! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundoo Ava. , Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8088 S. Roberts Rd., Hlckory HMs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straet 

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

KaMneto tol . (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 588-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

A K I Ų L IGOS 
Good Samaritan Medical Cantar 

Naparvlila Campua 
1020 E. Ogden Ave.. Surta 310, 

Naparvlila IL 80863 
Tol. 1-709 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Streat 
Vai : ptrm . an t r . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasaulis keičiasi — 

ŽMOGUS LIEKA 
TAS PATS 

Jei prieš kelerius metus būtų 
kas sakęs, kad pasaulis taip 
smarkiai pasikeis, būtume sakę, 
kad tai yra tik fantazija, geriau
siu atveju — svajonė. Dabar to 
jau nereikia ir negalima sakyti. 
Yra pasikeitusi ne tik visa 
vidurinė Europa, rytų kraštai, 
bet ir pati Sovietų Sąjunga, 
kurią daugelis laikė didele ir pa
vojinga galybe. Ypač tai laikė ir 
tebelaiko mūsų gyvenamas 
kraštas. 

Sovietai sugebėjo išvogti ar 
net gauti atomines paslaptis ir 
prisigaminti iki t ikro pa
vojingumo atominių ginklų. Jie 
taip pat žinojo ir dabar žino, kad 
jie nėra vieni, turį atominius 
ginklus, — juos turi ir kitos 
galybės, kaip Jungtinės Ameri
kos Valstybės, Prancūzija, 
Anglija, Indija, Kinija, o gal ir 
dar kitos. Pavojus buvo vi
suomet prieš pavojų, kuris 
pasiliko ir ateičiai. 

Nuniokotos ir išnaudotos 
Vidurio Europos tautos atgavo 
laisvę. Bet jos neatgavo pasto
vios tvarkos, svarbiausia nesu
tvarkė visiems priimtino ekono
minio reikalo. Tiek Lenkija, 
tiek Čekoslovakija, tiek Vengri
ja, tiek juo labiau kitos buvusios 
pavergtos ir dabar dar kenčian
čios komunistų įtaką tautos il
gai negalės susitvarkyti, kad 
nebijotų ekonominės krizės ir 
galimo komunistų valdymo, gal 
jau ir ne tokio, kaip anksčiau 
Sovietų priežiūroje. Reikės 
tvarkyti ne tik patį gyvenimą, 
bet ir žmones perauklėti, kad jie 
norėtų savo kraštui gerovės, 
ateities, geresnio gyvenimo ir 
ekonominės pažangos. 

Net Vokietija, atgavusi dalį 
savo buvusių žemių, negali 
ramiai gyventi ir tvarkytis. 
Buvę išnaudotojai ir buvusi 
Sovietų Sąjungos kariuomenė 
dar vis graso pavojais, kraujo 
praliejimu, ekonominiu išnau
dojimu ir net politine įtaka. 
Gerai visam kraštui, kad jau ne
bėra Sovietų Sąjungos, o tik 
nepriklausomos valstybės. Bet 
taip pat galima manyti, kad 
vardo pakeitimas ir tos pačios 
Rusijos įsigalėjimas nėra dar 
tikras pasikeitimas, kurio laukė 
visa laisvoji Europa ir visas lais
vasis pasaulis. 

biau politiniam darbui. Tai 
jaučia visi kraštai, kurie tik at
gavo laisvę ir jau mėgina de
mokratiškai rinktis valdžias. 
Viena jie žino, kad senos iš var
do, bet naujos po daugelio 
dešimčių metų valstybės turi 
ieškoti naujų kelių, naujo auklė
jimo, naujos tautinės drausmės 
ir daugeliui naujo gyvenimo. 
Žmones sugadinti nėra labai 
sunku. Tai matome iš komunis
tinių valdų. Bet juos atitaisyti 
reikia kiekvienai valstybei pri
siauginti naujas kartas, kurios 
norėtų darbo ir pažangos. 

Pasikeitimai pasaulyje ir vals
tybėse turi būtinai eiti su pasi
keitimu žmonių sielose, vidaus 
nusiteikimuose, nusistaty
muose, pažiūrose. Kad tai būtų, 
tai neužtenka tik dejuoti, kad 
blogai, kaip neužtenka tik de
juoti, kad yra tamsu ir neuždeg
ti lempos. Reikia mėginti ir tai 
visu intensyvumu perauklėti 
žmones, ypač pradėti nuo naujų 
ir jaunų kartų, kurios dar tik 
ateina į gyvenimo sunkumus. 
Jos dar nėra sugadintos ir nu
alintos besielio komunizmo ir 
nihilizmo. 

* * * 

VIENYBĖS PLAUSTAS 

Pokyčiai žemėlapyje ar net 
varduose dar nereiškia pokyčių 
žmonėse, kurie šiuo metu 
gyvena ir laukia geresnės atei 
ties. Nualinti valstybes, tautas, 
net turtingiausius kraštus labai 
nesunku. Reikia tik apleisti, 
reikia tik padaryti bent dalį 
žmonių tinginiais, laukiančiais 
iš savo viršininkų įsakymų ir 
užmokesčio. Juo labiau, kad tas 
užmokestis yra skurdo ribose — 
tik žmogui žemėje išsilaikyti ir 
neturėti jokių atsargų ligos ar 
nelaimės atvejui. Taip padarė 
komunistai, kur tik jie priėjo 
prie valdžios lovio. Tas lovys 
jiems buvo pasidaręs tikru 
loviu, iš kurio jie galėjo patogiai 
gyventi ir užsitikrinti ateitį sau 
ir vaikams. 

Pasikeitimais pasaulyje dau
gelis džiaugiasi, kai mato tik 
pačius pokyčius. Bet negali 
džiaugtis tie kraštai, kurie ant 
sugriauto gyvenimo, ant nualin
tos aplinkos, ant griuvėsių turi 
statyti naują namą, kuriame 
galėtų patogiai gyventi. 

Laisvės ištroškę žmonės dar 
nėra gyvenimui priaugę, juo la-

* * * 

Naujas žmogus turi ateiti į 
darbą, į valdžią, į universitetus, 
į mokyklas. Jis turi žinoti, kad 
visuose nualintuose kraštuose 
gali padaryti gero, jei jis to no
ri. Bet gali padaryti tik blogo, 
jei jis tęs praeitį, jei jis užmirš, 
kad kiekviena tauta ir kiekvie
na valstybė laukia geresnės 
ateities, žmoniškesnės gerovės, 
laiduojamo darbo ir ekonomijos 
žmogui, šeimai ir valstybei. Tai 
reikia ne tik Lietuvai, atgavu
siai laisvę ir nepriklausomybę, 
bet ir visiems tiems kraštams, 
kurie išgyveno šio šimtmečio di
džiausius ekonominius nuosto
lius ir dvasinę žalą. 

Išeivija dažnai rūpinasi savo 
kraštu, jo ateitimi, jo kūryba ir 
politika. Ji taip pat turi žinoti, 
kad yra daugiau kaip keturias
dešimt metų atitrūkusi nuo 
savo tautos gyvenimo, jos 
nelaimių, jos negandų ir oku
panto atneštos vergijos. Reikia 
turėti geriausių norų savo ar 
tėvų krašto ateičiai, bet reikia 
taip pat žinoti, kad atitrūkusi 
riekė nėra prilipinama prie duo
nos kepalo. Gyvenimas laisvėje 
ir laisvės atgavimas yra toks 
ski r t ingas , kad mes net 
negalime įsivaizduoti nepažiū
rėję į tuos pasikeitimus, kurie 
yra pasidarę per kelias dešimtis 
metų. 

Pasikeitimas pasaulyje dar 
nėra pasikeitimas žmonėse. 
Žmonės pastoviai siekia gėrio, 
siekia ateities laido, nori taip 
pat aplink save matyti tik gerus 
žmones. Kartais priemonės, 
siekiant asmeninio gėrio ir atei
ties, labai skiriasi, net daugeliui 
nesuprantamos. Ir šiuo metu 
daugelis pasiekimų skaitomi 
laikraščiuose, bet nejaučiami 
žmonėse. Sugriuvo Sovietų 
Sąjunga, komunistinis pasaulis, 
bet nesugriuvo Sovietų ir komu
nistų išaugintas žmogus, kol jis 
nebus gerųjų perauklėtas, kol 
jis nepamatys, kad tie pasikei
timai turi keisti ir vidaus 
gyvenimą žmonėse, tautose ir 
valstybėse. Ar tai pavyks, pri
klausys nuo pastangų. Bet 
viena galima pridėti — nepa
vyks žmogaus pakeisti greitai ir 
be pastangų. 

Pr. Gr. 

Perversmai 

Kai 1991 m. gruodžio 4 d. 
Vilniaus žurnalistų sąjungoje 
susirinko penkių dienraščių 
(„Lietuvos rytas", „Res
publika", „Tiesa", „Vakarinės 
naujienos", „Valstiečių laik
raštis") leidėjai su savo žmonė
mis, keliems žurnalistams iš pa
šalės prisidėjus, jie paskelbė 
spaudos streiką ir jungtinėmis 
jėgomis išleido „Laisvą Lietu-
vą". 

Šio naujo dienraščio antrame 
numeryje pirmame puslapyje 
rašoma: „Laisvoji Lietuva" iš 
patikimų šaltinių sužinojo, kad 
kitą savaitę, galbūt jau antra
dienį, paruoštas perversmo Par
lamente scenarijus. Gali būti 
paskelbta, kad susidarius kri
tiškai vidaus padėčiai, remian
tis Aukščiausios tarybos 1990 
metų kovo 11 d. sprendimais, 
Lietuvoje automatiškai įsiga
li 1938 m. Lietuvos Respub
likos konstitucija. Aukščiausio
ji taryba paverčiama seimu. 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas be deputatų 
balsavimo parlamente, o tuo 
labiau be visuotinių Lietuvos 
žmonių rinkimų, virsta 
prezidentu. Tos pačios dienos 
popietę prezidentas paleidžia 
seimą ir skiria premjerą". 

Taigi šis perversmas, patiki
mais šaltiniais remiantis, turėjo 
įvykti apie gruodžio 10-12. Jau 
praėjo daugiau kaip mėnuo, bet 
perversmas dar neįvyko ir V. 
Landsbergio diktatūra, kuria 
taip gąsdino streikuotojai, dar 
neįsibėgėjo. Tas pats naujas 
dienraštis (Laikraščio vardas — 
„Laisva Lietuva", tačiau teks
tuose dažnai rašoma „Laisvoji 
Lietuva"; streikuotojai net savo 
varduose maišosi), jau antrame 
puslapyje vieno pareiškimo 
tekste štai ką paskelbė: „LR AT 
priėmus įstatymą dėl LKP tur
to perėmimo valstybės nuosavy
bėn, vyriausybė žengė dar vieną 
žingsnį — nusprendė perimti 
savo žinion visus Lietuvos dien
raščius, dalinti jų turtą. Toks jos 
žingsnis turi aiškų ideologinės 
klasinės kovos laikų atspalvį". 

Taigi atgyja „ideologinė 
klasinė kova" ir ji atgyja jai de
ramu keliu — melu. Niekas Lie
tuvoje nenusprendė savo žinion 
perimti visų Lietuvos dienraš
čių, kaip štai čia paskelbė LR 
AT Sąjūdžio centro ir Liberalų 
frakcijos bei minėtas dienraštis. 
Tačiau jiems labai parūpo gin
ti LKP turtą, nes buvę arti 
LKP, jie suspėjo šio turto ge
rokai prisigrobti. 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Neįvyko perversmas. Dienraš
čiai nepaimti valstybės žinion. 
Melas, skleistas spausidintu 
žodžiu, išliko. Melas, streika
vusiųjų kalbėtas užsienio žurna
listams, pasklido ir niekino 
Lietuvą. O dėl LKP turto apgai
lestavimo pasisako „Lietuvos 
aidas" (1991.12.7): 

„Buvusi LKP, dabar t inė 
LDDP, nepajėgė atsikratyti sa
vo praeities ir reabilituotis 
Lietuvos žmonių akyse, ką 
liudija ir jos priešinimasis LKP 
(SSKP) turto nacionalizavi
mui. Tos pačios demagogijos 
tąsa yra ir dabartinis buvusios 
komunistinės spaudos streikas, 
siekiant sužlugdyti Lietuvos vy
riausybės pastangas padalyti 
buvusį LKPfSSKP) ir LLKJS 
turtą, tą spaudą privatizuoti. 
Tokiais veiksmais norima nu
slėpti LKP(SSKP), LLKJS tur
tą, apeiti Lietuvos Respublikos 
AT nutarimą dėl šio turto nacio
nalizavimo". 

Minėjome vieną perversmą, 
kuriuo gąsdino s t re ikavę 
laikraščiai, biją V. Landsbergio 
diktatūros. Bet yra kalbų ir apie 
kitokius perversmus, turinčius 
kilti iš kitos pusės, kur gal ir 
streikuotojai mėgsta įkelti koją. 
„Kauno tiesa" dar prieš streiką 
(1991.12,4) išspausdino pokalbį 
su N. Medvedevu, kur jis klau
siamas: „Jau kuris laikas kalbam 
apie ginkluotą pogrindį, besi
formuojantį Lietuvoje. Skelbia
ma duomenų apie ginkluotas 
grupuotes, veikiančias mūsų 
Respublikoje. Ar tai nėra pa
dėties dramatizavimas?" Med
vedevas atsakė, kad tokie gan
dai pagrindo turi . 

„Dabar iš kai kurių politinių 
veikėjų, netgi iš oficialių veikėjų 
lūpų, pasigirsta kaltinimų, jog 
neva potencialių pučistų veiks
mai susiję su pastaruoju metu 
suintesyvėjusia buvusios prem
jerės veikla, jos išvykomis. Ar 
tai pagrįsta?" Medvejevas taip 
negalvoja . 

Vyksta dar vienas pervers
mas, nuolatinis: nelogiški ir 
nekultūringi barniai Aukščiau
sioje taryboje. A. Terlecko kas
dieniniai gąsdinimai artėjančiu 
komunizmo siaubu (kas patik
rins jų vertę?), plėšymasis dėl 
valstybinio ir visuomeninio tur
to. Ši aplinka yra sunkiai pake
liama eiliniam piliečiui, pragy
venančiam tik iš algos ar pen
sijos ir iš darže užsiauginto 
burokėlio su morka . Toks 
pilietis užsimarinuoja kiaulės 
koją, prisisūdo sviesto puodynę, 

stiklainyje užsikonservuoja 
grybų, viską paslepia bado lai
kotarpiui ir atsargiai žiūri pro 
kampą, kas, ką ir kada vers. 
Apie kūrybą nėra minties. 

Negeros nuotaikos 

Dabar, kai Lietuvoje turėtų 
skambėti entuziazmas ir švytėti 
viltis, kai jaunimas privalėtų 
ryžt ingai kur t i a te i t į , o 
vyresnieji dėkotų už laisvės 
palaimą, ten po visus kampus 
slampinėja apatija, nepasitikė
jimas, baimė, o kai kas net 
pasiilgsta Brežnevo laikų: „Dir
bau, parėjau namo, turėjau ko 
pavalgyti, niekas nerūpėjo... 
Tada net kilimą nusipirkau, o 
dabar niekur nagaunu skuti
mosi peiliuko". 

