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JAV teisininkų pagalba 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
už 1,6 milijardo rublių), 10 
procentų daugiau negu 1990 
m.). 

1992 metų sausio 1 d. duome-

Vilnius. Sausio 23. (Elta) -
Ruošti įstatymus Lietuvos Par-
iamento teisinės sistemos komi
sijai padeda iš JAV atvykusi tei
sininkų grupė, kuriai vadovau
ja Amerikos teisininkų asocia
cijos viceprezidentas Ernestas 
Rastemskas. Pirmą kartą Ras
temskas Lietuvoje lankėsi per
nai rudenį ir tada buvo išsiaiš
kinta, kokia konkrečiai pagalba 
mums yra reikalinga. Didžiau
sios pagalbos laukiama ruošiant 
įstatymus civilinės teisės sri-
tyje, Civilinj kodeksą. Ponas E. 
Rastemskas apsiėmė padėti pasi
ruošti betų vių teisininkų pasau
liniam kongresui, kurį Lietuvos 
teisininkų draugija rengia ge
gužės mėnesio gale. 

Būkime su Sąjūdžiu 
Tokio pavadinimo kreipimąsi 

paskelbė Lietuvos sąjūdžio 
seimo taryba. III Lietuvos 
sąjūdžio suvažiavime nutarta 
registruoti Sąjūdžio dalyvius, 
kad negalėtų spekuliuoti ir 
dangstytis Sąjūdžio vardu jo 
priešininkai. Baigus registra

c i ją , vyks naujų Sąjūdžio 
Tarybų ir Seimo rinkimai. Visi 
Sąjūdžio rėmėjai, kuriems ne 
tas pat, kokia bus Lietuva, 
kviečiami vėl burtis, grįžti prie 
anksčiau pradėtų darbų. Sąjū
džio dalyviai registruojami 
miestų ir rajonų Sąjūdžio 
tarybose. Registruojamos ir 
Sąjūdžio grupės. 

Kas p i rks Lietuvos TV 
kanalą? 

Sausio 21 d. vakaro posėdyje 
Lietuvos parlamentas be kitų 
klausinių svarstė ir Lietuvos TV 
trečio kanalo likimą. Deputatas 
G. Ilgūnas suabejojo Šio kanalo 
privatizacijos tikslingumu. 
Premjeras G. Vagnorius, gin
damas vyriausybės poziciją, 
pareiškė nemanąs, kad yra 
žalinga, jeigu šalia valstybinės 
veiktų ir komercinė televizija. 
J i galėtų propaguoti ekonominę 
reformą, reklamuoti naujoves. 
Vyriausybė nepajėgia išlaikyti 
trijų televizijos kanalų. TV 
valdybos pirmininkas L. Tapi
nas pareiškė, kad Televizijai 
labai t rūks ta kvalifikuotų 
kadrų. Ar nepabėgs visi gabesni 
žmonės į komercinę TV? G. 
Vagnorius pastebėjo, kad 
konkurencija skatintina visose 
srityse. 

Šis klausimas bus ruošiamas 
antrajam svarstymui. 

Privatizacijos žingsniai 
•* Centrinės privatizavimo ko
misijos posėdyje nustatyta, kad 
reikia pradėti privatizuoti svei
katos apsaugos objektus, pir
miaus ia^ stomatologinės, kos-
metologinės pagaibos įstaigas, 
miestų vaistines (kur galima 
konkurencija) ir vaistų pramo
nės įmones. Be to nutarta viešai 
skelbti informaciją apie užsienio 
firmų siūlymus parduoti Lietu
voje medikamentu."- ir medicini
nę įrangą. 

Ūkininkų hektarai — 
derlingesni 

Statistikos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės duomenimis, 1991 metais 
Lietuvos žemės ūkio darbuoto
jai pagamino produkcijos ketu
riais procentais mažiau negu 
1990 metais: visuomeniniuose 
ūkiuose — už 2,7 milijardus rub 
lių (vienuolika procentų 
mažiau), privačiusoe ūkiuose — 

nimis, Lietuvoje žemę dirbo ir 
gamino žemės ūkio produkciją 
5,904 ūkininkai. Jiems buvo 
skirta 94 tūkstančiai hektarų 
žemės. Privataus ūkio vidutinis 
dydis — 16 hektarų. 

I Rygą 
Sausio 24-25 dienomis Rygo

je vyks Baltijos asamblėja. Daly
vauti joje vyksta 19 Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų, spaudos ir 
RTV žurnalistų grupė. 

Jubiliejus 
Šįmet sukanka 70 metų, kai 

buvo įkurta Lietuvių rašytojų ir 
žurnalistų sąjunga. Jos tradicijų 
perėmėja ir tęsėja — Lietuvos 
žurnalistų draugija nutarė 
organizuoti iškilmingą šios 
sukakties paminėjimą. Jis vyks 
kovo 14 dieną Vilniuje, Moky
tojų namų salėje. 

Naujas Informacijos Centras 
Įkurtas Lietuvos Katalikų 

Bažnyčios informacijos centras. 
Jo pirmininku paski r tas 
vyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Svarbiausias centro tikslas — 
kaupti ir platinti žinias apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
gyvenimą, apie Katalikų Baž
nyčią pasaulyje. Lietuvių ir 
anglų kalbomis centras leis 
mėnesinį biuletinį „Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje". Jame bus 
pateikiama naujausia infor
macija apie valstybės ir 
Katalikų Bažnyčios, Vatikano 
ir Lietuvos Katalikų Bašnyčios 
santykius, naujienos iš vysku
pijų, parapijų, žinios apie Lie
tuvių katalikų mokslo akademi
jos, CARITAS, Ateitininkų, ki
tų katalikiškų organizacijų 
veiklą. 

Katalikai kviečiami bendra
darbiauti — žinias siųsti paštu 
(Kaunas, Valančiaus 6, LKB in
formacijos centras), perduoti 
telefonu arba faksu — 22 — 61 
- 32). 

Išmatuos Baltijos žiedą 
Kaune dvi dienas vyko Lietu

vos, Latvijos ir Estijos 
geodezini ninku pasitarimas. 
Čia juos subūrė bendra pro
blema: žemėlapiai. Juk tapus 
nepriklausomomis valstybėmis, 
reikia ir savo žemėlapius 
sudaryti naujus, „nepriklau
somus" nuo sovietinių reikala
vimų. Sovietų Sąjungoje geode
zija buvo-Tslaptinta, centrali
zuota, ir nė viena respublika čia 
neturėjo jokių teisių. Tik pernai 
Baltijos valstybės iš sovietinių 
tarnybų atsiėmė savo kartogra
finius archyvus. 

Geodezinininkai nutarė dė#i 
pastangas įsijungti į Europos 
bendrijos šalių informacinę sis
temą, duomenų bankus, tarp
tautines organizacijas. Vienas iš 
svarbiausių darbų dabar yra 
detaliai kartografuoti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritorijas. Šią 
vasarą numatyta atikti ir vadi
namojo Baltijos žiedo matavi
mus. Paskutinį kartą aplink 
Baltijos jūrą esančių valstybių 
žemės buvo matuojamos 1939-
1940 metais. 

Istorinis traukinys 
Sausio 22 dieną, po 47 metų 

pertraukos, Suvalkų-Šeštokų 
ruožu į Lietuvą iš Lenkijos at-

Bushas p r a š o 645 mil. Bendrijai 

JAV prez. G. Bushas kalba atidarydamas 47 valstybių Užsienio reikalu ministrų konferenciją 
Washingtone. Jis paparaše JAV Kongresą skirti dar daugiau pagalbos buvusioms sovietų 
respublikoms Dešinėje matyti JAV Valstybės departamento sekretorius James Baker m, o kairėje 
Vokietijos Užsienio reikalų ministras Hans-Dietrich Genscher. 

Anglija grąžina Lietuvos auksą 
L o n d o n a s . Sausio 22 

(RFE/RL) - Vakar Lietuvos 
prez. Vytautas Landsbergis 
išskrido į Didžiąją Britaniją 
trijų dienų vizitui. Trečiadienį 
jis atidarė Lietuvos ambasadą 
ir pasakė atidaromąją kalbą 
konferencijoje „Baltijos vals
tybių vėl įsijungimas į pa
saulio bendriją", kuri vyksta 
Karališkajame Tarptautiniame 
reikalų institute. 