Negerai, kai tokios nuotaikos 
valdo Lietuvą, kai net ir protin
gieji pamiršta, jog visada ir 
visur reikia kantrybės. Žiūrime 
į tai iš savo išeiviškų namų, 
kenčiame sielvartą ir galvoja
me, kaip reikėtų padėti. Nusiųs
ti tą trūkstamą skutimosi pei
liuką? Už LF pinigus nupirkti 
rašomąją mašinėlę ir kankles 
konservatorijai? Ne šitokios pa
galbos dabar labiausiai reikia. 
Reikia paguodos. 

Išeivijos įtaka ten yra labai 
menka, nes ir dabar mus laiko 
tik atskalūnais , be dolerio 
mažai vertais. Vis dėlto ta 
silpna įtaka šiek tiek reiškia. Su 
džiaugsmu pripažįstame, kad 
čia, nors griovėme Vliką, stei
gėme reorganizuotas bendruo
menes, propagavome bendra
darbiavimą, piketavome iš 
Lietuvos atvykusius raudonus, 
rausvus ir baltus menininkus, 
šiuos savo ka rus vedėme 
lengvais pabūklais — tai buldo-
gėlio paveiksliuku, tai plytele, 
tai daug švelnesniu žodeliu, kaip 
dabar Lietuvoje įprasta. O kai 
priartėdavo rimtas reikalas, visi 
sutilpdavome ant vieno plausto. 
Dabar, į Lietuvą pažiūrėję, 
galime patys sau valio sušukti. 

Šią savo patirtį (savo patirtį 
Lietuvai jau siūlė Vliko ir PLB 
pirmininkai) galėtume nukreip
ti į Lietuvą. Tegul ta lėta įtaka 
savo pažįstamus ir bendradar-
biautojus įtaigoja akiratininkai. 
Tegul išeivijos socialdemokratai 
pamoko demokratijos Lietuvos 
socialdemokratus. Tegul krikš
čionys demokratai apramina 
savo žmones, o tautininkai 
tesulaiko jaunalietuvius nuo 
perversmo. Ką ten paveiks fron
tininkai su savo pilnutine demo
kratija, tebūna jų reikalas. Bet 
tepaveikia! 

Rimties valandėlei 

TA PATI DVASIA VISUOSE 
Jėzaus Kristaus gailes

tingumas ir meilė artimui buvo 
tokia didelė, kad su ja nieko ne
galima lyginti. Dar nepradėjęs 
savo žemės gyvenime apreikšti 
dieviškos galios, jis padaro ste
buklą Kanos vestuvėse. Nors jis 
lyg pasipriešina savo motinai 
Marijai, kad jo valanda dar 
neatėjo — „mano valanda dar 
neatėjo" (Jn.2,4), bet jis liepia 
pripilti vandens šešis akmeni
nius indus ir paskui nešti 
užvaizdai. Tas paragavęs tuoj 
pažino, kad tai geras vynas ir 
net daro priekaištą jaunikiui, 
kad „Kiekvienas žmogus pirma 
stato gero vyno, o kai įgeria, 
tuomet to, kurs menkesnis: tu 
gi palaikei gerą vyną iki dabar" 
(Jn.2.10). 

Ne vyno iš vandens padarymas 
yra nuostabus įvykis, nes tai 
buvo Jėzaus viešojo gyvenimo, 
pirmasis stebuklas, bet tas 
didelis gailestis jaunojo, kuris 
pritrūko gėrimo sukviestiems į 
vestuves svečiams. Jėzus iš 
meilės jaunikio šeimai padarė 
stebuklą, kad tik jam būtų geros 
vestuvės, gera gyvenimo šeimo
je pradžia. Jis ir vėliau galėjo 
sakyti savo mokiniams ir sekė
jams: „Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate apsun
kinti, ir aš jus atgaivinsiu. Im
kite sau mano jungą ir mokyki
tės iš manęs, nes aš romus ir 
nuolankios širdies; taip jūs 
rasite savo sieloms poilsio. Nes 
mano jungas saldus ir mano 
našta lengva" (Mt.11,28-30). 
Rodydamas meilės pavyzdį jis 
padarė savo pirmąjį stebuklą ir 
tam vestuvių jaunikaičiui, pa
keisdamas vandenį vynu. 

Viešpats Jėzus ne savo vardu 
kalbėjo, ne savo vardu darė 
stebuklus. Jis visuomet primi
nė, kad jo liudininkas yra jo dar
bai ir Tėvas, kuris jį siuntė, 
kuris yra danguje ir kurį jie gar
bina. „Mano mokslas ne mano. 
bet to, kurs yra mane siuntęs. 
Jei kas norės vykdyti jo valią, 
tas pažins, ar tas mokslas iš 
Dievo arba ar aš pats iš savęs 
kalbu" (Jn.7,16-17). Todėl ir 
Jėzaus pirmasis stebuklas 
nebuvo tik jo apsireiškimas 

Išeivijos vienijantis tikslas 
buvo Lietuvos nepriklausomy
bės siekis. Dabar toks tikslas ir 
visus talpinantis plaustas tebū
na bendros pastangos išgelbėti 
ten laisvę ir demokratiją. Mate
rialiniai reikalai ir skutimosi 
peiliukai palauks. 

žemėje, apreiškimas savo die
viškumo, bet kartu „taip jis 
apreiškė savo garbę, ir jo moky
tiniai tikėjo į jį" (Jn.2,lli. Jis ir 
savo mokiniams parodė savo 
galybę, savo dvasią, kuri veikė 
jame, kuri vėliau veikė apašta
luose ir Jėzaus mokiniuose, kuri 
dar vėliau veikia Bažnyčioje ir 
jos tarnuose. Ir pranašas Izaijas 
prieš daugelį metų kalbėjo apie 
Dievo pasiuntinį: ..Tautos 
matys tavo teisųjį ir visi 
karaliai tavo kilnųjį; tu būsi 
vadinamas nauju vardu, kuriuo 
pramins Viešpaties burna. Tu 
būsi garbės karūna Viešpaties 
rankoje, ir karalystės vainikas 
tavo Dievo rankoje" (Iz.62,2-3). 

Apaštalas šv. Paulius yra 
pasakęs savo laiške korintie-
čiams. kad yra įvairios dovanos, 
bet ta pati Dievo dvasia veikia 
visuose ir padeda visiems gar
binti Dievą ir jam tarnauti. 
„Veikimai yra įvairūs, bet tas 
pats Dievas, kuris visa visuose 
daro, kiekvienam duodama 
Dvasios apsireiškimą, kad būtų 
iš to naudos. Vienam Dvasios 
suteikiama išminties kalba; 
kitam tos pačios Dvasios — tikė
jimas, kitam tos vienos Dvasios 
— gydymo dovana; kitam ste
buklų darymas, kitam prana
šystė, kitam dvasių atskyrimas, 
kitam įvairios kalbos, kitam — 
kalbų aiškinimas. Visa gi tai 
daro viena ir ta pati Dvasia, 
dalindama kiekvienam kaip ji 
nori"(l Kor. 12, 6-11). 

Viešpats Jėzus turėjo visas tas 
šv. Pauliaus išvardytas Dvasios 
dovanas, nes jis buvo Dievas. 
Žmogus neturi visų dovanų, 
jame veikia viena ar kita 
dovana, bet ta pati Dievo 
Dvasia, tas pats apsireiškęs 
Kristus, tas pats jo .mokslas 
reiškiamas Evangelijoje, aiški
namas Bažnvčios, skelbiamas 
Jėzaus tarnų ir tikinčiųjų. Nė 
viena Dvasios dovana nėra 
duodama veltui, kaip Kristus 
veltui nedarė stebuklų, net 
veltui nekeitė vandens vynu. Jis 
tik norėjo išreikšti vestuvių 
svečiams, o svarbiausia — jau
nikaičiui, kad jam nebūtų gėdos 
prieš svečius. Taip pat jis norėjo 
savo apaštalams parodyti die
višką galią ir visas jame esan
čias Dvasios dovanas. Kristus 
apreiškia save kaip Dievo Sūnų, 
bet pasako, kad jis moko tai. ką 
jam liepia jo siuntėjas — Tėvas, 
kaip per jį veikia Dvasia — 
trečiasis Švč. Trejybės asmuo, 
kuris yra lygus Tėvui ir Sūnui. 

- P.A. 

Kiekvienas ekonominis spren 
dimas turi atsižvelgti į tai, ar jis 
paremia ar pažeidžia pagarbą 
žmogui. 

JAV vyskupai, „Ekonominis 
teisingumas visiems" 

Nėra jokio dalyko taip 
pastovaus, nėra taip saugaus 
miesto, kad jo iš šaknų neiš
griautų nesutarimai ir neapy
kanta. 

Cicero 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Albertas žiūri kažkur pro kėdę į grindų kanpą. Jo 

rankos sunertos tarp kelių. Net kiek sulinkęs, tarytum 
nuo sunkios tokių žinių naštos. Nei galvoja, nei svarsto, 
o tik nebenori pratarti nė žodžio. Argi bereikia žodžių? 
Jis jaučiasi patekęs ne į savo kiemą, kur žaidžia o nepa
geidaujantieji vaikai... Toks nereikalingas, tarsi 
gatvėje svetimas praeivis... 

Birutė tankiai mirkčioja. Ją jaudina Stepo žodžiai 
ir laiško jautrumas, o sykiu jai nebepatogu nutilti skai
tant laišką Albertui. Pabaigusi skaityti nuleidžia 
ranką su lakštu ir atsisėda į virtuvės kėdę. Akirr.s klai
džioja po lentynas, šaldytuvą, sienas, spinteles, negalė
dama susikoncentruoti ir nerasdama išeities. Tarytum 
užklydusios kambarin iš lauko musės pašėlusiai skrai
do mintys ieškodamos plyšio į orą, į laisvę. ; žydrą 
mėlynę, į kvepiančius gėlynus... 

— Ką dabar darysim? 
Albertas tyli. Tokio įvykių posūkio jis nelaukė. Visą 

laiką puoselėjo mintį, kad ši puiki moteris priklausys 
jam. Dabar gi viskas griuvo, tarsi smarkaus žemes dre
bėjimo sukrėstas menkas namelis. 

„Nėra abejonės — aš turėsiu pasitraukti. Ir nedels
damas! Užleisti Birutę jam... Jis turi į ją visas teises, 
gi aš —jokios! Po to, kai dėjau visas viltis... kai atme
čiau progas su kitomis moterimis ir kitas galimybes... 
Jos nusistatymas tvirtas, nors jo nebemyli ir nenori! 
Pareiga jai viskas! Ir tatai nulemia mano sprendimą. 
Gaila, bet duosiu jai kelią būti su vyru. O mūsų dvi 
širdys ilgai dar kentės..." 

Nelaukdama iš Alberto atsakymo Birutė pati 
prabyla nebeišlaikomu skausmu ir jausmų perteklium. 

— Aš jo nemyliu, Albertai! Negaliu meluoti nei 
tau, nei sau pačiai! Ką man dabar daryti? Juk tu turi 
vyrišką galvą!... Tu turi žinoti! 

— Birutėle... Sunku man... Bet buvau ir liksiu tavo 
draugas... Negaliu ką nors patarti, nes ir man tai didelė 
staigmena. Bet logiškai svarstant, tu jam juk priklau
sai! Ir pati tu visą laiką priešinaisi mano planams tave 
vesti. Ar turėjai tokią nuojautą, ar tavo griežtas nusi
statymas vedė tave, bet dabar aiškiai matau, kad buvai 
teisi! Ir kad aš būčiau padaręs didelę klaidą... Kas kita, 
jeigu Stepas tavęs nemylėtų, bet iš laiško aiškiai 
matyti, kad jis tave ne tik myli, bet ir nepaprastai 
pasiilgęs! Kodėl gi pasiryžtų bėgti iš už geležinės 
uždangos? O kas būtų buvę, jei išbėgęs rastų tave iš
tekėjusią?.. Matyti, pats Dievas apšvietė tavo protą ir 
davė jėgų spirtis pagundoms. Už tai aš tave gerbiu ir 
gerbsiu, turbūt, ligi pat mirties... Tu sugebėjai pasilikti 
aukščiau visų eilinių moterų, kurios pasiduoda 
jausmams ir leidžiasi užvaldomos aistrų, nepaisydamos 
savo įsipareigojimų Dievui ir atskirtajam vyrui. Ir vyrų 
tarpe labai daug tokių silpnavalių. O tu esi stipresnė 
ir už vyrus! Tikrai galima tavim stebėtis ir už tai tave 
garbinti! Dėl to ir tavo Stepas turėtų tave nepapras
tai gerbti ir mylėti! 

— Kas iš to? Kas iš to, Albertai?!... Kad aš savo 
širdyje neberandu nė aguonos grūdelio buvusios meilės! 
Viskas dingo, lyg ryto migla... 

— Nenusimink... Įprasi... Juk mylėdama tekėjai. 
Rasi ir vėl jame naujų sielos perlų. Na, aš jau eisiu... 
Linkiu tau sėkmės naujame gyvenime... Vyrui 
sugrįžus... Manau, kad jau netrukus jis bus čia. 

— Ar tu jau amžinai atsisveikini? Gal juokauji. 
Albertai? 

— Kaip norėsi!.. Jeigu matysi, kad esu tau dar 

reikalingas, tai tik duok žinią... Bet maišytis į šeimos 
reikalus ir ardyti ją nemanau. Bandyk pagyventi su 
juo — gal pereisi prie mano ankstyvesnių tvirtinimų, 
jog galima ir nesilaikyti Bažnyčios įstatymu... Tada 
tave priglobsiu. 

Birutė nieko neatsako. Ašaros neleidžia jai pratarti. 
Apkabina gerąjį draugą ir pabučiuoja taip. jog jis 
nejučiomis taip pat karštai suspaudžia ją savo glėbyje. 
Tačiau tuoj pat ima apledėti tasai glėbis... Albertas iš
trūksta, išsivaduoja ir netrukus pranyksta už durų, 
kurias taip dažnai ir su viltimis varstė. 

Likusi viena Birutė neramiai vaikščioja po kam
barius. Automatiškai dėlioja daiktus, tvarko butą, 
gaminasi valgį, nenorėdama kramto maistą. Mintys 
visą laiką neatstoja, lyg įkyrūs šunys.apiodami praeivį. 

„Dabar, kai realus jau Stepo atvykimas, aš to 
nenoriu ir bijau! Nejaučiu jam jokios meilės! Jis buvo 
užmirštas, lyg negyvenama sala... Nebejutau švelnių 
jausmų, nes... Albertas man tapo per brangus. . Nejau 
dabar ir jis paliks toks pat prabėgęs epizodas, kaip'ir 
anie, dar Lietuvoj... Kaip man reikėtų pasielgti? Jei 
aš jo nepriimsiu savo namuose — ką sakys vaikai, 
kaimynai ir draugai? O svarbiausia — mano pačios 
sąžinė!0 O nepriimti aš jo negaliu — jis mano vyras. 
Jam prisiekiau būt ištikima ligi mirties! Laiške jis rašo, 
kad nenustojo niekada manęs mylėjęs! Kad rasčiau 
savyje bent krislą šilto jausmo... Bet jis man svetimas 
žmogus! Po tiek metų atbunka ne tiktai jausmai... Net 
akys jau atpratusios nuo Stepo braižo, net nepažinčiau 
gatvėje sutikus!.. Bet aš turiu tesėti Dievui duota žodį! 
Nors linksta man širdis kitur, bet syki Dievui paža
dėta... Turiu kentėti ligi galo... O. Dieve. Dieve! Ne
jau dar mano kančios nėra baigtos0" 

(Bus daugiau) 
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JAV delegacija Parnu mieste vykusiame seminare. Iš kaires: Jorge Martinez, Carol VVhiteside. 
Linas Kojelis. John Goodman. Ronald Jensen, Robert Beat. Rimas Puškorius. Audronė Pakštiene 
ir Marvin McGravv. 