Čia ji lydi Ekonomijos vice-
minstras Arvydas Sekmokas, 
Užsienio reikalų viceministras 
Valdemaras Katkus ir parla
mentarai Laima Andrikienė ir 
Mečys Laurinkus. Jie taip pat 
kalbėjo šioje konferencijoje. 

Trečiadienį, sausio 22 d., 
Landsbergis vizitavo Britanijos 
ministrą pirmininką John Ma-
jor. Po pasi tar imo, kuris 

Pasitraukė Estijos 
vyriausybė 

Talinas, Sausio 23. — Vakarų 
žinių agentūros pranešė, jog 
rezignavo Estijos Respublikos 
ministras pirmininkas Edgar 
Savisaar. Jo pasitraukimas 
buvo laukiamas visą savaitę, 
nes negalėjo sudaryti komiteto, 
kuris vykdytų išimties metu 
krašte funkcijas, kurios Par
lamento, vyriausybei prašant, 
buvo suteiktos. Prezidiumas 
turi dvi savaites laiko nomi
nuoti naują ministrą pirminin
ką, o jis per 2 savaites privalo 
sudaryti vyriausybę, kurią turi 
tvirtinti Parlamentas. Jei vy
riausybė nepatvirtinama, tai 
Prezidiumas vėl pradeda pro
cesą iš naujo. 

užtruko vieną valandą, buvo 
pranešta, jog Britanija grąžins 
Baltijos respublikoms auksą, 
kuris buvo deponuotas Anglijos 
banke prieš 1940 metus. To 
aukso vertė šiuo metu būtų 
maždaug 160 milijonų dolerių 
Latvijai priklauso 6,58 tonos 
aukso, Estijai 4,48 tonos ir 
Lietuvai 2.96 UAIOS aukso, kurį 
Britanija pardavė 1960 m. Min. 
pirm. John Major pasakė, jog 
Anglija ir Lietuva išspręs rr 
kitas esančias finansines pro
blemas, Lietuvos banko 
direktorius Baldišius kitą 
savaitę skrenda į Londoną susi
tarti dėl įvairių detalių dėl 
grąžinimo aukso, kuris liks 
deponuotas Anglijos banke 
Lietuvos Respublikos sąskai
toje. 

Kiti pasitarimai 
Landsbergis po minėto 

pasitarimo spaudai pareiškė, jog 
buvo tartasi ir kitais svarbiais 
klausimais, negu tik auksas. 
Min. pirm. J. Major pakartojęs 
savo nusistatymą, kad būtų 
greitai išvestos buvusios sovietų 
okupacinės karinės pajėgos iš 
Lietuvos. Landsbergis jam pri
minęs, kad yra sunkumų gauti 
naftos iš Rusijos. 

Lietuvos ambasadorius 
Britanijoje yra Vincas Balickas, 
kuriam 87 m. amžiaus. Jis čia 
diplomatinėse pareigose yra nuo 
1983 metų. Su juo Landsbergis 
turėjo ilgesni pasitarimą. Jis 
taip pat susitiko ir su Anglijos 
Darbo partijos vadu Neil Kin-
nock ir tarėsi ir su Užsienio 
reikalų ministru Douglas Hogg. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W ashingtone vykstančioje 
konferencijoje kaip geriau 
padėti buvusioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms, jau per
siorganizavusioms į Nepriklau
somų valstybių bendriją, 
dalyvauja tik 47 valstybės. 
Buvo kviesta dalyvauti 60 
valstybių. Dviejų dienų 
konferencija baigėsi vakar. 

— JAV Lietuvių Bendruo
menės Centro valdyba atsiuntė 
pranešimą, jog reiškia nepasi
tenkinimą, kad JAV Valstybės 
departamentas nepakvietė Lie
tuvos dalyvauti Washingtone 
vykstančioje konferencijoje, 
kuri svarsto pagalbos teikimą 
naujosios Sandraugos valsty
bėms, Lietuva yra suteikusi 
daug paramos Rusijai. Tačiau iš 
to rašto neaišku, ar tas raštas 
buvo pasiųstas Valstybės depar
tamentui, ar tik siųstas sau pa
tiems pasiinformuoti. 

— Izraelio Užsieno reikalų 
ministras David Levy atvyko į 
Kiniją pradėti diplomatinių 
ryšių. 

Washingtonas . Sausio 22. — 
Rusijos Respublikos Užsienio 
reikalų ministras Andriejus 
Kozyrevas prieš kelias savaites 
Amerikos pareigūnams pasiūlė 
visai netikėtą „žaidimą". 

„Mums reikia simbolio", sakė 
Kozyrevas, ,jei jūs negalite 
duoti mums ką nors esminio, 
duokite mums ką nors sim
bolinio. Mums reikia tam tikro 
ženklo, kad Amerika ir Vakarai 
rūpinasi". 

Trečiadienį JAV prezidentas 
G. Bushas išpildė jo norą, 
paprašydamas Kongresą buvu
siai Sąjungai duoti 645 mili
jonus dolerių pagalbą. Dviejų 
dienų konferencija, kurioje 
dalyvauja 47 kraštų užsienio 
re ika lų min i s t ra i , svars to 
pasauliniu mastu teikti paramą 
Nepriklausomoms Bendrijos 
valstybėms. Vakariečiai teigia, 
jog 12 buvusių sovietinių 
respublikų gavo beveik visą 
maistą, kurio joms reikia šiai 
žiemai ir per vėlu organizuoti 
naują Vakarų siuntą. Vienas 
Amerikos oficialus pareigūnas 
išsireiškė, jog daug svarbiau yra 
duoti vilties tiems žmonėms, nes 
jiems reikia psichologiškosios 
pagalbos, kad jie išsilaikytų 
kritišku metu dabar. 

Konferencijos dalyvių tarpe 
vyravo noras padėti Rusijos 
prez. B. Jelcinui, kuris neseniai 
baigė savo kelionę, vizituoda
mas Rusiją ir įvairiose provin
cijose susitiko su žmonėmis ir 
išklausė jų priekaištų bei pagei
davimų. Kai Valstybės sekreto
rius James Baker pasiūlė šią 
konferenciją, jis sakė, kad jos 
tikslas yra kuklus: koordinuoti 
JAV ir sąjungininkų humanita
rinės programos eigą,kad kiti 
kraštai neduplikuotų to paties. 
Bet konferencija tapo tuo simbo
linu centru padėti reformoms 
naujoms valstybėms. Bakeris 
pakvietė į konferenciją Saudi 
Arabiją ir kitas turtingas arabų 
šalis. Amerika jau anksčiau 
buvo pažadėjusi maždaug 4,6 
bilijonų dolerių paramą toms 
respublikoms. Bet tos sumos 83 
procentai yra garantuota 
paskola pirkti JAV ūkio 
produktams. Apie 300 milijonų 
buvo pažadėta skubiai suteikti 
tuoj pat maistu, vaistais ir 
apmokėti pervežimo išlaidas tų 
gėrybių, kurias dovanoja pri
vatūs aukotojai. 

Amerikos nusistatymas dabar 
esąs toks, kad būtina padėti 
Jelcinui, nes nežinia, kas gali 
atsitikti, jei jo nebus. 

Respublikos už dar didesnį 
savistovumą 

Maskva . Sausio 17. — Čia 
Boris Jelcinas pranešė, jog Rusi
ja suorganizuos savo nuosavą 
kariuomenę, kas reiškia, kad 
Slavų Bendrijoje vyks dar 
didesnis išsiskyrimas, praneša 
Reuterio žinių agentūra. 

Bet tuo pačiu metu prez. 
Jelcinas sveikino savo piliečius, 
kurie neišėjo, į tokią kovą, kuri 
šiuo metu vyksta Jugoslavijoje. 
Tačiau jis pareiškė, kad Rusija 
„labai serga", ir sukuriant 
Rusijos valstybę teks daug 
padirbėti, pakentėti ir turėti 
kantrybės kol bus sudaryta nau
ja tauta. 

Pas i rašė čar ter į 
Dažnai Minske, kuris 

naujosios Bendrijos 
tapo 

sostine. 

vyKo pirmasis traukinys. Jis 
atvežė Lenkijos transporto ir 
jūrų ūkio ministerijos delega
ciją, įvairių sričių ekspertus. 
Svečius sutiko Lietuvos Res
publikos susisiekimo ministras 
J. Biržiškis, kiti oficialus as
menys. 