HORIZONTAI 
ĮSPŪDŽIAI IŠ E S T I J O S 

Washingtone įsikūrusi Lino 
Kojelio vadovaujama U.S.- Bal-
t ic Foundat ion organizaci ja 
praėjusių metų lapkričio 19-22 
d. Pa rnu mies t e . Est i jo je , 
surengė antrąjį seminarą priva
tizacijos temomis. Pirmasis toks 
seminaras įvyko Vilniuje bir
želio 16-19 d. Seminare P a r n u 
mieste j au galėjo da lyvaut i 
organizacijos vadovas L. Kojelis. 
Vilniuje dalyvavusi seminarų 
programos direktorė Audronė 
Pakštienė ir dešimt delegatų iš 
JAV. Pabaltijo valstybėms se
minare atstovavo 180 delegatų. 

Iš pokalbių su sugrįžusią ir 
jau pailsėjusia A. Pakš t iene 
paaiškėjo, jog L. Kojelio įstaigai 
reikėjo parinkti savo sr i tyse 
stiprius pranešėjus iš ameri
kiečių tarpo, nes privatizacijos 
klausimas pabaltiečiams dar 
labai nesuprantamas. Tas už
davinys pavyko. Ypač didelį 
įspūdį Parnu vykusiame semi
nare padarė trys pranešėjai iš 
Lincoln Institute of Land Policy. 
Cambridge. Mass., — tai ekono
mistas Jorge Mart inez. ad
vokatas Robert Beat ir buvusi 
mere Carol Whiteside. Taip pat 
gerą įspūdį padarė Washingtono 
Rimas Puškorius, atstovavęs 
Ernst & Young bendrovei, kuri 
yra nemažai dirbusi Bulgarijo
je. Lenkijoje, o dabar pradeda 
savo veiklą Pabaltijo valstybėse. 
A. Pakštienės teigimu. Rimas — 
jaunas vyras — su pasit ikėjimu 
drąsiai ir aiškiai paa išk ino 
komplikuotus finansinius reika
lus. Amerikiečių pranešimai bu
vo atliekami anglų kalba ir čia 
pat verčiami į rusų kalbą. 

Po to sekė trijų Pabaltijo 
valstybių atstovų pranešimai. Iš 
Lietuvos praneš imą p a d a r ė 
Kauno miesto tarybos pirmi
ninkas Vygintas Grinis. Ypač 
įdomus pranešimas buvo lenko 
prof. Zbigniewo Markowskio iš 
Gdynės. 

Šalia amerikiečių ir k i tų 
Europos šalių atstovų seminaro 
atidarymo ir vėliau delegatams 
suruoštame priėmime dalyvavo 
Parnu miesto meras Jaak Saar-
nut . Talino miesto tarybos pir
mininkas Andrės Kork. Rygos 
miesto tarybos pirm. Andris 
Teikmanis. Iš Lietuvos daly
vavo Vilniaus miesto meras 
Arūnas Štaras, Kauno miesto 
tarybos pirm. Vygintas Grinis ir 
dar apie 60 delegatų. P a r n u 
miesto merui buvo įteikta JAV 
vėliava, kuri yra plevėsavusi 
virš kapitolio Washingtone. 

Seminare didžiausią susido
mėjimą sukėlė šios t e m o s : 
žemės reforma, žemės mokes

čiai, nuosavybės klausimas, kas 
yra nuosavybė, kaip ji apibū 
dinama. Taip pat žemės įverti
nimas, bankų sistema, pajamų 
r i n k i m a s m i e s t u o s e . Kaip 
pabrėžė seminaro programos 
direktorė, kiekvienas iškeltas 
klausimas buvo nepaprastai 
n a u d i n g a s , r e i k a l i n g a s ir 
įvertintas. 

MISIJA SURIŠTA SU GILIA 
MEILE 

. I klausimą: Dabar, kąi^ne-
pj^kjauseroomis Pabaltijo/vals-
tyjjėmis domisi ir t en siunčia 
įvairias delegacijas beveik visos 
pasaulio šalys, ar savo tikslą 
bepasiekia jūsų organizacijos 
ruošiami seminarai? A. Pakš
t ienė atsakė: Pabaltijo šalims 
t rūksta žinių bei patirties ir 
todėl v i s i ems , k a s siunčia 
delegacijas darbo užteks. Mes 
jaučiame, kad U.S.-Baltic Foun
dat ion organizaci ja atlieka 
n e į k a i n o j a m ą darbą , kurį 
Pabal t i jo va ls tybių žmonės 
įvertina, vis daugiau jį supran
t a ir mato jo reikšmę, tikslą bei 
galutinę naudą. Mūsų tikslas ir 
interesas yra visai kitoks negu 
kitų fundacijų, bendrovių, orga
nizacijų. Šis žinių pateikimas 
įgyvendinant skirt ingas pro
gramas, tęsis dar daug metų. 
Antra vertus, mūsų misija su
rišta su gilia meile, pasiauko
j imu ir dideliu noru padėti Pa
baltijo ša l ims atsistoti an t 
stiprių, demokrat iniais princi
pais pastatytų pamatų. Todėl 
darbas yra nepaprastai didelis, 
nes tie 50 vergijos metų padarė 
neapsakomą žalą viskam. Fak
tiškai reikia visur ir viską iš 
naujo ats tatyt i . . ." 

Apie U.S.-Baltic Foundation 
įkūrėją Liną Kojelį A. Pakštienė 
taip atsiliepia: „Nepaprastai 
malonu, kad pagaliau Linas 
galėjo d a l y v a u t i (į pernai 
birželio mėn. Vilniuje vykusį 
seminarą Maskva jam nedavė 
vizos). J i s puik ia i pravedė 
seminaro at idarymo ir uždary
mo programas, spaudos konfe
rencijas Parnu, Rygoje ir Vilniu
je. Jis visur reiškėsi savo puikia 
kalba, humoru, gera nuotaika, 
išsklaidydamas nepasitikėjimą, 
sudarydamas draugiškumo nuo
taiką. Tai gali padaryti t ik 
jaunas , demokratijoje užaugęs 
žmogus". 

NUVEŽĖ NAUJĄ 
ŽEMĖLAPĮ 

Paklausta, kokie aplamai jūsų 
įspūdžiai iš Pa rnu vykusio 
seminaro, jo programos direk 
tore pabrėžė, kad jos asmeniški 

LIETUVOS PARLAMENTO 
SAVIVALDYBIŲ REIKALU 
KOMISIJOS PIRMININKO 

POSĖDŽIAI 

įspūdžiai esą nepaprastai geri. 
„Šį kartą su savim nusivežėm 
32 dėžes su įvairia medžiaga — 
nuo atspausdintos seminaro • 
darbų knygos su visų praneši
mais iki popieriaus seminaro 
dalyvių užrašams — ir toji 
medžiaga buvo visiems semina
ro dalyviams išdalinta. Buvo 
kreiptasi į National Geogrą-
phic Society. painformuojant apie 
seminarą ir jo svarba. Ši draugi
ja davė nuvežti 200 Amerikos 
bei pasaulio žemėlapių, kurie 
buvo išdalinti visiems daly
viams. Daug kas nebuvo matę 
Amerikos žemėlapio. Tuo tarpu 
viso pasaulio žemėlapis buvo 
visai naujas, kuriame Pabalti
jo valstybės jau atskiromis spal
vomis apibrėžtos. Už šį mielą ir 
naudingą patarnavimą padėka 
priklauso National Geogra-
phic Society pirmininkui T. 
Kolikovvsky. Šiuo metu ruošia
mės trečiajam seminarui, kuris 
įvyks kovo mėn. vidury Jūr
maloje. Latvijoje". 

A. Pakštienė pastebėjo, kad po 
lapkričio 21 d. Vilniaus miesto 
savivaldybėje įvykusios spaudos 
konferencijos labai daug apie se
minarą Estijoje, apie U.S.-Baltic 
Foundation ir jos įsteigėją bei 
pirmininką Liną Kojelį rašė 
Vilniaus bei Kauno laikraščiai. 
Taip pat dalį konferencijos eigos 
ir interviu transliavo televizija 
bei perdavė radijas. 

Vėl į būsimą kelionę Jur-
malon besiruošiančiai Audronei 
Pakštienei pateikiau ir šį kartą 
paskutinį klausimą: Kokios 
nuotaikos Lietuvoje? 

— Šį kartą sugrįžau daug 
liūdnesne nuotaika. Pasirodė 
skurdas, nepriteklius, trūku
mas. Žmonės labai kant rūs , bet 
didelis trūkumas matėsi maisto 
parduotuvėse, eilės prie ben
zino, kainų pakėlimas. Ateinan 
čių švenčių nuotaikos nepageri
no pvz. aliejaus nebuvimas 
Kūčių valgiams pagaminti. Par
duotuvės tuščios, visur eilės. 
Politinė nuotaika labai neaiški, 

jaučiasi, kad piktos, dar senos 
jėgos labai smarkiai dirba, 
trukdo. Kariuomenės taip pat 
d a u g kur matos i . Žmonės 
džiaugiasi nepriklausomybe, 
bet euforijos nėra. Jaučiasi tam 
t ik ras pasimetimas nuo ko 
pradėti, nes visur reikia patir 
t ies . žinių, val iutos . Daug 
„patarėjų", kurie irgi abejotinos 
patirties bei tikslų. įstrigo į 
širdį paskutinį vakarą prieš 
i švažiuojant V. G r i n i a u s 
pasakyti žodžiai: ..Mums kar 
tais taip sunku, dažnai stengia
mės nenustoti vilties, bet toks 
susi t ikimas, pabendravimas 

Šių metų sausio 6-9 dienomis 
Stasys Kropas , pa r l amen to 
narys, parlamento savivaldybių 
reikalu bei įstatymų komiteto 
pirmininkas, priklausantis Lie
tuvos naujosios konstitucijos 
rašomajam komitetui, buvo at
vykęs į VVashingtoną. kur jam 
intensyvią darbo programą 
sudarė U.S.-Baltic Foundation 
iL'SBF). 

Kropą lydėjo pasimatymuose 
A. Pakštienė, USBF savivaldy 
bių programų direktorė, ir M. 
McGravv, USBF vyriausias sa
vivaldybių reikalų patarėjas. 
Pasimatymai buvo su Heritage 
Foundation, A. Kondrotiene, 
Assistant Secretary, Depart
ment of Housing Urban De-
velopment (viceministere, mies
tų ir namų ministerijoj), Inter
national City Management As-
sociation 'Tarptautinė miestų 
manedžerių draugija) ir House 
A p p r o p r i a t i o n - C o m m i t t e e 
(JAV atstovų rūmų pajamų 
skirstymo komitetu). 

Apie su s i t i k imus Kropas 
pasakė, kad „ l S -Baltic Foun
dation organizuoti susitikimai 
buvo naud ing i ir ve r t ing i 
pažintiniu ir praktiniu aspektu. 

J ų metu išsiaiškinau apie JAV 
veikiančių organizacijų ir fondų 
veiklą, remiant vietines demo
k r a t i j o s i n s t i t u c i j a s — jų 
pagalbos ir bendradarbiavimo 
su Lietuva galimybes. Susiti
kimų metu gavau labai naudin
gos l i teratūros, dokumentų ir 
patar imų". 

Kropas lankėsi ir USBF įstai
goje, susi t inkant su jos pre
zidentu Linu Kojelių, aptar iant 
USBF Pabaltijo savivaldybėms 
remti programas. USBF yra 
stipriai išvysčiusi savivaldybių 
programas, suruošdama du se
minarus Pabaltijo Valstybėse. 
Pereitų metų birželio mėnesį 
p i r m a s i s s e m i n a r a s įvyko 
Vilniuje (Savivaldybės demo
kratinėje laisvos rinkos visuo
menėje). Lapkričio mėnesį Par
nu. Estijoje, įvyko ant ras se
minaras Pabaltijo savivaldybių 
privatizacijos klausimais). 

USBF y r a ne pe lno 
organizacija, įkur ta kelti ir 
vystyti Pabaltijo valstybėse lais
vo ūkio ekonomikos, menedž
mento, prekybinės administra
cijos, savivaldybių darbuotojų, 
viešosios sveikatos ir anglų 
kalbos programas. — P . 

ATNAUJINAMAI PANEVĖŽIO ŠVČ TREJYBĖS 
BAŽNYČIAI VARGONAMS ĮSIGYTI 

Alfonsą Pažiūrienė, Agoura Oak Park, CA 
Juozas Bronius Laučka. Bethesda, MD 
Valerija Mikalauskienė, Philadelphia, PA 
Aldona L. Baltch, Menands, NY 
Janina Butrim, Rochester, NY 
Antanina Budzinauskienė 

AUKOJO 

$100.00 
$50.00 
$50.00 
$25.00 
$10.00 

$5.00 
Kun. R. Pukenio, Švč. Trejybės parapijos klebono Pane-

vėžyje.vardu labai nuoširdžiai dėkojame. Tikimės 
daugiau aukotojų. 

ir laukiame 

LAIŠKAS IS 
. . .Asmen i ška i aš t v i r t a i 

sakau, kad kol kas alternatyvos 
Vytautui Land-borgiui Lietu
voje nėra. Esu šventai įsiti
kinusi, kad jo \ ardas į Lietuvos 
istoriją bus įrašytas aukso 
raidėmis. O nekl\ stančiu pasau
ly nėra. Netlysta tas. kas nedir
ba. 

Tikriausiai pas jus plačiai 
nuskambėjo ..agento Juozo" 
linčo teismą.- spaudoje ir 
parlamente. Saugumiečių visą 
gyvenimą sąžiningi lietuviai bi
jojo ir niekino juos, tačiau kai 
linčiuojamas mažiau nusikaltęs 
ir visą tą istoriją stengiasi iš
pūsti žmones, kurių sąžiningu
mu abejoja visi tautai pasišven
tę lietuviai, tada visa ta istorija 
ima rodytis visai kitomis spalvo
mis. Baisiausia tas, kad svar
biausia KGB medžiaga pateko 
i Maskvos rankas, ir dabar 
žmonių, kurie Maskvai dar gali 
atrodyti reikalingi, niekas ne
šantažuos. Bus šantažuojami tik 
tie, iš kuriu Maskva jau nieko 
nebesitiki. Aš. atrodo, tau vieną 
kartą rašiau, kad visai ..nesu
sitepęs*' yra V. Landsbergis ir 
n e d a u g e l i s k i tų d e p u t a t ų 
'dauguma iš Kauno). Bet kad tie 
nesusitepę būtų tokio aštraus 
proto, kaip Landsbergis, tai 
Lietuva būtų laiminga... O 
vadovauti tautai , kuriai 50 
okupacijos metų buvo meluo
jama ir stengiamasi sudurnin-
ti. tikrai nelengva, ir kartais 
galvoji: iš kur tiek jėgų ir 
s t i p rybės semiasi mūsų 
Vytautas? Kai stovi eilėse prie 
mais to , p r i s ik lausa i tokių 
nesąmonių, kad negali net 
suprasti, iš k'ir toks durnumas 
žmonių. Visa šitą ekonominę 
krizę kai kas iš kvailumo, kai 
kas gali ir sąmoningai sieja su 
Lietuvos nepriklausomybe ir 
parlamento pirmininku... 