Kaune įvyko Lietuvos ir Len
kijos delegacijų derybos dėl 
būsimo pasienio eismo šiose 
vietovėse. Pr ie Kalvarijos 
numatoma atidaryti naują 
sienos perėją autostradai „Via 
Baltica", kuri jungs Suomija su 
Vakarų Europa, o pro Šeštokus 
ir Suvalkus eis Vakarų Europo
je paplitusio pločio geležinkelis 
Kaunas — Varšuva. 

Kanada atidaro 
diplomatinę misiją 
Viln ius . Sausio 21. — 

Kanados Užsienio reikalų 
ministrė Barbara McDougall 
pranešė Ottawoje, jog Kanada 
atidaro diplomatinę įstaigą 
Vilniuje, kaip paskelbė Vakarų 
agentūros. Vilniaus diploma
tinė įstaiga bus Kanados am
basados Stockholme skyrius ir 
teiks prekybos ir investavimų 
patarnavimus žmonėms. Kana
da jau atidarė įstaigas Rygoje ir 
Taline. Ministrė McDougall pa
žadėjo tęsti draugystę su Balti
jos respublikomis. „Mes akty
viai palaikome jų pastangas 
stiprinti savo demokratines ins
titucijas ir įgyvendinti ekono
mines reformas". 

vis vyksta l i k o s respublikų 
prezidentų pasitarimai, ar 
turėti bendras karines pajėgas, 
nežiūrint kad Ukraina, Azerbai
džanas. Armėnija ir Moldova, o 
dabar ir Rusija, pageidauja 
turėti savo atskiras kariuo
menes. Jelcinas sako, jog Rusi
ja turės savo tautinę gvardiją 
maždug tarp 30,000 ir 40,000 
karių. Jis pasisakė norįs atgai
vinti rusiškąsias tradicijas ir 
uniformas, skelbia ir „Tasso" 
žinių agentūra. Daugiausia ne
priklausomumo rodo Ukraina, 
nes delsė pasirašyti Bendrijos 
čarterio. kuris buvo priimtas 
Alma Atoje. Jos vadai sako, jog 
Bendrija turi būti tik labai 
laisva organizacija, bet ne 
kažkokia krašto vyriausybė. Ir 
Gudijos ministras pirmininkas 
patvirtino žinią, kad vyksta 
skilimas Bendrijai dar nepra
dėjus veikti dėl noro sudaryti 
savo karines pajėgas, kalbėjo 
žurnalistams V. Kebich. Jel
cinas sako, kad „nebus sie
kiama senosios Rusijos imperi
nių ambicijų". 

Gi Turkmenistano prez. Sa-
parmurat Nijazov šeštadienį 
savo parlamentarams pasakė, 
kad „Turkmenistanas gali pats 
spręsti, ar turėti branduolinius 
ginklus ir niekas neturi teisės 
mums diktuoti bet kokių sąlygų 
iš viso". 

Ukrainos prez. Leonidas 
Kravčiukas pareiškė, kad 
„bendras rublis yra tik fikcija". 
Ukraina jau spausdina savo 
pinigus, o karinės pajėgos yra 
realus reikalas. 

Michael J . Peart. 
Didžiosios Britanijos ambasadorius Lietuvoje. Žmonėms, turintiems Lietuvos 
pasus, vizų kelionėms i Didžiąją Britaniją nereikės. 

— Prancūzija neatsiuntė 
savo Užsienio reikalų ministro 
į 47 tautų atstovų konferenciją 
Washingtone. JAV tos pagalbos 
teikia daug mažiau negu 
Europos valstybės. Prancūzija, 
Italija ir Vokietįja pareiškė, kad 
Amerika turėtų daugiau padė
ti toms naujoms valstybėms, 
norinčioms įsivesti demokratinę 
sistemą. 

— Kinija pareiškė dalyvau
sianti Vidurio taikos pasita
rimuose, kurie turi prasidėti 
kitą savaitę Rusijoje. 

— O l i m p i n i o Pasaulinio 
komiteto pirmininkas Antonio 
Samaranch susitinka šeštadienį 
su Rusijos prezidentu Borisu 
Jelcinu aptarti naują situaciją 
dėl Rusijos dalyvavimo olimpi
niuose žaidimuose. 

KALENDORIUS 

Sausio 24 d.: Artūras. Felici 
ja. Gaivilė, Rainis. Vilgaudas 

Sausio 25 d.: Pauliaus atsi 
vertimas. Anunijas. Agapė, 
Viltenis, Žiede. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54. 
Temperatūra dieną 24 L, 

naktį 16 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

42-OSIOS Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 

42-sios Š. A. Lietuvių Sporto 
Žaidynės gegužės 8, 9 ir 10 d. 
vyks Toronte. Ont. Žaidynes 
ruošia ŠALFASS -gos centro 
valdyba, ta lk inant Kanados 
Sporto apygardai ir Toronto 
lietuvių sporto klubams „Auš
rai", „Vyčiui" ir „Jungčiai", per 
specialiai sudarytus organiza
cinį ir varžybinį komitetus. 

Ža idyn ių p r o g r a m o j e — 
1992 m. Š. A. lietuvių krepšinio, 
tinklinio, ledo ritulio, kėglia-
vimo (Bovvling), raketbolo (Rac-
ąuetball). skvašo (Squash), sta
lo teniso, šachmatų ir galbūt 
l auko t en i so p i r m e n y b ė s . 
P l a u k i m o varžybos nebus 
vykdomos. Lauko tenisas bus 
vykdomas, jei susidarys palan 
kios sąlygos. 

Krepšinio pirmenybės numa
tomos pravesti šiose klasėse: 
vyrų A, vyrų B, jaunių A (1973 
m. gim. ir jaun.), jaunių B (1975 
m. gim. ir jaun. \ jaunių C (1977 
m. gim. ir jaun.), jaunučių D 
(1979 m. gim. ir jaun.) ir moterų. 

Tinkl inio p i r m e n y b ė s pla
nuojamos vykdyti — vyrų, mo
terų, mergaičių A (1973 m. gim. 
ir jaun.) ir mergaičių B (1975 m. 
gim. ir jaun.) klasėse. 

Vyrų A klasę krepšinyje su
daro iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos Krepši
nio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia D klasėje, kur 
gali dalyvauti ir vyrų A klasės 
komandas turinčių klubų antro
sios komandos. 

Ledo r i tu l io pirmenybės bus 
vykdomos tik vyrų (neriboto 
amžiaus) klasėje. 

K ė g l i a v i m o . r a k e t b o l o , 
skvašo, stalo t en i so , šachma
tų ir lauko t en i so pirmenybių 
programos, klasės , etc. bus 
nustatyta po preliminarinės re
gistracijos, atsižvelgiant j iš
reikštą susidomėjimą bei pa
teiktus pageidavimus. 

Gegužės 8 d., penktadienį, 
bus vykdoma ti ' vyrų A. ir B. 
krepšinio varžybos. Visų kitų 
klasių krepšinio varžybos ir 
visų kitu sporto šakų pirmeny

bės vyks tik gegužės 9 ir 10 d. 
P r e l i m i n a r i n ė r eg i s t r ac i j a 

visoms sporto šakoms — iki 
1992 m. vasario 29, šiuo adresu; 
Rimas Miečius, 24 Mabelle 
Ave., Apt. 1206, Etobicoke, Ont. 
M9Z 4X7. Tel. 416-234-0878. 
FAX 416-481-6407. 

Pagal preliminarinės regist
racijos duomenis bus galutiniai 
nuspręsta, kurios sporto šakos 
bus žaidynėse vykdomos, nusta
tyta jų klasės, programos bei 
kitos detalės ir paskelbta galu
tinės dalyvių registracijos datos. 

Dalyvavimas yra atviras vi
siems Š. Amerikos lietuvių spor
to vienetams ir individams, atli
k u s i e m s me t inę 1992 m. 
ŠALFASS-gos nar ių regist
raciją. Principiniai, dalyvių 
skaičius visose šakose yra 
neapribotas. 

Smulkesnės informacijos pra
nešamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. ŠALFASS -gai nepri
klausą vienetai bei klubams 
n e p r i k l a u s ą ind iv ida i dėl 
informacijų prašomi kreiptis į 
Rimą Miečių. 

42-jų ža idyn ių o r g a n i z a 
c inis komi te tas : Rimas Mie
čius — pirmininkas, Rimvydas 
Sonda — vicepirmininkas, A. 
Morkūnas — iždininkas, Edis 
S t r av inskas — sekre tor ius , 
J o l a n d a Tamasov ič ienė — 
nakvynės, A. Nausėdas ir A. 
Blauzdžiūnas — renginiai. 

Varžyb in i s komi te tas : Ri
mas Miečius — pirmininkas, A. 
Klimas — Vicepirmininkas, V. 
Juzėnas, J. Šileika ir A. Kakne
vičius — krepšinio vadovai, Min
daugas Leknickas — tinklinio 
vadovas, Rimas Kuliavas — ledo 
ritulio vadovas, V. Lukošius — 
raketbolo ir skvašo vadovas, 
Audra Danaitytė — kėgliavimo 
vadovė, R. Kaknevič ius — 
teisėjų koordinatorius, J. Balsys 
— rezultatų koordinatorius. 

Organizacinis ir varžybinis 
komitetai numatomi -lapildyti 
vėliau. 

ŠALFASS-go c e n t r o 
v a l d y b a 

PIRMENYBĖS 
SALĖJE 

J a u sužaistos trejos pirmeny
bių rung tynės salėje. Kol kas 
„ L i t u a n i c a - L i t h s " komanda , 
ža i sdama pirmoje divizijoje, 
nesut iko r imtesnio pasiprie
šinimo. Visas rungtynes laimėjo 
aukš ta is rezultatais . Pirmąsias 
— prieš „Croa tans" — 5:0, prieš 
lenkų „Lightning" — 7:1 ir prieš 
„Trev ians" — 3:0. Be pralai
mėjimų dar e ina ir „Li ths" 
komandai lipa an t k u l r ų čekų 
„Spar ta" , ukrainiečių „Lions" 
ir Addison komanda. Bet su ge
resniu įvarčių santykiu 15:1 — 
pirmauja mūsų vyrai. Tarp dau
giausiai įkir tusių įvarčius, ne 
t ik savo divizijoje, bet ir visoje 
Metro lygoje, su 6 įvarčiais pir
mauja mūsų padėjėjas Virgis 
Zuromskas ir vart ininkas Jonas 
Putna , tepraleidęs tik v eną. Gi 
vienose rungtynėse žaisdamas 
pirmą kartą, Ton^as Žukauskas 
b lyks te l ė jo k a i p m e t e o r a s , 
įkirsdamas net 4 įvarčius! Tokių 
žaidėjų „ L i t h s " k o m a n d a i 
niekada nebus per daug.. . 

Be j a u minėtų žaidėjų, salės 
varžybose komandai ryžtingai 
atstovauja: Gytis Kavaliauskas, 
Virgis Marčinskas, Giedrius 
Grigas, Rol. Urbonavičius, Phil 
Abed, Pau l Masnjak, Jason 
Wod. Day Dun, Vitas Račiūnas, 
Rol. Siniakovas ir po susižei-
dimo ką t ik sugr įžęs Ar t . 
Savukynas . 

Komandos t reneris Don. Va
dovai — Ged. Bielskus ir Alb. 
Glavinskas. 

Salės varžybose, vadinamose 
„Under — 19 Tournament" , 
dalyvauja ir „Li ths" jaunių 
komanda, vadovaujama gim
nazijos mokytojo ir ,,coach" 
Richard Wind. Mūsų jauniai pa
skirt i į stipresniąją diviziją A, 
kurioje ryžtingai ir entuzias-
tngai rungtyniauja , tač iau di
deliais laimėjimais kol kas dar 
negali pasigir t i . Pradžia sunki . 

Sį s e k m a d i e n į , saus io 26 
dieną, salės rungtynių nebus dėl 
„Super Bowl", kuris y r a svar
b iaus ias sporto renginys. 

Todėl ketvir tąs ias salės rung
tynes , ,L i ths" žais t ik vasario 2 
dieną, 5:30 vai . vak . pr ieš 
vokiečių „Fortūną". Rungtynės 
vyks ta Vil la Park , 111., Odeum. 
Nusipirkęs bilietą už 5 dol., gali 
žiūrė.i futbolą visą dieną. 

J. J . 

LIETUVA BARCELONOJE 
Pernai rudenį, kai Aukščiau- gerai, kad taip neatsit iktų. O 

šiosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis lapkričio 
mėn. lankėsi Det ro i te , jį 
sveikindamas D.L.S.K. „Kovo" 
pirmininkas Algis Rugienius 
užsiminė, kad klubas jau yra 
sutelkęs 3,000 dol. paremti 
Lietuvos sportininkų dalyva
vimą Barcelonoje. Vytautas 
Landsbergis taip reagavo: „Jų 
(Lietuvos krepšininkų) svajonė, 
jie patys tai sako, irgi gal nesi
t ikė jo , kad išsipildys, bet 
išsipildė, žaisti po Lietuvos 
vėliava, Lietuvos vardu laimė
ti, o ne sovietams... Na, o olimpi
niam komitetui labai graži jūsų 
auka, bet žinote, kad tai lašelis 
toje jūroje, kurios reikia mūsų 
olimpiečiams pasirodyti Bar
celonoje. Mes, žinoma, mė
giname gauti iš tarptautinių 
fondų paramos ir panašiai, bet 
jūsų pavyzdys tegul būna 
skelbiamas visoje išeivijos spau
doje, kartu su kreipimusi .Lietu
va Barcelonoje!'. Tegul būna 
toks šūkis. Kad nereikėtų skai
čiuoti, kad ir tas geras sporti
ninkas, ir tas galėtų važiuoti, o 
tik vieną galime pasiųsti. Būtų 

XVI ŽIEMOS OLIMPINIŲ 
ŽAIDIMŲ BELAUKIANT 

Prancūzijos Alpių vhšūnėmis 
vasario 8 d. nuskardės trimitų 
garsai , ske lb ian tys XVI-jq 
žiemos olimpinių žaidimų pra
džią. Albertvillę stadione pakils 
58 valstybių vėliavos, tarp jų, po 
ilgametės pertraukos, plevėsuos 
•ir Lietuvos trispalvė. 

XVI-ji žiemos žaidimai vyks 
Savoie regione, prancūzų Alpių 
slėnyje. Šioje žavingoje aplinko 
je , Alber tv i l l ę miestelyje , 
gyvena 20,000 gvventojų, kuriu 
ramų gyvenimą .->ud? ims dau
giau nei 1 milijonas olimpinių 
žaidimų žiūrovų, vasario 8-23 
dienomis suplaukiančių į naują 
olimpinį stadioną atidarymo ir 
uždarymo iškilmėms. 

Prancūzijos olimpinių žiemos 
žaidimų organizacinis komi
tetas yra pasiruošęs priimti 
1500 sportininkų iš 58 valsty 
bių. Sportinės varžybos išdės
tytos 650 kv. mylių plote su 
gerai paruoštais slidinėjimo 
takais, aikštėmis, stadionais, 
kurių įruošimui išleista 150 
milijonų dolerių. Gi visas 
olimpinis biudžetas siekia 700 
mil. dol. Kaipgi bus padengtos 
šios milžiniškos išlaidos? 

Nors žiūrovu tu r i s tų bus 
daugiau negu milijonas, tačiau 
jų įnašas už bilietus bus labp.i 

mažas. Už vieną dol. išmokėtą 
žaidimų paruošimui, bilietas 
grąžina tik 4 centus. Didžiąją 
sąskaitos dalį padengs pasaulio 
biznio kompanijų skelbimai ir 
televizija bei radijas už teises 
transliuoti varžybas dviem mili
j a r d a m s žiūrovų v i s a m e 
pasaulyje. Vien JAV CBS tele
vizijos kompanija už translia
vimo teises sumokėjo 243 mil. 
dol. O kur Kanada, Japonija, 
Europa? Pridėjus visas kitas pa
jamas , Prancūzija nuostolių 
neturės. Reikia pastebėti, k a d . 
biznio aspektas padiktavo, kad 
pradedant XVTI-tais olimpiniais 
žaidimais, žiemos žaidimai bus 
atskirti nuo tais pat metais vyk
domų vasaros žaidimų. XVII-ji 
žiemos žaidimai bus 1994 m. 
Lillehammer, Norveg'j ->**. o 
XXVI olimpiniai žaidimai vyks 
1996 metais Atlanta, Georgia. 