O čia dar t a s n e l e m t a s 
laikraščių streikas. Kokie tie 
laikraščiai ir koks jų tikslas, 
gali susigaudyti tiktai Lietuvoje 
ilgiau gyvenantis ir pažįstantis 
tuos žurnalistus žmogus. Todėl 
labai gaila, kad ant „tos meške
rės" pakliuvo ir Valdas Adam 
kus. labai nusistebėjęs Lietuvos 
vyriausybe dė] laisvos spaudos 
varžymo. Iš tikrųjų suvalstybin
ti tų laikraščių vyriausybė net 
negalvojo, ejo kalba tik apie 
neteisėtai p . įsavintą valstybi
ni turtą Bet kad susigaudytum 
visuose tose nešvariuose 

LIETUVOS 
tuvos Rytas" ir „Tiesa" turbūt 
neturi nė viena pasaulio tauta. 
O kas tuose laikraščiuose dirba 
ir kam tarnauja, kiekvienam 
protaujančiam lietuviui taip pat 
aišku. Tad terašo jie ką nori. Tik 
labai gaila, kad klaidina pasaulį 
ir skleidžia netiesą... 

N.N. 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
L I E T U V O J E ! 

1991 metų biržel io 18 dieną iš le is tu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

1. Žemę 
2. Miškus 
4. Ūkinius-komercinius pastatus 
4. Gyvenamuosius namus 

Prašymams paduoti laikas pratęstas. 

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė Agentūra 
„JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. Visi dokumentai pri
statomi [vietines savivaldybes, pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 
dienas nuo jų užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis: 

te l . (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 >r 

1992 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ 
Balandžio 16 — gegužės 2 14naktų L 
Balandžio 30 — gegužėc 12 10 naktų Li 
Gegužės 18 — gegužės 31 11 naktų Li 
Birželio 5 — birželio 22 14 naktų Li 
Birželio 25 — liepos 7 10 naktų Li 
Liepos 2 — liepos 19 14 naktų Li 
Liepos 13 — rugpjūčio 2 18 naktų Li 
Rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20 10 naktų Li 
Rugpjūčio 10 — rugpjūčio 23 11 naktų Li 
Rugsėjo 1 — rugsėjo 15 12 naktų L 
Rugsėjo 11 — rugsėjo 27 14 naktų L 
Spalio 1 — spalio 17 14 naktų L 
Spalio 13 — spalio 29 14 naktų L 

etuvoje, 1 naktis Frankfurte 
etuvoje, 1 naktis Frankfurte 
etuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
etuvoje, 2 naktys Kopenhagoje 
etuvoje, 1 naktis Frankfurte 
etuvoje, 2 naktys Vienoje 
etuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
etuvoje, 3 naktys Vienoje 
etuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
etuvoje, 1 naktis Frankfurte 
etuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
etuvoje, 1 naktis Vienoje 
etuvoje, 1 naktis Frankfurte 

Siūlomos kelionės yra su skandinavų (Scandinavian), vokiečių (Lufthansa) ir austrų 
(Austrian) aviakompanijomis. Kviečiame keliauti su grupe ir pavieniui. Kiekvienas galėsite 
pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį 
pagal pageidavimus. Šiais metais dar turėsime kelionių su lietuvių ir lenkų aviakompani
ja, kurias papildomai paskelbsime vėliau. 

£3 midkind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

reikaluos* •. įkiačia gyventi ir 
kaip pavyzdžiui su Linu Kojelm jausti vis gyvenimo pulsą, 
pakelia nuotaiką ir suteikia vi! Didesne spaudos laisvės, kuria 
ties, stiprybės dirbti toliau...'" d a b a r t i m Respublika'*. ..Lie 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

EEE 
LENDER 
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ŠITAIP PASAULIS BAIGIASI DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 18 d. 

KRISTINA DIDELYTĖ 

Šitaip pasaulis baigiasi. 
Šitaip pasaulis baigiasi. 
Šitaip pasaulis baigiasi -
Ne su dideliu trenksmu 

mažu žliumbimu. 
T. S 

bet su 

Eliot 

Red. R a s a Miliauskaitė, tel. (312)847-7148. Rašinius siųsti „ D r a u g o " a d r e s u . 

DU KARTUS „GAUDEAMUS •» 

Su dideliu džiaugsmu student
ai ateitininkai sutiko naująjį 
studentišką ..Gaudeamus" (Nr. 
1 - spalis 1991; Nr. 2 — gruodis 
1991). Tai Studentų Ateitininkų 
sąjungos laikraštėlis, kuris 
spausdinamas kas du mėnesius. 
Pati pradžia — sunkiausia, tad 
po punktualaus pirmųjų dviejų 
numerių pasirodymo redakcija 
gali atsikvėpti: juo toliau, juo 
bus lengviau. 

Pirmasis atgaivintojo „Gau
deamus" numeris pradedamas 
bendravardžiu studentų himnu 
(sužinome, kad jis prasidėjo 
viduramžių atgailos giesme!). 
Pratarmėje atsakoma trys klau
simai: Kas mes esame? Kur mes 
esame? Ko mes norime? Labai 
įdomios įvadinės mintys, kurios 
kilo 1991 Ateitininkų Studijų 
savaitgalio metu studentų pasi
kalbėjimuose Dainavos stovyk
loje. 

Vėjas Liulevičius savo esė 
,.Gaudeamus: Ryšys tarp pra
ėjusio ir ateinančio" supažin
dina su „Gaudeamus" istorija ir 
ima jį kaip simbolį studentų 
ateitininkų veiklos tęstinumui. 
Mėtos Landytės eilėraštis apie 
laukų kryžių palydimas Danos 
Grajauskaitės beržo kryžiaus 
foto kompozicijos. Aidas F. Palu
binskas ir Vidas Barzdukas pa
teikia SAS manifesto projektą, 
kuris palydimas Aido platesniu 
paaiškinimu, kodėl šis mani
festas r e i k a l i n g a s . Dar ius 
Udrys savo esė „Gaudeamus" 
svarsto pasaulėžiūrų kryžkelę. 
Darius ta ip pa t pra tur t ina . 
pirmąjį laikraštėlio numerį savo 
piešiniais. 

Danutė Petrusevičiūtė pasi
dalina įdomesnių žinelių „pot-
pourri" iš paskaitų apie lietu
vių kalbą Vilniaus universiteto 
filologijos fakultete. Linas 
Daukša recenzuoja filmą „The 
Fisher King" ir jam duoda de
vynias žvaigžde-. Siūlo filmą 
pamatyti dabar, nelaukti vaiz
dajuostėm Gyčio LiuJevičiaus 
grožinė apybraiža „Karstai 
važiuoja" padvelkia šviežumu ir 
lietuvių kalbos žodingumo pasi 
naudojimu. Po slapyvardžiu 
pasislėpęs K.P.R. Nugaris rašo 
odę cigaretei, turbūt „Kupranu
gariams". Lina Mockutė aprašo 
ateitininkų rekolekcijas 1991 

m. spalio 4-6 d. Dainavoje. Vida 

Žiedonytė paberia saują prisimi
nimų iš studentų ateitininkų 
savaitgalio „Ugnis", kuris vyko 
1991 m. rugpjūčio 23-25 d. Atei
tininkų namuose Lemonte. 

Net keli puslapiai SAS žinių 
rodo tikrai dinamišką dabartinę 
studentų ateitininkų veiklą. 
Pirmasis leidinio numeris bai
giamas bendradarbių sąrašu. 
Kiekvienas autorius šmaikščiai 
apibūdinamas, parašoma studi
jų sritis ir universitetas. Tai 
labai smagus būdas susipažin
ti su laikraštėlio autoriais ki
t iems SAS nariams ir, aišku, 
skaitytojams ne iš studentų 
tarpo. 

Punktualiai skaitytoją pasie
kė ir antrasis „Gaudeamus" nu
meris. Jis pradedamas pirma
jame numeryje pažadėtu bend
ravardžio himno lietuvišku ver
timu (prie lotyniškojo teksto;. 
1969-70 mokslo metų „Gaudea
m u s " redaktorius Vytautas 
Kliorys rašo laišką ir siunčia tų 
metų „Gaudeamus" redakcijos 
sveikinimą anų laikų jo bendra
darbiams (jo faksimilė laik
raštėlyje ir atspausdinta). Vyto 
atsiliepimas — pavyzdys da
bartinės studentų kartos pa
brėžiamo ateitininkų šeimos 
tęstinumo ir gyvų, šiltų ryšių 
tarp jaunų ir vyresnių. Gyvas 
Vidos Žiedonytės straipsnis 
„Studentų atgimimas". Indrė 
Čupulinskaitė mąsto apie laisvę 
rašinyje „Mintys Dignitatis 
humanae perskaičius". Mėtos 
Landytės piešinys palydi jos 
pačios eilėraštį. Laikraštėlį taip 
pat puošia Danos Grajauskaitės 
ir Lino Daukšos fotografijos ir 
Vidos Žiedonytės piešiniai. 
Milda Palubinskaitė išsamiai 
recenzuoja Agnės de Mille kny
gą „Martha: The Life and Work 
of Martha Graham". Darius 
Udrys rašinyje „Kalėdos be 
Kristaus" sustoja prie Kalėdų 
tikrosios prasmes. 

Daug informacijų skyriuje 
..SAS Žinios" Pavyzdžiui, yra 
skelbiama meno paroda, kuri 
vyks studentų ateitininkų stu
dijų dienose Dainavoje 1992 m. 
sausio 31 d. — vasario 2 d. Pa
teikiama ir studijų savaitgalio 
programa (registruotis pas Da
ną Grajauskaitę 416-537-1918). 
Studijų savaitgalio metu įvyks 
simpoziumas ..Studentas ir 

profesija: asmens branda pasi
r inkto je s r i t y j e " , k u r i a m e 
da lyvaus inžinier ius L inas 
Biliūnas, teatro art istė Audrė 
Budrytė, medicinos s tudentas 
Marius Katilius-Boydstun, psi
chologijos studentė Asta Kaz
lauskaitė ir politikos bei vokie
čių kalbos studentas Darius 
Udrys. Leidinys ba ig iamas , 
skaitytoją t rumpai supažin
dinant su autoriais. „Gaudea
mus" redakcija visus kviečia 
pasidalinti savo kūryba, kuri 
turi būti pristatyta redakcijai 
prieš kiekvieno lygaus skai
čiaus mėnesio dešimtąją dieną 
(sekančiam numeriui — vasario 
10 d.). Redakcijos adresas: 62 
Burnside Drive, Toronto, On-
tario, Canada M6G 2M8. 

Naujųjų „Gaudeamus" nume
rių mintys labai įdomios ir pa
t raukl ios . Apipavidal in imas 
taip pat akį maloniai patraukia. 
Laikraštėlio kalba yra nelygi. 
Yra rašinių, kurių kalba labai 
graži, bet taip pat yra tokių, 
kuriems būtų buvę pravar tu 
kalbos peržiūra. Redakcija žada 
įsivesti nuo šio numerio nuola
tinę kalbos pagalbą. Aišku, 
patys pirmieji du numeria i 
i š le is t i pirmojo s e m e s t r o 
įkarščio metu, tad supran tan t 
darbo sąlygas iš kalbos nereikia 
per daug kokių išvadų daryti . 
Laikraštėlio mintys gyvos ir 
vertos dėmesio. 

T. M. 

T. S. Eliot žodžiai rodos sudaro 
vaizdą d r a m a t i š k ų perei tų 
mėnesių įvykių, kurie pakeitė 
Rytinės Europos veidą. 

Viskas t en l aba i g re i ta i 
pasikeitė — vienas įvykis ritosi 
po kito. Buvo įrodyta, kad 
geležinė uždanga, pavergusi 
milijonus žmonių daugiau negu 
40 metų, padaryta tik iš plono 
tinklo. 

Stebėdama įvykius, baimin
gai kreipiau sužavėtą dėmesį į 
meškos desperatišką išvaizdą. 
Išsikišusios mirtinos iltys ir var
vančios seilės grasino sunai
kinti pastangas visų tų, kurie 
taip sunkiai dirbo, stengdamie
si kurt i naują gyvenimą. Lai
mingai, Ursus plikais nagais 
smogtas pa sku t in i s smūgis 
nepataikė. Lokys dabar guli 
aukš t ie ln inkas , jo kruvinas 
snukis atkreiptas į dangų, ir jis 
guli savo puvimo ir pagedimo 
smarvėje. 

Žvelgdama vėl į valstybinį 
perversmą, galvoju, kad galėjo 
būti daug blogiau. Betgi dabar, 
sykiu su visais lietuviais, džiau
giuosi Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos nepriklausomybės atsta
tymu. 

Lietuva, tu esi laisva! Išlais
vinta nuo naštos ir vergovės, 
kuri slėgė tavo žmones tiek 
daug metų. Šįmet rudens lapai 
kris į žemę, k u r i vėl naujai 
pažins greitus, l inksmus žings
nius vaikučių, gimusių laisvuo
se kraštuose. 

Negaliu tiksliai išaiškinti tą 
džiaugsmą, kurį jaučiu Lietuvai 
savo širdyje. Man tikrai atrodo, 
kad tas jausmas lyg veidrodyje 

J A U N I M O R E N G I N I A I 

Saus io 24 d. — Palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties sukakties minėjimas 
Jaunimo centro kavinėje. 

Saus io 31 - v a s a r i o 2 d.— 
Studentų ateit ininkų studijų 
dienos Dainavoje. 

V a s a r i o 2 d. — „Lietuvos 
prisiminimų" banketas Marti-
nique pokylių salėje 4:30 v. p.p.: 
rengia Lietuvos Vyčiai — Vidu
rio Amerikos apygarda. 

V a s a r i o 2 d. — „Jonio" an
samblio iš Šiaulių koncertas 3 
v. p.p. Jaunimo centre; rengia 
..Margutis". 

Vasa r io 9 d. — LB Brighton 
Parko apylinkės Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 11 
vai. ryto Marijos Nekal to Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. 

Vasa r io 14 - 23 d. - „Dailė 
"92" meno paroda Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. 

atsispindi akyse ir žėri veido iš
raiškoje kiekvieno lietuvio, kurį 
sut ikau paskutiniuoju laiku. 

Man teko būti Lietuvių klube 
kai Australijos valdžia pri
pažino Lietuvos nepriklausomy
bę. Ten dvelkė džiaugsmingo 
atsigavimo nuotaika, ir oras 
pulsavo emocijomis žmonių, 
kurie taip ilgai tikėjosi, kad 
Lietuva vieną dieną bus laisva, 
bet sykiu ir nesitikėjo tą ste
buklą matyti savo gyvenime. 

Bet niekas negali ilgai gyven
ti vien tik euforijoje. Aš žinau, 
kad Lietuvai ir jos žmonėms 
gyvenimas bus sunkus. Kelias 
į ekonominį stabilumą bus ilgas 
ir vingiuotas, o prisitaikyti prie 
labai skirtingo ir technologiš
kai pažangaus pasaulio nebus 
lengva. 

Brangiai Lietuvai linkiu sėk
mės, Dievo palaimos ir prašau, 
kad Dievas ją saugotų amžinai. 

Šis straipsnis pasirodė Australijos 
Lietuvių Jaunimo sąjungos laikraš-
tėlyje „JauŽinios" 1991 m. rugsėjo 
numery. Iš anglų kalbos jj išvertė 
Rasa Miliauskaitė. 

Pereitą rudenį Šiluvos koplyčios jubiliejaus iškilmių metu Washington. DC. 
keturios „Dainavos" ansamblio narės: Audronė N'orušienė, Rita Likanderytė. 
Irena Jasulaitytė ir Vida Vizgirdaite fotografuojasi prieš jubiliejinį banketą 

ĮSPŪDŽIAI IS VASARIO 
16 GIMNAZIJOS 

R E G I N A C O X A I T E 

Nėra žodžių savo jausmams iš
reikšti apie Vasario 16 gimna
ziją. Išvažiuodama į ją buvau 
tokia susirūpinusi, nusigandusi, 
bet tuo pačiu metu ir kupina 
vilčių. Nežinojau kaip ten bus ir 
ko laukti. Rūpėjo, a r mane pri
ims, ar galėsiu ištverti 11 
mėnesių. 

Atvažiavau nepatyrusi, ne
mokėdama vokiečių kalbos, tik 
su trispalviu lipinuku ant la

g a m i n o i r šypsena ve ide . 
Šypsena po truputį nyko. belau
k i a n t s v e t i m a m e aerouoste 
daugiau nei pusantros valandos, 
bežiūrint į svetimus žmones. 
Pagal iau atvažiavo manęs pasi
imti , ir po kiek laiko jau buvau 
gimnazijoje. Širdis nusirito į 
padus , kel iai drebėjo, o kai 
įvažiavom į gimnazijos aikštę, 
v is i škai negalė jau pajudėti. 
Aikštėje v isur buvo tyla, r amu 

Žalgirio korr.andos skatintojos. fcaj Žalgiris Chicagoje žaidė krepšinį prieš Loyola universiteto 
komandą. l< k. Rasa Miliauskaitė, Dalia Musonytė. Daiva Petersonaitė. Asta Spurgyte ir priekyje 
— Audra Kubiliūtė. »T , » . , 

Nuotr J . Aleksonio 

Žalgirio ir Loyola universiteto krepšinio žaidynėse Chicagoje lapkričio 10 d. Nuotr, R. Miliauskaitės 

Vasar io 16 d. - Lietuvos Ne
p r i k l a u s o m y b ė s a t k ū r i m o 
74-sios sukakties minėjimas 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje. Rengia ALTo Chicagos 
skyrius. 

Vasa r io 23 d. ..Žiburėlio" 
ir „Vaikų nameliu" Montesso-
ri mokyklų madų paroda. 

Kovo 1 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. Rengia skautai 
ir skautės. 

Kovo 8 d. — ..Dainavos" an
samblio koncertas Jaunimo cen
tre; rengia Jaunimo centras. 

Kovo 15 d. — Lietuvių Fon 
do koncertas Jaunimo centre. 

Kovo 15 d. — Šeimų popietė 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Kovo 22 d. - PLC madų pa 
rodą Lietuvių centre. Lemonte. 

Kovo 22 d. - Smuikininko R. 
Katiliaus ir pianisto A. Sme
tonos koncertas, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre, rengia ..Margutis". 

Kovo 28 d. - Lietuvių Fon 
do suvažiavimas Jaunimo cen
tre, maž. salėje. 

KĄ KINAI TIKĖJO APIE 
GINTARĄ 

G i n t a r a s yra v i e n a s iš 
gražiausių akmenų pasaulyje. 
Azijoje jis yra vadinamas . jūros 
auksu" arba „laimingu akme
niu". Ten jis yra laikomas žmo
gui laimę nešančiu brangakme
niu. Žmonės tiki, kad jis atneša 
gerą sveikatą tiems, kurie jį 
prie savęs nešioja. 

Kinai jau 300 metų tiki, kad 
g in ta ras skleidžia ver t ingą 
energiją, apsaugančią jo savi
n inką nuo visokio blogio. 
Kadangi Kinijoje gintaras yra 
retenybė, jis yra ir aukštesnės 
visuomenės klasės simbolis. 
Senovinėje Kinijoje iš gintaro 
buvo daromi teismo karoliai 
(court beads), kuriuos valstybės 
atstovai dėvėdavo per kasdie
n ines t e i smo sesi jas a r b a 
apklausinėjimus. O budistai 
gintaro karoliukus naudojo savo 
maldų ceremonijose skaičiuoti 

maldas, panašiai kaip rožančių. 
Turtingi ir svarbūs žmonės, tiek 
vyrai , t iek ir moterys, puošėsi 
g intaru , nes jis ne t ik nurodė jų 
aukštą luomą, bet ir galėjo j iems 
a tneš t i daug gėrio ir pasise
kimo. 

Senovės Kinų medicinos en
ciklopedijoje vadinamoje ..Auga 
lų ka ta logas" , gintaras buvo 
laikomas turinčiu mediciniškos 
v e r t ė s . J u o g a l i m a b u v o 
nuramin t i širdį, nes jis tur int is 
vėsinimo poveikį. Buvo t ikima, 
kad jį galima naudoti ir plaučių 
gydymui ir penkių vidaus kūno 
l iaukų gydymui. Kiti rašo. kad 
g in ta ras apsaugoja nuo inkstu 
akmenų ir gali padėti regėjimui 

Na tū ra lu s gintaras yra skirs 
tomas į t r i s rūšis: 1. auksinio 
šilko g in ta ras (golden šilk am 
ber), 2. raudono aukso šilkinis 
gintaras (red golden šilk ambert 

— nė dvasios. 
Autobusiuko durys atsidarė, 

pasigirdo v y r i šk a s ba l sa s . 
Raimis buvo pirmasis, kur is 
m a n e p a s v e i k i n o . I š l ipau . 
S ta iga a ikš tė j e a t s i r ado 
daugybė žmonių ir labai greitai 
susipažinau su visais. 

Sunku viską išreikšti, ką tie 
metai man davė. Aišku, galiu 
kalbėti apie mokslą, pamokas, 
mokytojus, kad turėjau gal net 
vienuolika l ie tuvių kalbos 
pamokų per savaitę, ir ta ip 
toliau, bet jau kiti yra kalbėję 
šia tema. 

Yra susidaręs įspūdis ir įsi
tikinimas, kad iš Vasario 16 
gimnazijos grįžtantis mokinys 
puikiai kalbės lietuviškai ir bus 
pa t r io tas . Ne vis iems t a i 
pasiseka. Galėjimas tai pasiekti 
per palyginti t rumpą laiką, 
priklauso nuo mokinio anksty
vesnio pasiruošimo lietuvių 
kalboje, ypač gramatikoje. Yra 
labai svarbu, kad iš kitų kraštų 
atvykę mokiniai trumpesniam 
laikui gautų progos įsijungti į 
įvairius būrelius, kaip chorų, 
skautų, šokių, ir pan. Tokie 
būreliai sudaro sąlygas jau
nuoliams reikštis ir brandintis 
lietuviškoje aplinkoje. 

Taip pat, gyvenimas gimnazi
joje duoda progos dalyvauti 
tarptautinėse diskusijose, kaip 
pabaltiečių Studijų dienos Bono
je, į kurias suvažiuoja lietuviai 
iš kitų kraštų. Norom nenorom 
pradedi žmogus domėtis tarp
tautine politika, o tai reiškia, 
kad praplėsi savo akiratį. 

Studijų dienomis labai greitai 
išaiškėja, kad jaunimas mažai 
domisi pasauline politika. Nors 
jaunimas rūpinasi Lietuvos rei
kalais, dauguma mūsų nieko 
nežinome apie Lietuvos kaimy
nus ir jų problemas. 

Gal ir pats la ikas mūsų 
Australijos lietuvių jaunimui 
susidomėti savo tėvynės bei 
kaimynų politine padėtimi ir 
kaip mes. Australijos jaunimo 
atstovai, galime mūsų krašto 
jaunimą s u d o m i n t i t a i s 
dalykais. 

Šis straipsnis paimtas iš Australijos 
Lietuviu Jaunimo sąjungos laik
raštėlio „JauŽinios". 1991 m. liepos 
nr 

ir 3. medaus vaško gintaras (ho-
ney wax amber). 

Budistai tiki, kad gintaras 
žmogui duoda protinį a rba 
psichologinį ramumą ir jį ap
saugo nuo žalos. O kai kurie gy
dytojai, t iek Kinijoje, tiek ir 
Amerikoje net laiko, kad gin
t a r a s žmogui atleidžia įtampą, 
nuramina, ir padeda žmogui 
lengviau ir aiškiau protauti. 

Rasa M. 

• 
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Pagarba žmogui tegali būti 
įgyvendinta ir apsaugota tik 
bendruomenėje... Kaip susior
ganizuojame savose bendruo
menėse — ekonomiškai, poli
tiškai, įstatymuose bei valdžios 
programose — tiesiog paveikia 
pagarbą žmogui ir individo gali
mybes vystytis bendruomenėje. 

JAV vyskupai „Ekonominis 
teisingumas visiems" 

Per daug reikšmės duot i 
žmonių nuomonei — tai labiau
siai paplitusi klaida. 

A. Schopenhauer 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel 776-1486 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave . 

Chicago, IL 6 0 6 3 8 
T e l . 581 -8500 

V . T. ELECTRIC C O . 
l icensed insured — Bonded 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

Sukaktuv in inkas Napalys S a b a l i ū n a s savo še imos t a r p e . Iš ka i r ė s : L. Ž u k a u s k a s . J . Žukauskas , 
I. Žukauskienė. R. Saba l iūn ienė . N . S a b a l i ū n a s , V. G. Mač iu l i enė ir R. Mačiul is . 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 

SUKAKTUVININKAS 
N. SABALIŪNAS 

Padėkos dienos savaitgalį 
turėjome neeiline pramogą 
mūsų gyvenvietėje — buvo iškil
mingai atšvęstas Napoleono 
Sabaliūno 75 metų amžiaus 
jubiliejus. Tikroji gimimo data 
spalio 1 d., kuri buvo atšvęsta 
namie tik su keletu svečių. 
Dukros su šeimomis, gyvenan
čios Chicagoje, nutarė nepraleis
ti tokios progos ir suplanavo 
pokylį, kuris solenizantui buvo 
netikėta s ta igmena, o Hot 
Springs l ie tuviams smagus 
pasilinksminimas su „impor
tuotu" maistu ir prašmatniais 
gėrimais. Savaime aišku, kad po 
tokių vaišių ir nuotaika buvo 
pakili. Kėlėme tostą po tosto, 
daina sekė dainą, kurios šį 
kartą skambėjo ypač gerai, į 
dainavimą įsijungus Žukauskų 
tnmviratui. Kad taip dažniau 
tokių progų! 

Aišku netrūko ir kalbėtojų. 
Lietuvių Bendruomenės pirm. 
Stepas Ingaunis prabilo pats 
pirmasis ir sveikino savo buvusį 
stropų valdybos iždininką. Neat
siliko ir vietos Altos skyriaus 
pirm. Antanas Bertulis, nepasi
davė ir moteriškoji lytis — 
sukaktuvininką sveikino Mote
rų seklyčios pirmininkė Liucija 
Gudelienė ir radijo vedėja. Čia 
rašančioji, pridėjo savo trigrašį 
poeto V. Kazoko eilių posmais 
primindama tėviškę;..prie seno 
šulinio po liepomis / ir savo 
kūdikystę ten, prabėgusią su 
džiugesio ugnia... ir noris 
šaukt ir vytis ją... bet visa taip 
toli. taip nepasiekiama, / tary
tum tie praplaukę šviesūs de
besėliai šulinio dugne". 

Sukaktuvininkas Napoleonas 
padėkojo sveikinusiems žodžiu, 
visiems a ts i lankius iems už 
įteiktas gausias dovanas ir 
asmeniškus sve ik in imus ir 
dėkojo to pobūvio rengėjoms 
savo dukroms: I r e n a i 
Žukauskienei. Virginijai Ginai 
Mačiulienei bei žmonai Reginai 
taip uoliai išlaikusiai renginio 
paslaptį, na. ir kitiems šeimos 
nariams — žen tams Jonu i 
Žukauskui. Ričardui Mačiuliui. 
anūkams Linui ir Tomui Žu
kauskams. Pobūvyje dalyvavo 
čia gyvenantis Napoleono brolis 
Lionginas su žmona Helene 
mūsu kapelionas kun. Andrew 
Dufault, seselė MaryAnne ir be
veik visi Hot Springs lietuviai. 
Daug -veikinimų gauta paštu iš 
kitų vietovių. 

N. Sabaliūno gimtinė Jur
barkas, ten dirbo miesto savi
valdybėje. 1944 m. kovo 19 
diena susituokė su Regina Gi-

niotaite, dirbusia Jurbarko vais
t i n ė j e . J a u n a i p o r a i vos 
spėjusiai į s ikur t i , teko bėgti į 
nežinią, gelbėtis nuo artėjančio 
raudonojo tvano. . . Vokietijoje 
g y v e n o į v a i r i o s e v i e t o v ė s e 
anglų zonoje. Iš Uchtės sto
vyklos emig ravo Amer ikon . 
Trejetą me tų gyveno Sodus. 
Michigan, pas pusbrolį visuo
m e n i n i n k ą J u o z ą Bač iūną , 
paskui su še ima persikėlė į 
C h i c a g ą i r d i r b o J o a n n a 
Western Mills įmonėje. Lais
vala ikiu jungės i į l ietuvišką 
veiklą. T u r ė d a m a s skambų , 
gerą balsą ir mėgdamas dainą, 
buvo o p e r o s c h o r o n a r y s 
d a u g i a u k a i p 20 me tų iki 
kėlimosi į Hot Springs. Abu su 
žmona Reg ina 17 metų giedojo 

M a r ą u e t t e Pa rko bažnyčios 
chore. 

Atvykę į Hot Springs, abu tuoj 
įsijungė į Liet. Bendruomenės 
veiklą, buvo valdybos nariai ir, 
no r s p a s k u t i n i u l a i k u iš 
valdybos pas i t raukė , visada 
mielai prisideda su pagalba. 

Napoleonas ir Regina Hot 
Springs vietovėje yra gražiai 
įsikūrę, iš savo sodybos gali 
grožėtis vaizdu, kuris prilygsta 
mažai Šveicarijai. Juos dažnai 
aplanko dukros, kurios, baigu
sios universi tetus, turi geras 
tarnybas ir sukūrusios lietu
viškas šeimas, aktyviai daly
vauja Chicagos lietuvių veik
loje. 

Šios šaunios sukakties proga 
Napoleonui geros sveikatos, 
s ė k m ė s n i e k a d n e p a s e n t i , 
gyventi šimtą metų. 

Sal . Šmaiž ienė 

LIETUVAI 
REIKALINGA 

TECHNIKA 
ALGIS Ž U K A U S K A S 

S u n k u į s i v a i z d u o t i , kad 
Lietuvai p r i t r ūk tų maisto. Net 
ši žiema su tuščiomis krautuvė
mis greičiausia bus vienkartinis 
nepa togumas , o ne bado metas . 