Susidomėjimas olimpiniais 
žaidimais pasaulyje yra milži
niškas . Pa tenk in t i šį susi
domėjimą informacijos centrai 
į Albertvillę siunčia 7000 spau
dos, radijo, televizijos ryšių 
atstovų. Vien CBS televizijos 
perdavimu rūpinsis art i 800 
asmenų, kurie per visas varžy
bas perduos Amerikos žiū
rovams 116 vai. transliacijų. Tai 

tu rė tų pa tenk in t i ir išprususio 
sporto mėgėjo reikalavimus, je i 
visko nesugadins komerciniai 
skelbimai . O praeityje skel
bimai įkyrumu, neskoningu iš
d ė s t y m u g a d i n o ž i ū r o v ų 
nuota iką ir nervus. 

XVI-ji žiemos olimpiniai žai
d ima i įveda Lie tuvos spor
t i n i n k u s pasaul io ol impinėn 
šeimon. S u n k u s ir i lgas buvo 
kel ias grįžti į laisvo pasaulio 
valstybių eiles. Grįžtame varžy
t is t a r p pasau l : ausiųjų! Į 
Prancūziją ja^ oit.yko negausi 
Lietuvos olimpinė delegacija — 
4 sport ininkai ir 6 palydovai. Iš 
JAV oficialion grupėn įsijungs 
dr . J o n a s Domansk i s , ka ip 
r ink t inės gydytoja Lietuvos 
sport ininkai turėjo ribotas pasi
ruošimo galimybes, tač iau nea
bejojame, kad jie garb ingai 
a t s tovaus savai t au ta i . Neuž
miršk ime, kad prieš 4 metus 
C a l g a r y žiemos ža id imuose 
l i e t u v ė s l i d i n i n k e Vida 
Vencienė pelnė aukso ir bronzos 
medal ius . Linkime Lietuvos 
sport ininkams gražios sportinės 
k O V O S VVA 

kai mes matysime (gal kam pa
vyks ir nuvažiuoti) televizijos 
ekranuose mūsų vyrus bėgant ir 
šokant merginas, manau, kad 
širdys dainuos. Net nebūtinai ir 
aukso medaliai, mums užteks 
sidabro". 

Kažin ar galima gražiau išsi
re ikš t i apie Lietuvos spor
tininkų dalyvavimą Barcelonos 
olimpiadoje, kaip kad „širdys 
dainuos". Ypač šių 1992-jų metų 
dalyvavimas yra Lietuvai itin 
svarbus. 

D.L.S.K. „Kovas", supras
dami olimpiadoj dalyvavimo 
svarbą, dar ir toliau tęsia aukų 
rinkimą Lietuvos olimpiniam 
komitetui, o vasario 8 d., 6:30 
vai. vakare, Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros cen
t re rengia koncertą-šokius, 
kurio visas pelnas skir iamas 
šiam reikalui remti. Koncerto 
programą a t l i k s , , J o n i s " , 
liaudies muzikos ansamblis iš 
Š iau l ių . IV-tųjų P a s a u l i o 
lietuvių sporto žaidynių metu 
mūsų dviratininkai ir tinkli-
ninkai „Jonį" girdėjo Lietuvoje. 
Jų muzika ir dainavimas labai 

ŠALFAS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMĄ PRISIMENANT 

L T O K F O N D O S Ą S K A I T A 

Atidaryta Lietuvos olimpinio 
fondo sąskai ta; 
STANDARD FEDERAL BANK 

4192 Archer Ave. 
Chicago, IL 60632 

S ą s k a i t o s n u m e r i s y r a 
1101310331. 

Pa remki te Lietuvos olimpinį 
fondą. 

(Tęsinys) 

ŠALFAS S-gos pirm. 
V. A d a m k a u s p raneš imą 

— laišką suvažiavimui, D*, rskai-
lė ta ip pat R. Dirvoms. Jame 
pirmininkas prisiminė savo ir 
nuo 1947 metų bendrą veiklą 
kartu su sąjunga, kad ir dabar 
„...Sąjunga ir sportininkai ...iš 
kiliai atstovavo Š. Amerikai žai 
dynėse... sportininkai parodė 
tautos gyvastį ir jai pavestos 
misijos supratimą... reprezen
tacija buvo be priekaištų". Ypač 
dėkojo Vyt. Grybauskui... tačiau 
mūsų tikslai keičiasi, mes turi 
me atversti naują lapą su nau
ju įsipareigojimu, o darbas prieš 
akis dar sunkesnis... reikės tęsti 
darbą su Lietu. a... surasti nau
jus kelius suburiant jaunimą, 
įdiegti jame norą dalyvauti 
sportiniame judėjime... naujoji 
vadovybė tur i atversti naują 
lapą su aiškiomis gairėmis 
nedelsiant, nes gyvenimas eina 
pirmyn... vienas iš artimiausių 
naujų uždav in ių . . . t a lk in t i 
Lietuvai išeinant į olimpinį 
judėjimą... Albertvillę ir Bar-
celona pasveikins Lietuvos 
atstovus ir tai neįvyks be S. 
Amerikos talkos. Artimiausiu 
metu šios talkos prašys LTOK, 
aš linkiu jums jėgų ir ištver
mės..." Už laišką padėkojęs, 
pirm. N. Udrys teiravosi: „Ar 
turi kas komentarų, klausimų?" 
— jų nebuvo. „Nėr. Ačiū". 

Pe r s i tva rkymo s indromas 
ir r e a l y b ė 

O kodėl klausimų nebuvo, pa
aiškėjo tik vėliau — bandant dar 
„apsitriūsti" su ūkiančiais 
reikalais liūdnoje k«* jdie lybėje, 
pvz., „...kada vidunaktį New 
Yorke, Chicagoje arba Toronte 
tau paskambina, kad atvykęs iš 
Lietuvos tavęs laukia stotyje, 
nes nežino nei kur dirigti, nei 
nakvoti - ką ir kaip daryti? 
Žmogus pradedi skambinti gi
minėms, savo ir jų pažįsta
miems, kelti juos iš lovų, galvo
damas tuo pačiu metu, kad ir 
tau netrukus pačiam reikės 
skubėti darban? Turėtume pini
go, pasiųstume juos į viešbutį ir 
šventa! 0 dabar? Iš kur jo gauti? 
Be to, jie juk nori apžiūrėti ir 
miestą. Ką ir kaip daryti, kada 
jie prašo mūsų susijungti su 
Federacijomis ir suruošti jiems 
rungtynes. Mes jų nei ne
žinom!" Tokia yra buitis. O kad 
tai yra faktas, rodo ir tai , kad 
vykstant šiam suvažiavimui, A. 
Laura i t i s ir R. Dirvonis, 
norėdami „sukal t i " centuką 
„Žalgirio" krepšininkams esan
t i e m s Chicagoje, s tengėsi 
pardavinėti jų uniformas — kaip 
suvenyrus, jų atsivežtus. 

Buvę Lietuvoje darbuotojai 

teigia, jog kalbėdami su tenykš
čiais darbuotojais, a i šk inę , 
prašę, net maldavę nors praneš
ti iš anksto apie atvykstančius. 
Sulaukdavo — „sutvarkysim". 
Deja. Buvo reikalaujama rašyti 
jiems net grie?tus laiškus, įspė
jimus, prašymus „sporto tū
zams" Lietuvoje. Bet čia įsiter
pė O. Jokubaitienė ir pareiškė, 
kad jau pereitame suvažiavime 
centro valdyba buvo įpareigota 
tai atlikti .. Ar ji atliko? Niekas 
nežinojo, nes centro valdyba, pa
sak V. Grybausko, šiais metais 
buvo susirinkusi vos keletą kar
tą posėdžiams... 

Apie sugestijas „talkinti Lie
tuvai išeiti įolimpinįjudėjimą"" 
buvo klausiama — kaip?, „nes 
jie yra profesionalai, mes gali
me jiems padėti tik lazdas 
panešioti arba bagažą. O jeigu 
reikia pinigų, tai taip aiškiai 
reikia ir pasakyti". Nes „niekas 
nepasisako prieš šelpimą". Bet 
visų pirma „tuo reikalu turėtų 
susirūpinti prieš keletą metų 
sudarytas LTOK talkinti ko
mitetas, kurio pirm. yra V. 
Adamkus ir nariai V. Grybaus
kas, S. Krasauskas ir Pr. Gvil
dys" (kuris apie tai sužinojo tik 
...šiame suvažiavime). Deja, apie 
komiteto veiklą jie pasisakė 
nieko nežiną. O ką kalbėti apie 
„ŠALFASS-gos vaidmuo" su 
visais judėjimais, jeigu Sąjunga, 
kaip paaiškėjo, jau 10 metų ne
moka nario mokesčio net JAV 
AAU, nei nežino apie santykius 
su Kanados organais? Manding, 
šiandien visi ir visur šneka apie 
persitvarkymus. Bet Sporto 
sąjungoje, prieš persitvarkymą, 
ar nebūtų prasminga, visų pir
ma, susitvarkyti su kasdienybe? 
Panašiems klausimams, kaip 
matome, suvažiavimas nebuvo 
nei pas i ruošęs , ne i turė jo 
pateiktą iš anksto planą. Tiesa, 
kažkas buvo iškėlęs reikalą pat
varkyti, *kad narių mokesčiai 
būtų renkami centro valdybos. 
Diskusijų buvo. Tuo metu 
pirmininkaujantis N. Udrys, 
leidęs, kaip toms avelėms pa
siganyti šviežioje žolėje, pa
klausė: „Ar padėtis tokia liūd
na, kad reikia keisti?" Atsaky
mas — nėra bloga. „Tai aš ma
nau, kad čia pasinaudokime 
amerikietiškų patarimu — „If it 
ain' t broke, don't fix it!" Ir 
daugiau „nefiksinom"... 

(Bus daugiau) 

DR. KENNETH J . VERKĘS 
DR. MAOOALCN BEUCKAS 
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patiko. „ Jon i s " su koncertais 
lankysis ir kituose lietuvių 
telkiniuose. Po koncerto bus 
šokiai, taip pat grojant „Jo
niui". D.L.S.K. „Kovas" kviečia 
Detroito ir Windsoro apylinkių 
lietuvius. Būtų malonu sulaukti 
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IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Strsst, Chicago 
Tsl. (1-312) 434-5049 (veikia 24 vai | 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
Rsz. (708)240-0007; arba (700)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St Tei. (708) 4220101 
Valandos pagal Susitarimą 

P:rma 3 v p p - 7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p penkta 

•' šešto 9 v - -12 v p p 

6132 S. Kedzle Ave.. Chicago 
(1 312) 778-6969 arba (1-312) 489-444^ 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

svečių ir kolegų sportininkų iš 
toliau. Rezervacijoms kreiptis 
pas Narimantą Udrį, tel. (313) 
642-0472. 

L. R. 

Kab. tsl. (1-312) 585-0348; 
Rsz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. amr ^2-6 penkt 10-12. 1-6 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tsl. (1-312)505-2002 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tsl. (1-312) 471-3300; 
Rsz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Ksdzle Ave.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai Buildmg 

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) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzls. Chicago. III. 
Tsl. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave. , Elgln, III. 60120 
Tsl. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chtcago, IL 
Tsl. (1-312) 476-2112 

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

Tsl . kabineto h- buto: (700)052-4119 
DR. f. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus tred. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0008 S. Robertą Rd., Hickory H Ule. IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Ave 

Tel. (700) 590-4085 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagai susitarimą 

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

Tel. (700) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgsn Avs., Sutts 324 Ir 
5035 S. Pulsskl Rd., Chicago. IL 

01 St. Ir Kssn Avs., Justlcs, IL 
Tsl . (1-312) 585-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

P r . Mickevič ius 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave.. Orland Park 
700-349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
700-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te' 700-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2056 W. 03rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2080. 
Rez. (700) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6105 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 505-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Msdlcal Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogtfen Ave.. turte 310. 

Napervllle IL 00603 
Tsl. 1 708-527 0090 

Valandos paosl susitanmą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 Wsst 03rd Strsst 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kaip viena pasaulietė 

SUVOKIA DIEVO 
VALIĄ 

Nors pasauliečiams gali būti 
Itiomu pasiskaityti, kaip klauzū-
ruoti vienuoliai maldos valan
das įpina į dienos darbus, šei
mose gyvenantiems ir pragyve
n imui tarnybas tur int iems 
pasauliečiams tai gali tik iš
šaukti savotišką pavydą turėti 
reguliarią dienotvarkę, j kurią 
viskas įtelpa. Praktiškų pavyz
džių, kaip pasauliečiai galėtų 
maldą įvesti į savo gyvenimą 
taip, kad Kristus iš tikrųjų 
taptų gyvenimo kelrodžiu ir 
centru, tenka žvalgytis kitur. 

Štai šią savaitę Our Sunday 
Visitor teko skaityti pasaulietės 
Mary Cunningham Agee pa
vyzdį Mitch Finley straipsnyje. 
Mary C. Agee yra steigėja 
Boise, Idaho, centrą turinčios 
„Nurturing Network" organiza
cijos, kurios tikslas yra teikti 
materialinę ir dvasinę paramą 
moterims, kurios dėl įvairių 
priežasčių jaučia spaudimą savo 
laukiamo kūdikio atsikratyti. 

J i pati yra įsitikinusi, kad 
šiais laikais katalikai tikintieji 
y ra unikaliai Šv. Dvasios kvie
čiami suvokti jos naujus įkvė
pimus duodamus Bažnyčiai. Ir 
nors jai pačiai nebuvo lengva 
suvokti į ką Dievas ją kviečia, 
iš Dievo įkvėpimo ir jos pastan
gų atsiliepti į jį išaugo jos 
įsteigtoji organizacija, kuriai ji 
pašvenčia daugybę valandų. 

. „Nurturing Network" įvairiau
siais būdais padeda moterims, 
kurios nutaria savo kūdikį iš
nešioti iki gimimo — vienoms 
nemokamai sudaro sąlygas gau
t i profesionalios psichologinės 
pagalbos patarimų kaip ruoštis 
gimdymui, medicininę priežiū
rą, pastogę, pragyvenimą, 
darbą, kad galėtų savo vaiką 
pat i auginti, ar sudaro sąlygas 
kūdikį kitiems įsūnyti, pagal 
motinos norą. 

M. Agee sako: „Aš jaučiuosi 
pati taip gausiai apdovanota — 
ne tik materialiai, bet ir dvasiš
kai. Dėkoju Dievui, kad esu lai
mingai ištekėjusi. Ačiū Dievui 
u į du gražius vaikus. Nors 
vieno vaiko netekome, bet ir už 
ta i ačiū Dievui, nes iš to skau
daus pergyvenimo atsirado 
„Nurturing Network". 

„Kai taip ronžėja kunigų ir 
vienuolių, ga'i būti, kad Šv. 
Dvasia kviečia kai kuriuos pa
sauliečius ypatingais būdais 
p e r i m t i Kr is taus kryžiaus 
nešimą ir su juo ką nors efekty
viai nuveikti", ji sako, pri
pažindama, kad vienok tai rei
kalaus daug jautrumo. 

„Aš, pavyzdžiui, labai gerai 
žinau skirtumą tarp vienuoliš
ko ir pasaulietiško pašaukimo. 
Pavyzdžiui, būdama dviejų 
mažų vaikų motina, neretai per
gyvenu momentus, kai bet ką 
atiduočiau, jei galėčiau ne porą 
minučių, bet porą valandų vie
nuolyno tyloje pasimelsti". Bet 
kadangi ji ne vienuolė, jos be
veik kasdieninės maldos valan
da yra nuo 3 iki 4 vai. ryto, kai 
jos vyras ir vaikai užmigę ir jos 
netrukdys. Jai nereikia ža
dintuvo tuo laiku atsikelti ir ty
liai nuslinkti į saloną melstis. 
„Kartais su vyru apie tai juo
kauju", ji sako. „Jis manęs pa
klausia: — Ar tu ir šiąnakt 
kėleisi? — Ir aš atsakau: — Taip, 
angelai mane pažadino be pen
kių trečią. — Aš tikrai esu paža
dinama trečią valandą vienai 
valandai". 