Je igu geroji l aumė paklaus tų 
m ū s ų t a u t i e č i ų , ko j i e m s 
labiausiai t rūks t a , j ie nurodytų 
butų ir automobi l ių t ranspor to 
re ikmes . Ka ip pa tenk in t i šiuos 
pagr ind in ius bu i t in ius t rūku
mus, ben t iš dal ies ape inan t 
impor tuo tų gėrybių savikai 
nas? 

Būtu n e t i k s l u t i kė t i , kad 
ateityje L ie tuva galės p i rk t i 
ž a l i a v ų a r p r e k e s ž e m i a u 
pasaul in ių parduodamųjų kai
nų. Tač iau n ė r a nei bū t ina , nei 
p ra sminga ken tė t i dėl reik
menų iš užs i en io t en , k u r 
s ava rank i ška veikla gali didžia 
dalimi p a t e n k i n t i paklausą. 

Ž v e l g i a n t į b u t ų s t a tybą 
matome, kad Lietuva turi plytų 
pramonę, kur ios pajėgumas gali 
puikiai pa tenk in t i vietos rinką, 
jeigu t a p ramonė gaus užtek
t inai dujų a r alyvos degtom 
plytom gamin t i . 

Su s a v o m p l y t o m i s ir 
min imal ine a r m a t ū r a gal ima 
s t a t y t i d a u g i a a u k š č i u s , iki 
16-18 aukš tų , pas ta tus bu tams, 
v i e š b u č i a m s , į s t a i g o m s ir 
k r a u t u v ė m s . Mažaaukš tė , dar 
t ik mažiau a rma tū ros reika
l inga , s t a t y b a p a v y z d i n g a i 
t i nka mies te l iams. 

Daugiaaukščių pastatų staty
bos plytų technika buvo išto
bul in ta Šveicarijoje ir Danijoje 
1960-65 m e t ų l a iko ta rpy je . 
V i e n a s iš jos ž inovų ir 

konsultantų yra šio straipsnelio 
autorius, dirbęs Structural Clay 
Products Research Foundation 
kaip statybos ir bandymų inži
nierius 1961-66 metais. 

Su esamais vadovėliais ir 
šveicarų - skandinavų modeliais 
yra visai nesunku paruošti 
Lietuvos statybos inžinierius ir 
rangovus»suorganizuojant jiems 
reikal ingus kursus, kaip tokius 
pas ta tus projektuoti ir pasta
tyt i . Tokiu būdu galima kuo 
greičiausiai tenkinti gyvenamų 
butų ir komercinių pageidavi
mų paklausą, nes mūrininkų 
paruošimas nereikalauja sūdė 
tingo apmokymo. 

Asmeniniam ir lengvų prekių 
transportui Lietuvoje geriausiai 
t inka elektrovežiai — automobi
liai su elektriniais varikliais. 
Mažas krašto plotas, palanki 
topografija be kalnų ir galimas 
elektros energijos perteklius 
(vien Elektrėnai gamina 300 
m e g a v e t u s ) t ies iog prašosi 
sodinti gyventojus į automobi
lius, kaip General Motors „Im-
pact" su elektros motoru. 

Šiuo metu tokių elektrovežių 
tipiškas maksimalinis atstumas 
su pakrautomis baterijomis yra 
apie 200 km. Jie yra tiek 
išvystyti, kad 1994-95 metais 
bus parduodami JAV automobi
lių parduotuvėse, su visais 
automobiliais. Jie yra ekono
miški, tylūs ir baterijų pakrovi
mo laikas sieks vos 15-30 minu
čių. Elektr iniai automobiliai 
žada geriausią sprendimą asme
niniam transporto patikinimui 
ir kar tu t ik ram sumažinimui 
alyvos naudojimo tam reikalui. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINOS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

GOLD VVINGS TRAVEL, INC. 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

'Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius 

(i vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $820 

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
timus. Notarizuojame. 

5348 N. Milwaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 
Tol. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

"TORVIL" LTD. 
TORMHU.Y į 4 d CA>~AMiVELSOrb> EB-IMT. C0 

NEW LOWEST PRlCES 
DOOR TQ POOR DEL1VERY 

\ I \\!!! A l k t ' A K G U s e n i o : t / 5 į*rfa dethe 

• PARCELS PACKED BY CLSTOMER (Ne» and Vsed C'.othinf 
(min. 5kį i2Lbs., no max. limitj 

**- STANDARD FOOD PARCELS 
(regula- delivervj 

8*> EXPRESS FOOD PARCELS (14 >hys ddivery) 

**> MEDIC-VL INSURANCE FOR HSLTOKS -anodą only 
• SALE 0 F RLSSLAN CARS Lo*cdprices - 3 montks delivery 

Molįa leda, Samara = Sputnik. Mosbnch, Tavria, Nivai. 

COMING S O O N Ag. Farm Eąuipment for sale 
(tractūr,piough. seed sodine, markine, etc.i 

CALL TOLL FREE 1-800-932-7995 
N e w d e a i e r s w e l c o m e 

/ V I S f / V O A 

H e a d O f f i c e 
63 Gal2xv Blvd.. Unit #7. 
Rexdak Oniario M9W5Pi 
Tel: !•'-!(• "798-3320 
Fax:v4.6, ;9&-53?.-

B r a r t c h 
TORVIL PARCELS 
404 Rorcrsval!es Ars.. 
Toronto. (Jnnrio M6R 2Viy 
Teh (416) 534-3*60 
Pax:(4i6į 533-4910 

LIIHUANIA 
LATVI A 

t S f O M A 
UKRAlNE 

BYEIOKUSSIA 
MOIDAVIA 
ARMEMA 

' (.fORCIA 
Si.PtTERSUUNC 

M0SCOW 

U . S . A -
H e a d O f f i c e 
2136 W;si Chicaao AVfc, 
Chisago. FU. 6062? 
Tel: (3:2)278-5258 
Fax: o 12) 278-0875 
B r a n c h 
MRiNTF.RPOSTVflRCO. 
1055 Broadwov. Bofejo. 
N'. Y. 14212 
Tei..Fax: '716) 894-9880 
ACCEPT PARCELS BY UPS 

TORVIL Ltd dealers: 

TORVIL Ltd 
2136 W. Chicago Ave 
Chicago II. 60622 
Tel: (312)278-5258 
Fax: (312)278-0875 

PATRIA 
2683 W 71st St. 
Chicago D. 60629 
Tel ,'312)778-2100 
Fax <312) 778-8364 

SAULUS IMPORT-EXPORT 
7034 3 Rockvvell Ave 
Chicago H. 60629 
Tel (312)434-9678 

LEONARDO'S GIFT IDEAS 
7101 W Belmont Ave 
Chicago, II. 60634 
Tel: (312)889-5547 

POLCNIA TRAVEL AGENCY 
1105 E Roosevelt Rd 
Lombard, II. 60148 
Tel: (̂ 08) 932-9875 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2442 W 47th St 
Chicago, II. 60632 
Tel: (312)254-2738 

TRAVEL IOEAS 
4857 W Irving Park Rd. 
Chicago. II. 60641 
Tel: (312)286-0026 

R * INTERPOSTMIR CO 
1055 8roadway 
Butfalo. N.Y. 14212 
Tel (716)894-9880 
Fax. (716) 894-9880 

UKRAINIAN GIFT SHOP 
11758 Mitchell. Hamtramck 
Detroit. Ml 48212 
Tel (313)892-6563 

PAK & MAIL 
28262 Chardon Rd 
Cleveiand.OH 44092 
Tel (216)943-4772 

POLETOURIST 
4995 Springdale Blvd 
Hilliard. OH 43026 
Tel: (312) 777-1469 

NATAUA AGENCY 
324 Brasil St 
Pittsburgh. PA 15227 
Tel: (412-881-4627 

LEMONT TRAVEL & SERVICE 
106 Stephan St suite *104 
Lemom. II. 60439 
Tel: (708) 257-1700 

POLONIA TRAVEL AGENCY 
2864 N Miiwaukee Ave 
Chicago. II. 60618 
Tel: (312) 235-0303 

UNIVERSAL SHIPPING SERVICE 
61 Cabot St 
Chicopee MA 01013 
Tel: (413) 592-9082 

ALEX PISARCHYK 
8840 N VVestern 
Des Piames. II 60016 
Tel: (708) 297-2897 

EUROPEAN CRISTAL & GIFT 
2915 W Devon 
Chicaoo. II 60659 
Tel: (312) 973-7669 

UKRAINIAN CERAMIX 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Ontario View 
Rochester, N Y 14617 
Tel (716) 544-6437 

VERA THOMAS 
18805 N 43th Place 
Pnoemx. AZ 85024 
Tel (602) 569-0629 

SZVKULA TRAVEL AGENCY 
5712 Ewing Ave 
Mmeaoolis. MN 55410 
Tel (612)920-2534 

POLONEZ TRAVEL CONSLTANTS 
235 Main St 
South Rivier, N J 08882 
Tel (908) 390-0244 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

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

Gntuifc 21 REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, U 60629 
312-583-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose- Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU! 

Bus 312-585-6100, re- 312-778-3971 

Parduodamas modernus, mū
rinis, 4 miegamųjų namas su 
garažu gražiame Birštono kurorte. 

Tei. (708) 325-3278 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglį, 
ispanų Kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus ir žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

r ^ 
iy* VWį 

L ±<%MnM-

• •F / - ^Mi 
Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 

(312) 767-2400 
4545 W. 67th Street. Chicago, IL 60629 

HELP VVANTED 

Ieškoma auklė prižiūrėti mažus 
vaikus ir gyventi kartu iki balandžio 
mėn. 1 d. 

Kreiptis 708-325-3278 

Ieškoma lietuvė moteris, šiek 
tiek mokanti angliškai, padėti 
sveikstančiai moteriai namų 
ruošoje. 

Kreiptis 312-581 -0803 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
mėms ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad irtrečiad. susikalbėsi 
lietuviškai 

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

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai, 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 8. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

REAL ESTATE 

•ra-

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kodzlo A v « . , 
Chicago, IL 6 0 8 2 9 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ia MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Simaitis, Realtor 
Irena Blinstrubienė. 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas Income Ta*. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR SALE, Oriand Park brlck ranch hom«, 
3 80. 13/4 BA. family room vyith fireplace, hard 
wood f'.oors • family room and bedrooms. 2 car 
att. garage. cenfal a;r. tenced m yard. iocatec 
in Catalma subdivisior. 'm vvalking distance to 
Kruse Schooi ad| to park Onginal owners retir-
mg. pnce $161.000 Phona 708-614-9719. 

Gzntuifc KMIECIK REALTORS 
Tr*l 7922 S. Pulaski Rd. 
JL\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. ji 
profesionalia:, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

21 
LS mts 

ACCENT REALTY, INC. 
5265_West 95th Street 

Oak Lawr,. Iliinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

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

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

T«i. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30°/3 pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strst 
Tsl. — (708) 424-8654 

(312)581-8654 

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

Turiu Chicngos Tiies'o leidimą Di'bu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga; 

31277 ' * -33 I3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

Tel . 7 0 6 - 4 8 9 - 2 5 9 3 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
T«4. S8S-S624. Nuo 8 ryto Iki 6j*.v. 

Kalbėti lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Naup darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vontos kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 



LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO-AMERIKOS APYGARDA ŠVENČIA 32 METŲ SUKAKTĮ! 

MARTINIQUE SALĖJE 
SEKMADIENI VASARIO 2 d., 4:30 VAL P.P. 

BUS PAGERBTA LIETUVOS PARLAMENTO 
INFORMACIJOS BIURO DIREKTORĖ 

RITA DAPKUTĖ 

9f LIETUVOS PRISIMINIMAI" VAKARIENE-KOKTEILIAI 
PROGRAMA: SOL PRAURIMF. RAČIENĖ 

AKOMP. R. MOCKUS 
LIETUVOS VYČIU ŠOKĖJAI 

MUZIKA: A. STELMOKO ORKESTRAS 
KVIEČIAME VISUOMENE DALYVAUTI. 

BILIETAI: „PATRIA" ir „GIFTS INTERNATIONAL" 
REZERVACIJOS: TEL. 312-254-7553 

AUKA: $35.00 

Sausio 13-oji Lietuvos 
ambasadoje 

Washingtonas, 1992 sausio 
13 d. Sausio 12 d. Lietuvos 
ambasadoje Washingtone gedu
lingomis šv. Mišiomis buvo pri
simintos 1991 m. sausio 13 d. 
aukos. 

Šv. Mišias laikė Washingtono 
Lietuvių Katalikų Misijos kape
lionas kun. Kastytis Ramanaus
kas, MIC. Jis priminė susirin
kusiems, kad lygiai prieš metus 
Vilniaus laiku prasidėjo sovieti
nių karinių pajėgų puolimai 
pr ieš beginklius civilius, 
saugojančius Lietuvos Televizi
jos bokštą bei Radijo ir Televi
zijos komiteto pastatą sostinėje. 
Mišių pradžioje kunigo kvieti
mu buvo uždegta 14 žvakučių 
aukų atminimui. Jas uždegė 
žuvusiojo giminaitė Nerija Kas-
parienė ir kruvinojo puolimo 
liudininkė dr. Asta Astrauskie
nė. 

Giesmė „Parveski, Viešpa
tie", sugiedota Mišių pabaigoje, 
simbolizavo susirinkusiųjų 
solidarumą su sausio 13-tos 

SOROS IR SABRE 
FUNDACIJŲ 

AUKOS LIETUVAI 
Sabre Fundacija Massachu-

setts valstijoje paaukojo puse 
milijono dolerių vertės knygų 
Lietuvai. Naujos, specializuotos, 
aukštos kokybės knygos buvo 
paskirtos Vilniaus ir Kauno 
universitetam, Žydų Kultūros 
draugijai, Kauno Technikos in
stitutui, Lietuvos valdymo aka
demijai, AIDS centrui, Kauno 
Medicinos akademijai ir Kre
tingos kolegijai. Tūkstančiai 
Houghton-Mifflin leidyklos 
naujų anglų kalbos skaitymo 
knygų buvo paskirtos Kauno Jė
zuitų, Marijampolės Marijonų, 
Kretingos Pranciškonų ir Rie
tavo bei Telšių katalikiškoms 
mokykloms. Dalis siuntos buvo 
paskirta ir Švietimo minis
terijai. Su kai kuriom knygų 
serijom buvo siunčiami ir moky
tojams vadovėliai, o su kitom 
audio kasetės, kad mokiniai 
galėtų išgirsti anglų kalbą. 
Visos mokyklos, kuriom tenka 
šios knygos, turi sustiprintas 
anglų kalbos programas. Šiai 
siuntai atranką padarė, siun
timą koordinavo ir išgavo lėšas 
transportui LKR šalpos specia
lių reikalų vedėja Rasa Raz-
gaitienė. Sabre Fundacijos pa
geidavimu, knygos plaukė 
Caritas adresu. 