Nuėjus į saloną, ji dažnai mel
džiasi, sėdėdama fotely. Ji pra
deda, 5-10 minučių skaitydama 
Šv. Raštą^ susikaupimui. Tada 
ji ima rašyti. „Aš geriausiai 
meldžiuosi su plunksnakočiu 
rankoj. Dažnai pradedu, rašy
dama laišką Jėzui. .Mielas Jė
zau...' ir jam rašau kokias 
penkias minutes. Tada palau
kiu momentą ir rašau — .Miela 
Mar\ja..'. Ir taip kas penkias mi-

AMERIKOS BALTŲ 
LAISVĖS LYGOS 

DEŠIMTMETIS 

KGB LIUDIJA 

nutes pasikeisdama, rašau tai 
vienam, tai kitam. Labai keis
ta, bet kai sekančią dieną pasi
skaitau, ką rašiau ,Miela Mari
ja' dalyse, neatrodo, kad pati 
būčiau galėjus taip rašyti. 
Gaunu įžvalgų laike tos maldos, 
kurių neturėjau, ją pradė
dama". 

Mary Agee pripažįsta, kad 
šios maldos yra labai dalykiš
kos, nesiekiančios „dvasinių 
aukštumų", nenaudojančios pa
maldžių, iškilmingų išsi
reiškimų. „Aš kalbu su Dievu, 
kaip su savo tėvelu, kurio ne
tekau, būdama penkių su puse 
metų; jam išpasakoju, kas yra 
mano širdyje". 

Mary Agee stengiasi kasdieni
niame gyvenime įgyvendinti 
tai, ką ji skaito Šv. Rašte. Su ja 
kalbėjęs Mitch Finley tad jos pa
klausė, kaip ji, būdama turtinga 
materialiai, supranta Kristaus 
posakį Morkaus evangelijoje 
(10:25), kad sunkiau turtuoliui 
įeiti į dangaus karalystę, negu 
kupranugariui pralįsti pro ada
tos skylutę. Ji nusijuokdama 
atsiliepė: „Iš tikrųjų; mums vi
siems, šiame krašte gyvenan
tiems, tai turėtų būti sunkus po
sakis. Mes turime tiek gėrybių. 
Mano nuomone, visa, kas viršija 
antrą porą marškinių, yra per
viršis. Tai daugiau, negu mums 
reikalinga išsilaikymui. Net 
nekalbant apie tur tuol ius , 
mes patys išmetame į šiukš
lynus daugiau maisto, negu 
daugelis kitų žmonių suvalgo 
per metus. Aš apie tai kas 
sekmadienį pagalvoju ir sten
giuosi savo išteklius paskirstyti 
taip, kad geriausiai pagal savo 
pašaukimą laikyčiausi to 
posakio pagrindinės prasmės". 

Agee aiškina, jog kai kam gali 
būti sunku suprasti, kad būti 
turtingu^ir krikščioniu yra labai 
sunku. Kai ji grįžta namo po 
rekolekcijų, jai sunku žiūrėti į 
brangiais drabužiais prikimštą 
rūbinę. Paskutiniu metu ji be
veik visas brangenybes, kurias 
vyras jai dovanoja, nes jis nori, 
kad ji jas turėtų, jam grąžina, 
prašydama, kad jas paaukotų 
labdarai. Jai kasdien darosi 
sunkiau priimti brangias do
vanas ar pirktis liuksusinius 
drabužius. 

Bet dažnai, būnant stambios 
įmonės prezidento žmona, jai 
tenka būti pobūviuose, kur, 
nenorėdama dėmesio į save at
kreipti, ji turi atitinkamai bran
giai pasipuošti, kad jos išvaizda 
ar apranga netaptų diskusijų 
tema. Šios su turtu surištos 
dilemos ir yra jos dabartinių 
dvasinių grumtynių-ieškojimo 
tema. Šiuo atžvilgiu ji tebeieš
ko, kaip geriausiai savo pa
šaukimo rėmuose atsiliepti į šį 
Dievo jai duodamą iššūkį. 

Iš tiesų, tai tik vienos krikš
čionės pasaulietės pavyzdys. Nė 
viena, nevienas negalėtume jos 
kopijuoti, ir išmintingas žmogus 
nenorėtų, nes kiekvienas Dievo 
sutvertas žmogus yra unikalus 
ir jos ar jo pašaukimas, gyve
nimo sąlygos, problemos, apri
bojimai sudarys kitas sąlygas 
Šv. Dvasios veikimui. Kas yra 
svarbu, tai atpažinti kur ir kaip 
Dievas tavo gyvenimo aplinky
bėse tave kviečia ir į tai atsiliep
ti. Kaip matome šios moters 
gyvenime, tai vyksta palaips
niui — ji tebesigrumia su turto 
role jos gyvenime. Bet reikia 
reguliariai, pagal savo gyve
nimo aplinkybes skirti Dievui 
laiko ir nenumoti ranka, kai 
jaučiame Dievo traukimą. Taip 
pat svarbu neatmesti kokių 
įžvalgų, kurios mus stebina, o 
pasitarti su dvasiškiu ar kitu 
asmeniu, kuris moka padėti 
atpažinti ir atskirti, kur traukia 
Šv. Dvasia, kur klastingai pasi
slėpusi — piktoji. 

a.j.z. 

Nežiūrint, kokia bus ABLL 
ateitis, Pabaltijo valstybėms 
atkūrus nepriklausomybes, 
tačiau jos dešimtmečio darbai 
tarp užsienio pabaltiečių 
organizacijų užsitarnavo 
pirmaujančią vietą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos rezistencijos 
istorijoje. Per tą dešimtmetį 
ABLL vykdė du pagrindinius 
uždavinius: veikė į Kongresą ir 
vyriausybę, kad efektyviau 
remtų Pabaltijo valstybių išsi
laisvinimo pastangas ir Ameri
kos visuomenėje populiarino 
Pabaltijo tautų vedamą laisvės 
kovą. Dešimtmečio darbai turė
tų būti detaliai suregistruoti ir 
paskelbti specialiame leidinyje. 

ABLL gimimo data reikia 
laikyti 1981 vasario 18 d. San
ta Monica, Kalifornijoje, įvy
kusį susirinkimą, kuriame 
penki lietuviai nutarė tokią 
organizaciją kurti ir pradžiai 
sudėjo 4000 dolerių. Pirmam 
bandymui ABLL pravedė stip
rią akciją už sovietų lageryje 
kalinamą lietuvį disidentą prof. 
Vytautą Skuodį. Tą akciją 
pagrindinai finansavo lietuvių 
rezistencinė organizacija Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, sudėję 
per 11,000 dolerių. Bandymas 
buvo sėkmingas. Skuodžio įkali
nimo ir kartu Lietuvos paver
gimo reikalas stipriu gūsiu 
pasiekė Amerikos vyriausybę, 
Kongresą ir apie 15-20 milijonų 
amerikiečių. 

1982 ABLL JAV Kongrese 
pravedė pirmą Baltų laisvės 
dienos rezoliuciją, kuri 
įpareigojo Amerikos prezidentą 
išleisti specialią Baltų laisvės 
dienos proklamaciją, ką prez. 
Reagan mielai padarė. Nors re
zoliucijoje įsivėlė pora maža
reikšmių netikslumų, kas suda
ro progą Vliko žmonėms lygą 
pulti, tačiau tai buvo stip
riausias nuo nepriklausomybės 
praradimo Amerikos pasisaky
mas už Pabaltijo valstybių lais
vę, šalia 1940 padaryto okupa
cijos nepripažinimo pareiškimo. 
Nuo 1982 m. ABLL energingai 
veikiant, Baltų laisvės dienos 
rezoliucijas JAV Kongresas 
priimdavo kasmet ir preziden-

Reagan 1983 m. metų Baltų 
laisvės dienos proklamaciją 
iškilmingai pasirašė Baltuo
siuose rūmuose, dalvaujant 
200 Amerikos lietuvių, latvių 
ir estų, ir antras — prez. Reagan 
per Jungtinių Tautų gen. sekre
torių Javier Perez de Cuellar 
pasiuntė laišką visiems Jungti
nių Tautų nariams, išdėstyda
mas priežastis, kodėl Amerika 
nepripažįsta sovietų įvykdytos 
Pabaltijo valstybių okupacijos. 
Dėl to laiško tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos delegacijų 
Jungtinėse Tautose įvyko keli 
aštrūs susikirtimai. Tai buvo 
pirmas svarbus Pabaltijo valsty
bių bylos Amerikos rankomis 
išnešimas į tarptautinę areną. 