Neseniai grįžusi iš kelionės 
per Rytų Europą Sabre Fun
dacijos reikalų vedėja Tanya 
Vitvistsky pareiškė, kad Kaune 
rado viską tvarkingai vedamą ir 
kad bendrai Lietuvoj didesnė 
pažanga, negu kaimyniniuose 
kraštuose į rytus. Didžiausią 
dalį transporto išlaidų, t.y. 
3,500 dol. šiam didžiuliui pro
jektui sumokėjo Soros Fundacija 
New Yorke, kuriai vadovauja 
vengras-amerikietis George 
Soros. Soros Fundacija yra įstei
gusi Atviros Lietuvos fondą Vil
niuje, kuris peržiūri ir daro 
atranką remtinų projektų. Ši 
siunta atitiko visus jų reika
lavimus. Likusį 2,000 dol. tran
sporto išlaidų padengė Sabre 
Fundacija. 

dienos dalyviais ir žuvusiais. 
Procesija, nešina žvakutėmis už 
žuvusius, buvo palydėta į amba
sados kiemą prie naujai pasta
tytų kryžių — Baltimorės lietu
vio medžio skulptoriaus Algi
manto Grintalio ir Lietuvos me
nininko Aleksandro Tarabildos 
kompozicija. Kunigui Rama
nauskui pašventinus kryžius, 
apeigos buvo baigtos giedant 
Lietuvos himną. 

Mišiose dalyvavo maždaug 
100 Washingtono ir Baltimorės 
lietuvių kartu su svečiais iš 
Lietuvos. Jų tarpe — Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas Virginijus Pikturna. 

Apeigas filmavo JAV valdžios 
Informacijos agentūros skyrius, 
kuris ruošia laidas žiūrovams 
Centrinėje Amerikoje. Ameri
kos Balsas perdavė šv. Mišių 
ištraukas į Lietuvą. 

EKSPORTAI 
STABILIZUOJA DARBUS 

ILLINOIS 

Stipriausiai laikosi tos JAV 
įmonės, kurios didesnę dalį savo 
gaminių eksportuoja į užsienį, 
nes jos nėra paveikiamos šiame 
krašte nesibaigiančios recesijos. 
Daugiau kaip 80% Illinois fabri
kų, kasmet parduodančių dau
giau kaip 500 mil. dol. vertės 
savo gaminių, eksportuoja savo 
gaminius. Tai aukščiausias pro
centas eksportuotojų iš visų 
valstijų. Trisdešimt procentų 
visų eksportuojančių firmų pra
sidėjo prieš penkerius metus ar 
vėliau. Krentanti dolerio vertė 
padaro JAV gaminius patrauk
lius Vokietijoje ir Azijoje, nors 
daugumas Illinois firmų ekspor
tuoja į Kanadą, Meksiką ir 
Vokietiją. 

A.tA. 
VLADUI PETRAUSKUI 

po sunkios, ilgos ligos iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną 
JUZE, dukrą dr. PALMYRĄ JANUŠONIENE su 
šeima bei visus gimines Lietuvoje ir JAV-se nuošir
džiai užjaučiame ir kar tu giliai liūdime. 

Mindaugas ir Austė Vygantai su šeima 
Vytautas P. ir Mara Vygantai su šeima 

A.tA. 
ANTANUI ŠOŠEI 

mirus, jo žmoną PRANUTE, dukreles ir kitus gimines 
giliai užjaučiame. 

P. J. Kinderiai 

J 
Brangiam Tėvui 

A.tA. 
IGNUI LAPŠIUI 

Austrijoje mirus, jo sūnui RAIMUNDUI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Barkauskų šeima 

A.tA. 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, jos vyrą dr. A. RAZMĄ, sūnus dr. ANTANĄ 
G. su šeima ir dr. EDMUNDĄ, brolį dr. P. KISIELIŲ 
su šeimą ir seseį DOMĄ giliai užjaučiame ir jungia
mės liūdesyje. 

Onutė ir Jonas Treška 
Krikšto duktė Teresė Treškaitė-Bode 

L I I E T U V O S A I D A 
Ved* KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - feOO v. vakaro. 

Vi»os laidos i* WCEV stoties 
1450 AM banga 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 00480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-FAX 0870 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus, žmoną KONSTANCIJĄ, seserį SOFIJĄ su 
vyru VYTAUTU RIPSKIU ir kitus gimines nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Aleksandra ir Jonas Samaičiai 

Mielam mokslo draugui 

A.tA. 
ERIKUI KAUFMANUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo seseriai AGNEI 
KAUFMANAITEI RUZGIENEI ir šeimai. 

Antanas ir Verutė Petruliai 

A.tA. 
ALGIRDUI KASULAIČIUI 

mirus, žmonai DALIAI, dukrai KRISTINAI, sūnui 
ALGIUI ir visai giminei reiškiame užuojautą ir 
drauge liūdime. 

Pusseserė Valerija Kasulaitytė 
ir Jonas Žadeikiai 

A.tA. 
v.s. fil. KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
VALERIJAI, sūnums su šeimomis ir kitiems 
giminėms. 

v.s. fil. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas 

v.s. Gediminas Deveikis 
LS Brolijos Vyr. Skautininkas 

v.s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos Vyr. Skautinir e 

v.s. fil. Edmundas Korzonas 
A.S.S. Vadijos Pirmininkas 

Mielam draugui 
A.tA. 

JUOZUI NAGIUI 

Australijoje mirus, jo broliui PRANUI, brolienei 
ELENUTEI, broliams ir seserims Lietuvoje ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

A.tA. 
VERONIKA KASPARAITIENĖ 

Gyveno Racine, VVisconsin. 
Mirė 1992 m. sausio mėn. 5 d., sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Raginėnų kaime. Šeduvos parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 61 metus. 
Nuliūdime pasiliko duktė Danutė su vyru VVayne Leonard 

ir sūnumis Petru ir Jonu; duktė Milda su vyru Albinu 
Getspūdu ir jų dukromis Anne Hindt ir Mary VVhitman: taip 
pat proanūkai Martin, Veronica. Marie ir Rachel. 

Laidotuvės įvykę Am. sausio men. 8 d.. Racine. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje šv. Mišias aukojo kun. Antanas 
Nockūnas, MIC asistuojant kun. -Justinui Tamošaičiui. S.J. 

Velionė buvo palaidota Šventojo Kryžiaus kapinėse, 
Racine šalia jos mylimo vyro Martino, žymaus lietuvių 
veikėjo, mirusio 1976 metais. 

Seimą dėkoja visiems už jų dalyvavimą pamaldose ir už 
pagerbimą a.a. Veronikos savo maldose. 

Še ima 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
Te le fona i — (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) $27-1741-1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Lilija ir Kostas Mačiuliai 

Spring Hill, FL, USA 

Ir kitą rytą sveikinsi tenai, 
Ir bus tau visos naktys nebebaisios, 
Ir skleisies tu, it žiedas, amžinai 
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais. 

B. Brazdžionis 

A.tA. 
JUOZUI KAPAČINSKUI 

užbaigus žemiškąją kelionę, jo sūnų, mūsų mielą 
draugą - antrakaimietį JUOZĄ Jo žmoną DANUTĘ 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime 

Antras Kaimas 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\ larquette FuneraI Home 
2533 W«< 7Kt Strert 

C tncago lllino!-. 60629 
l-<312)-476-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillv illinois 60*66 

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

C Kero. Fllinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami W312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

D O N A I D M. PETKUS 

file:///larquette


> DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. sausio mėn. 18 d. 

x Bal t ic-Pol ish Tarp tau t i 
n i s c e n t r a s New Yorke ir 
Amerikos Lenkų Bendruomenė 
reiškia Lietuvai ir jos žmonėms 
savo gilią užuojautą dėl didvy
rių, žuvusių, ginant mūsų visų 
laisvę ir šviesią ateitį. 1991 m. 
sausio 13 diena liks mūsų at
mintyje kaip didelė tautos tra
gedija. Jūsų sielvartas yra mūsų 
skausmas . Mūsų mintys ir 
meilės gėlės šiandien su Jumis 
ir žuvusių šeimomis ir gimi
nėmis Vi ln iaus Antakalnio 
kapinėse. Tegu Dievas priims 
mūsų brol ių sielas į savo 
karaliją, o jų atmintis liks 
amžinai mūsų širdyse. 

x A.a. Algis Kasulai t is po 
sunkios cukrinės ligos ir buvimo 
ligoninėje mirė sausio 15 d. 
Clevelande, palikdamas žmoną, 
sūnų ir duk te r į . J is buvo 
Krikščionių demokratų judėji
mo veikėjas, ilgametis pirmi
ninkas ir „Tėvynės Sargo" re
daktorius. Laidojamas šį šešta
dienį, sausio 18 d. 

x A l g i m a n t a s Damijonai
t is , Elmhurst , 111., Bronė Bildu-
šienė, Montgomery, 111., pratęs
dami , ,Draugo" prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
savos spaudos stiprinmui. A. 
Damijonaitį ir B. Bildušienę įra
šome į garbės prenumeratorių 
sąrašą, o už aukas dėkojame. 

x Į v a i r i o m i s p r o g o m i s 
, ,Draugui" aukojo: dr. R. Ju-
sionis 20 dol., S. Karvelis, M. 
Ulėnas, J. Ju rkūnas ir Bruno 
B a u k u s po 10 do!. Labai 
dėkojame. 

x M i k a s Č e s a s , Downers 
Gvove, 111., A. Pavilonis, To
ronto, Kanada, ..Draugo" gar
bės prenumeratoriai, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo po 
25 dol. dienraščio palaikymui. 
Labai dėkojame. 

x P a s a u l i o Lietuvių cen t ro 
t a r y b a i r v a l d y b a širdingai 
dėkoja d r . A. i r ponia i A. Raz-
m a m s už nuoširdžią auką 
Pasaulio lietuvių centrui. Ger
biamų rėmėjų paaukoti 10,000 
dolerių bus panaudoti pastato 
pirkimo skolai išmokėti. Kuo 
greičiau mes grąžinsime skolą, 
tuo daugiau pinigų galėsime 
sk i r t i mūsų l i e tuv i ška ja i 
veiklai, pastato tvarkymui. Dr. 
A. ir ponia A. Razmai įrašyti į 
PLC Garbės mecenatus, ir viena 
iš klasių pavadinta jų vardu. 

(sk) 

x Rad i j a s — s v a r b i a u s i a 
k o m u n i k a c i j o s p r iemonė! O 
greičiausias bei patikimiausias 
žinių iš Lietuvos kurjeris — 
„ R y t m e č i o e k s p r e s a s " ! 
Klausykitės „Rytmečio ekspre
so" nuo pirmad. iki penktad. per 
WPNA 1490 AM ruožu 11 v. 
r y t o . S k e l b i m ų r e i k a l a i s 
kreipkitės adresu P .O. Box 
3878, O a k P a r k , IL 60303 ar 
ba tel. (708) 524-9762. Laida gir
dima Illinois, Indiana bei Michi-
gan valstijose. Kartą išgirdę, 
tapsite nuolatiniais „Rytmečio 
ekspreso" klausytojais! 

(sk.) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC i r 'a tv i rkščia i , 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R , AVE. , CHICAGO, IL 
60809, TEL, 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x A.a . kun . J o n a s Skro
den i s , 82 metų amžiaus, mirė 
sausio 16 d. Boynton Beach, Fl. 
Apie jo mirtį pranešė telefonu jo 
g imina i tė Louise Ju r ionas . 
Velionis kunigu įšventintas 
1944 m. rugpjūčio 13 d. Ilgą 
laiką dirbo kaip vikaras ir kle
bonas Joliet vyskupijoje, o 
paskutiniu metu buvo išėjęs į 
pensiją, liguistas ir gyveno 
Floridoje. Laidojamas Rasur 
kapinėse Romeoville, IL. 

x J ū r ų skautų ir j ū r ų skau
čių Klaipėdos dienos minėjimas 
bus sausio 26 d., sekmadienį, 
Lie tuvių centro valgykloje 
Lemonte. Visi dalyvauja su išei
ginėmis uniformomis. Religines 
pareigas visi galės atlikti tuojau 
po sueigos. 

x Algis Liepinaitis, nekilno
jamo turto pardavėjas dirbo 
World Realty-Western. Prieš 
Kalėdas turėjo sunkią tulžies 
operaciją LaGrange Memorial 
ligoninėje. Dabar, jau grįžęs 
namo, sveiksta dr. Edmundo 
Vižino priežiūroje. 

x Dr . K. A. Š u k y s iš Kan 
kakee, Illinois, pratęsė pre
numeratą vieneriems metams 
su 50 dol. auka. Dr. Šukiui, 
„Draugo" garbės prenumerato
riui, už mielą paramą savai 
spaudai tariame nuoširdų ačiū. 

x A n e l ė G e l g u d i e n ė iš 
Baltimore, Md.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
40 dol. auką. Labai dėkojame. 

x E . Vas i l i auskas iš Glen 
EHyn. 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė auką ir 
pageidavo ateityje, kad kortelės 
būtų meniškesnės. Dėkojame už 
atviros nuomonės pareiškimą ir 
auką. 

x A u d r o n ė i r M e d a r d a s 
K a r a l i a i , VVestmont, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, pratęsdami prenumeratą, 
pridėjo 20 dol. savos spaudos 
palaikymui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame. 

x An tanas Paužuol is iš Chi-
cago, UI., pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo auką su 
nepasitenkinimu, kad Kalėdų 
kor te lėse i šnyko K r i s t a u s 
gimimo vaizdeliai. Dėkojame už 
auką ir pastabas. 

x T a u r a g ė s l ie tuvių k lubo 
met inis su s i r i nk imas šaukia 
mas saus io 26 d. 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Nariams daly
vavimas būtinas. 

(sk) 
x Baltijos r e s t o r a n e ge ras 

l i e tuv iškas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v_Užda-
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
b e r t s Rd., tel. 708-458-1400. 

— - <skL 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skamb .kitę 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S tankus , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk) 
x Optical S tudio , 2620 W. 

71 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
K a m i n s k i e n ę . Darbo vai . : 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v . r . - l v. p.p. P i r m a d . i r an t rd . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1 312-523-9191. 

(sk.) 
x Baltic Monumen t s , Inc. , 

2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.) 

x Wal ter Rask iš Oak Lawn, 
111., žinomas p la t aus mas to 
keliautojas, daugelį metų turėjo 
savo nuosavą kelionių biurą, 
buvo užsukęs į „Draugą", pra
tęsė prenumeratą ir dar pridėjo 
70 dol. paramai. Walter Rask 
skelbiame garbės prenumera
torių, o už auką tar iame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x S t a s y s ir E l e n a B a r a i , 
Oak Brook, 111., pratęsė pre
numera tą su 50 dol. a u k a 
„Draugui". Nuoširdus ir didelis 
ačiū. Stasys Baras , solistas, 
veiklus visuomenininkas, kuris 
savo sugebėjimais ir darbštumu 
sėkmingai suruošė Muzikos ir 
Dainų festivalį 1991 metais . 

x J o n a s T a m a š a u s k a s iš 
Worcester, Mass., pratęsė savo 
prenumeratą ir užprenumeravo 
vieneriems metams Kęstučiui 
Tamašauskis, Viduklės paštas , 
Raseinių rajonas, Lietuva. 

x Kazys Žara, Yucaipa, C ai.. 
„Draugo" garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumera tą su 
laiškučiu: ...„Štai ir vėl Nauji 
Metai!.. Vieniems rūpi balan
suoti biudžetą, o mums, kad per 
a te inanč ius me tus l a n k y t ų 
mūsų pastoges lietuviška spau
da — tautinis penas. Ta proga 
siunčiu prenumeratą, o kad 
„Pony Ekspresas" pakeliui ne
sukluptų bandykite jį pakeist i 
„Mustango ekspresu" . T a m 
tikslui, ką rasite virš prenume
ratos ir skiriu naujo ekspreso 
pasogėliams". Dėkojame už lin
kėjimus, auką ir gražų laiškutį. 

x M a r ą u e t t e P a r k o L ie tu 
vių n a m ų savininkų organiza
cija, kuri dirba visų apyl inkės 
gyventojų gerovei. „ D r a u g u i " 
tenka spausdinti p raneš imus , 
organizacijos veiklos darbus , 
dėkodama už pagalbą per bend
radarbę Repšienę įteikė „Drau
gui" 25 dol. auką. Labai dėko
jame. 

x K. G r a u d i e n ė - G r a u d i s iš 
Milltown, N.J., Naujų Metų pro
ga, kad ir pavėluotai, a t s iun tė 
10 dol. auką ir palinkėjo geros 
sėkmės. Dėkojame. 

x I š n u o m o j a m i b u t a i įvai
rių kainų. F i r s t R a t e R e a l 
Es ta t e , Aušra Padal ino, t e l . 
312-767-2400. 

(sk) 

x Ry to j , s e k m a d i e n i , s au 
sio 19 d. visi keliai veda į Jau
nimo centrą, k u r 3 vai . p.p. 
prasidės reto įdomumo sol. 
Nijolės Ščiukaitės es t radin ių 
da inų k o n c e r t a s . B i l i e t a i 
šiandien dar gaunami „ P a t r i a " 
parduotuvėje Marąuet te parke , 
o rytoj jų bus gal ima gaut i ir 
prie įėjimo į salę. 

(sk) 

x J ū s ų g iminės iš L i e t u v o s 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pas i t inka? 
ATLANTA I m p o r t - E x p o r t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus mies tus . Čia 
taipgi galite pas i te i raut i dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. A T L A N T A 
I M P O R T E X P O R T , 2719 W. 
71 St., Ch icago , IL 60629. Tel 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x BALTIA E X P R E S S se 
niausią lietuviška t ranspor to 
kompanija siunčia s iunt in ius į 
Lietuvą per t rumpiausią laiką 
ir už geriausias kainas . Svaro 
kaina tik $1, o jei s iunt inys virš 
80 sv., svaro kaina tik 90 centų. 
Siųskite viską nauja ir naudo 
ta. Siuntinius iš toliau siųskite 
per UPS. Mūsų adresas; 3782 
W. 79 th St., C h i c a g o , IL 
60652. Tel . 1-800-SPARNAI, 
1-800-772-7624. 

fsk) 

Tor nto žurnalistai su Lietuvos vicepremjeru Zigmu Vaiš\ įla. Iš kaires; J. Norvaiša-Girinis, K. 
Raudys, B. Stundžia, S. Varanka. S. Prakapas, Z. Vaišvila, V. Kralikauskieni-. J. Andrulis. G 
Petrauskienė, Č. Senkevičius ir J. Krištolaitis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
SEKLYČIA LIETUVIŲ 

SUSIBŪRIMŲ CENTRAS 

Seklyčia yra plačiai žinoma ne 
tik Chicagoje, bet ir tolimoje 
tėvynėje. Tėvynainiai, kurie 
atvyksta į O Hare, pirmiausiai 
į ją skambina. ,,Aš jau čia, 
prašau atvažiuoti mane paim
ti" . Visai net nepasakę, kas jie 
yra! O ką jau bekalbėti apie 
Chicagą. Vi=okie posėdžiai ir 
susirinkimai joje vyksta. Čia 
rašydamas apie Seklyčią, turiu 
galvoje visa tai, kas vyksta po 
jos stogu. O po jos stogu vyko or
ganizaciniai posėdžiai Vl-tojo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo, 
Muzikos šventės rengimo komi
teto, o dabar ten pat planuojama 
ir Tautinių šokių šventė. Ne
būtų įmanoma net suskaičiuoti, 
visokių sąjūdžio bei vyriausybės 
žmonių sutikimai bei priėmi
mai. Joje buvo renkami parašai, 
kuomet Lietuvai jų reikėjo. Jo
je buvo planuojama ir nuo jos 
durų važiavo autobusai Wa-
shingtono demonstracijoms. Jo
je taip pat buvo pildomos formos 
dėl nuosavyb ių atgavimo 
Lietuvoje. 

Kajau bekalbėti apie įvairius 
„svečius". lietuviško meno re
prezentantus , kur ie būriais 
važinėja. Tai juos pamaitinti 
r e ik ia , tai nakvynę duoti. 
Tuomet visi žino, kad yra 
Seklyčia ir į jos duris beldžiasi. 
Tiesą pasakius, belstis beveik 
nė nereikia, nes jos visiems at
viros. Reikalui esant svečiai ir 
rengėjai labai aiškiai žino, kad 
yra Seklyčia. Sąvokos kiek susi
maišo, kuomet rengiami su
važiavimai a r susirinkimai su 
vaišėmis Net ir įvairūs mi
nėjimai, tuomet jau pradedama 
dairytis ir į kitą gatvės pusę. 
Kaip tik tokį pranešimą šiomis 
dienomis t e k o „Drauge"' 
skaityti. Dėl to ir kilo mintis šia 
tema parašyti. Organizacijos pa
vadinimas nėra svarbu, kuriuos 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmok ėjimais ir pri
einamais nuošimčiais: Kreipki
tės į Mutual F e d e r a l Savings, 
2212 West C e r m a k R o a d -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
P O R T P R A N E Š A , jog, pabai
gus siųsti Kalėdinius siun 
tinius. ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei s iunt inys sver ia v i r š 100 
s v a r ų — 69 e t . Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. A T L A N T A IM
P O R T KXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

ta i liečia — ta i žinos. Yra ir 
daugiau panašiai besielgiančių. 
Bet rašau apie patį principą 
Pas mus tebėra labai stipriai įsi
galėjęs „inferiority complex" — 
bėgti nuo savęs ir nuo savųjų. 

Kuomet įvairias aukas renka 
me ir pinigus telkiame, tai su 
kepure stovime prie lietuviškų 
salių ir įstaigų durų. O pinigus 
sutelkus, banketus rengiame 
j a u svetimose salėse. Kur kur, 
o Chicagoje lietuviškų salių tai 
j a u tikrai turėtų užtekti. Šiuo 
klausimu rašydamas, tai ne
taikau didesniems kaip 300 
dalyvių ir šeimyniniams rengi
niams. Nors ir šeimyniniai ren
giniai nenukentėtų, jeigu lietu
višką salę naudotų. Iš visų ves
tuv ių , ku r iose m a n teko 
dalyvauti, geriausiai parengtos 
ir maisto atžvilgiu buvo tos, 
kurios buvo rengtos Jaunimo 
centre. Kuomet kalbama apie 
maistą ir Jaunimo centrą ar ki
t a s lietuviškas sales, tai tuojau 
primenami — kotletai. Lietuviš
kose salėse tenorima tik 7-8 už 
maistą mokėti, o svetimose 
salėse be jokio mirkčiojimo 
20-25 dol. sumokame. O iš vienų 
tokių „šaunių" vestuvių grįž
damas ir pro šalį White Cas-
tle važiuodamas, norėjau sustoti 
ir alkį numarinti , bet gerai ap 
sirengus nebuvo patogu. Jeigu 
mes išmoktumėme taip gyven
t i , kaip kitos tautybės, tai gal 
nereikėtų visą laiką kepures 
atkišus vaikščioti. Jau Lietuvo
je buvo mestas šūkis: „Lietuviai 
pas lietuvius". Jeigu pinigai 
mūsų tarpe cirkuliuotų, tai 
daug turtingesni mes būtu
mėme. 

Kaip matote, pradėjęs su Sek 
lyčia. beveik nuvažiavau visai 
į svetimas lankas. Bet taip nėra! 
Mano supratimu, tema yra ak 
tuali. Tad reikia apie ją ir 
plačiau pakalbėt i . Ne taip 
seniai man pačiam teko rašyti 
apie St. Balzeko pagerbimą. 
Visa tai vyko miesto centro vieš 
bučio puošnioje salėje. Turėjau 
garbės būti pakviestas ir ten 
dalyvauti. Viskas buvo gražiai 
ir iškilmingai atlikta. Bet jeigu 
norėjome St. Balzeką tikrai pa
gerbti, tai reikėjo atlikti jo 
paties sukurtame muziejuje. Ar 
gali būti žmogus geriau pagerb 
tas, negu jo paties sukurtoje 
aplinkoje? Turint tokią Gintaro 

salę, a r mums bereikia eit i į 
miesto centro viešbučius? O 
mieli k i ta taučia i svečiai iš 
šiaurinės miesto dalies tegul 
žino ir pamato, kad ir pietinėje 
dalyje vyks t a k u l t ū r i n i s 
gyvenimas. 

J . Ž y g a s 

S K A M B Ė K P A V A S A R Ė L I 

Kaip pavasario šiluma p r a 
skleidžia pirmuosius gamtos žie
dus, t a ip ir lietuviškos Mon 
tessori mokyklėlės ugdo vaiku 
čių auklėjimą lietuviškoje dva 
šioje. Padėti ,, Žiburėlio" ir 
„Vaikų namelių" mokyklėlėms 
išsilaikyti yra ruošiama 13-toji 
madų paroda „Skambėk pava
sarėli" , vasario 23 d., sekma
dienį, 12 vai. p.p., Lexington 
House salėje, 7717 W. 95 St., 
Hickory Hills. 

Šių metų madų parodos ren
gimo komiteto pirmininkė y r a 
Dainė Quinn su padėjėja Ramu
ne Brand. Rasa Aleksiūnienė, 
Kris t ina Vaičikonienė, Rasa 
Kasniūnienė, Ina Luneckienė ir 
Eglė Novak tvarko skelbimų 
knygą. Loreta Lucienė, Dainė 
Quinn ir Marius Kasn iūnas 
ruošia įdomius laimėjimus, o 
Aldona Weir ir Gailė Leipienė 
- dekoracijas. Vida Bartašienė 

ir Ramunė Brand sukvietė ir 
globoja modeliuotojus. J o n ė 
Vaznelienė, Dana Mikėnienė, 
Vida S l apš i enė ir A l d o n a 
R a u c h i e n ė t v a r k o p a r o d o s 
skelbimus. Komitetą sudaro 
abiejų mokyklėlių tėveliai. 

Kviečiame visus ateiti praleis
ti popietę pavasariškoje nuo
taikoje. Matysite ne tik mūsų 
mokyklėlių abiturientus ir tė
velius modeliuojant įva i r ių 
k r a u t u v i ų rūbus , bet š i a i s 
metais Chicagos Lietuvių Tau
todailės institutas pristatys tau
tinius drabužius iš visų sep
tynių Lietuvos apylinkių. Rezer
vacijas priima Aldona Weir 
708-953 0510 ir Asta H a n n a n 
312 436-0370. 

A. R. 

G R A U D U S BALFO 
VALDYBOS P O S Ė D I S 

Balfo Cicero 14 skyriaus val
dybos posėdis įvyko sausio 12 d 
Motušių namuose. Pirm. dr. B. 
Motušienė pradėjo posėdį. J i pa-

Ruo*iant Montessori mokyklų madų parodą Iš kaires: (iaile I/Oipienė, Aldona 
Weir ir Dainė Quinn aptaria parodos paruošimo būdus. 

sveikino valdybos narius su 
1992 metais, pal inkėdama sėk
mės ir padėkodama už malonų 
praei tų metų bendradarbia
vimą. Toliau ji švelniu žodžiu 
prisiminė, kad šiandien yra iš
vakarės didžiosios tragedijos 
prieš metus įvykusios sausio 13 
nak t į Vilniuje. Mūsų susi
r inkimo metu visoje Lietuvoje 
jau kalbamos maldos, giedamos 
giesmės, vyksta gedulo kon
ce r t a i . Žmonės t e lk ias i su 
žvakėm, va in ika i s ir gėlių 
puokštėmis prie didvyrių žu
vimo vietų. J ie beginkliai savo 
krūtinėmis stojo prieš tankus ir 
a t s ta ty tus kareivių šautuvus, 
aukodami savo gyvybes už 
Lietuvos laisvę. Visi sustojom 
tyl iam susimąstymui, pagerb
dami žuvusius tautos didvyrius, 
o pirm. uždegė žvakes, saky
dama, kad tai yra didysis Pilėnų 
dvasios prasiveržimas už visus. 

Tai buvo iškilmingas ir grau
dus posėdžio at idarymas. Po to 
ji perskaitė darbotvarkę ir, ją 
priėmus, svarstėme iš eilės. Č. 
Bačinskienė perskaitė praeito 
Seimo protokolą, kuris buvo 
p r i imtas , pas ia i šk inus , kad 
Cicero skyriaus pageidavimas 
centro valdybai, garsinti Balfo 
veiklą j aun imo skaitomuose 
laikraščiuose a r žurnaluose, 
buvo apskr i t ies susirinkime 
įvykdytas. 

Šis posėdis skirtas darbų pasi
sk i r s t ymui ir pas i ruošimui 
Balfo Cicero 14 skyriaus me
t i n i a m s u s i r i n k i m u i , kur i s 
įvyks sausio 26 d. 12 vai. Šv. 
Antano parapijos salėj, tai yra 
tuoj po šv. Mišių, kurios atna
šaujamos Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj 11 vai. už a.a. miru
sius Balfo nar ius ir visus auko
tojus. Pasiskirs tymas darbais 
ėjo pagal eilę metų jau nusisto
vėjusią tvarką. Didžiausią naštą 
velka pirm. dr. Br. Motušienė 
gana noriai: ji kvies svečius, tar
sis su šv. Mišias atnašaujančiu 
kun. K. Tr imaku, su soliste L. 
Stepaitiene, su choro vadovu M. 
Prapuoleniu, kvies mandatų 
komisiją, ga rs ins „Draugo" 
dienraštyje, „Margučio" radijo 
ir kt. darbelius atliks, kad 
s e i m a s g e r a i p a v y k t ų . A. 
Zailskas garsins seimą plaka
tuose. D. Pare ig ienė ir J . 
Skamienė vaišins susirinku
sius. 

Iždininkas inž. A. Didžiulis la
bai smulkmeniškai pranešė ne 
t ik piniginį kasos stovį, bet in
formavo, kad 30 narių išsikėlė, 
nerast i ar ats isakė, 6 yra mirę, 
suras ta 3 nauji aukotojai. Kas 
metai mažėja aukotojai, bet su
rinktoji suma vejasi pereitų 
metų surinktąją. Tai rodo, kad 
visuomenė įvertina ir remia 
Balfo šalpos darbus, supranta, 
k a d r ū p i n i m a s i s Lietuvoje 
šelpiamais bus ilgas ir išlai-
dingas — ta i duoda vilties 
ateičiai darbuotis dėl tų, ku
r iems l ik imas buvo mažiau 
dosnus. 

Pirmininkė, uždarydama po
sėdį, prašė visų v-bos narių 
kviesti į metinį Balfo susi
rinkimą, kur is įvyks sausio 26 
d. Šv. Antano parapijos salėje. 

Č. B. 
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