Prie šių ir kitų laimėjimų savo 
ranką pridėjo Baltuosiuose rū
muose dirbęs prezidento Reagan 
specialaus padėjėjo pareigas 
einantis Linas Kojelis. 

ABLL veikloje labai našūs 
buvo ir 1984 metai. Žmogaus 
teisių konferencijoje (kurios 
nuo 1982 ruošiamos kasmet) 
Los Angeles stiprią kalbą už 
Pabaltijo valstybes pasakė 
įtakingas politikas, tuometinis 
valstybės sekretoriaus asisten
tas Elliot Abrams. Tą kalbą 
Valstybės departamentas išlei
do kaip oficialų numeruotą do
kumentą. Kalba susilaukė ko
mentarų didžiojoje Vakarų Eu
ropos spaudoje ir nepasitenkin-
nio Sovietų Sąjungoje. ABLL 
tais metais vedė stiprią akciją 
prieš tarptautinius nusikalti
mus, kliudant Sovietų Sąjungai 
dalyvauti pasaulinėje olimpia
doje Los Angeles mieste, ir ta 
akcija buvo sėkminga: pabūgę 
masiško pabėgimo, sovietai savo 
atletų į olimpiadą neišleido. Ry
šium su šia akcija Pabaltijo 
valstybių okupacija plačiai 
išgarsėjo ne «ik Amerikoje ir 
Europoje, bet Azijoje ir Pietų 
Amerikoje. 

ABLL porą metų intensyviai 
dirbo, kad amerikiečių finan
suojama baltų radijo tarnyba iš 
Radio Liberty būtų perkelta į 
Radio Free Europe. Ir tai įvyko 
taip pat 1984. 

Kasmetinėse ABLL Los Ange-
tas skelbdavo proklamacijas ir Į e s m į es te organizuojamose 
tai palaikė Pabaltijo žmonių Žmogaus teisių konferencijose 
laisvės viltis, o taip pat erzino visuomet dalyvaudavo įtakingi 
okupantą. 

1983 kovoje dėl Pabaltijo 
valstybių laisvės ABLL pasiekė 
du labai reikšmingus laimėji-

JAV-ių valdžios pareigūnai, 
kaip jau minėtas Elliot Abrams, 
JAV ambasadoriaus prie Jung
tinių Tautų pavaduotojas Her-

mus: vienas — prezidentas bert S. Okun, JAV ambasado-

Trys buvę Latvijos KGB 
pareigūnai sausio 17 d. Muens-
terio, Vokietijos teisme, liudijo 
apie jų panaudotus metodus, kai 
buvo renkama medžiaga apie 
tariamą karo nusikaltėlį latvį 
Boleslovą Maikovskj. Arnolds 
Revalds, Voldemars Gotthards 
ir Elmars Berzins. Visi buvo 
KGB tyrinėtojai, kurių at
sakomybė buvo rinkti kalti
namąją medžiagą prieš 
Maikovskį 1964 metais, kai jis 
dar gyveno JAV-ėse. Tuo metu 
Latvijoj vyko užakiniai propo-
gandiniai teismai prieš 
aktyvius išeivijos pabaltiečius, 
kuriuos vedė KGB. Lietuvoj 
taip pat vyko tokie teismai. 

Kaip buvo įprasta tokios 
rūšies politiniuose teismuose, 
Maikovskis buvo nuteistas mir
čiai, ir sovietai reikalavo, kad jis 
būtų išduotas jiems sušaudyti. 

rius JT Žmogaus teisių komisi
joje J. Kenneth Balckwell, 
Amerikos Balso direktorius 
Eugene Pell, Valstybės depar
tamento diplomatai — Scanlan, 
Kamman, Levitsky, pulk. Leon 
Pfeiffer iš Pentagono, Kongreso 
nariai, spaudos, radijo ir TV 
žurnalistai, knygų autoriai, 
politinių problemų tyrinėtojai. 

Per tą dešimtmetį Pabaltijo 
valstybių reikalu ABLL 
pastangomis JAV Kongrese 
buvo pravesta daugelis rezo
liucijų, amerikiečių spaudoje 
paskelbta straipsnių, pasirody
ta TV ir radijo programose, 
suruošta daugybė demonstra
cijų — paminėtų amerikiečių 
spaudoje, radijo ir televizijos 
laidose, š imtai tūkstančių 
laiškų ir ' telegramų pasiųsta 
Kongreso ir vyriausybės 
nariams ir gal tiek pat į 
VVashingtoną nuėjo telefoninių 
skambinimų. ABLL leidžiamas 
„Baltic Bulletin" pasiekė visus 
Kongreso ir vyriausybės narius, 
didžiąją spaudą ir keliasdešimt 
tūkstančių kitų skaitytojų. Visa 
tai padaryta maždaug su 
10%-15% biudžetu, palyginus 
ką išleido Vlikas, nes ABLL per 
dešimtmetį dirbo planingai, 
solidariai, taupiai ir be at
lyginimų. ABLL turiningai 
užpildė reiistencijos prieš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
okupaciją vieno dešimtmečio 
istorijos puslapius. Per tą 
dešimtmetį ABLL veiklai vado
vavo Anthony B. Mažeika 
(lietuvis), Valdis Pavlovskis 
(latvis), Avo Piirisild (estas), 
Agris Pavlovskis (latvis) ir 
Angelė Nelsienė (lietuvė). 

Juozas Kojelis 

JAV-ės atsisakė išduoti jį 
sovietų teisinei sistemai. Visa 
tai pasikeitė, kai 1979 metais 
JAV-ėse buvo įsteigta Office of 
Special Investigations (OSI) 
įstaiga, kuri sudarius sutartį su 
KGB, pradėjo išpilietinti ir 
deportuoti emigrantus, naudo
damasi KGB parūpintais ta
riamais dokumentais ir liudi
ninkais. OSI iškėlė deportacijos 
bylą prieš B. Maikovskį. KGB 
suokalbis su OSI pirmą kartą 
stipriai buvo teisinėj arenoj 
iškeltas Juozo Kungio teisme 
1983 metais. Šis santykis 
plačiai buvo nagrinėtas adv. 
Povilo Žumbakio knygoje 
„Soviet Evidence in North 
American Courts", kurią išleido 
Americans for Due Process or
ganizacija 1988 metais. 

Po esto Kari Linno depor
tacijos į Sovietų Sąjungą 1982 
metais, B. Maikovskis buvo OSI 
numatytas taikinys deportacijai 
į Latviją. Nelaukdamas, kad tai 
įvyktų, B. Maikovskis tyliai iš
važiavo į Vokietiją su turistine 
viza. Sužinoję jo likimą, OSI 
kurstė Vokietijos valdžią, kad 
pradėtų bylą prieš Maikovskį 
Vokietijoj. Byla buvo užvesta ir 
Maikovskio teismas, prasidėjęs 
praeitais metais, vis dar tęsiasi. 
Jis yra 87 metų amžiaus. 

Pasikeitus politinei situacijai 
Pabaltijy Maikovskio gynyba 
paprašė Latvijos valdžios, kad 
teismui būtų pristatyti tie KGB 
atsakingi asmenys, kurie su
statė bylą prieš Maikovskį 1964 
metais ir kurių duomenimis 
OSI siekė jį deportuoti. Pasak 
New Yorko dienraščio „News-
day", „Pagrindinis teiginys visų 
trijų į pensiją išėjusių KGB 
pareigūnų buvo, kad KGB or
ganizacija veikė įstatymų 
rėmuose, ne kaip NKVD, kuri 
mušė ir kankino žmones. Bet 
savo tyrinėjimuose apie Mai
kovskį, šie KGB pareigūnai 
naudojosi NKVD anksčiau iš
gauta medžiaga, net ne
bandydami nustatyti, ar tai 
buvo tikri duomenys arba net 
kontekstą, kuriame įvykiai 
vyko". 

Žurnalistas Roy Gutman 
baigia: „Netvarkinga sovietų 
metodologija sukėlė daug 
klausimų vokiečių teismui ir 
pasidarė labai aišku, kad 
teismas negalės pasitikėti KGB 
darbu. Geriausiu atveju 
vokiečių teismui buvo prista
tyta visa eilė prieštaraujančių ir 
sumaišytų liudijimų. Teismas 
taip pat išgirdo, kad kai kurie 
kaltintojų liudijimai galėjo būti 
padaryti grynai dėl to, kad 
žmonės baiminosi KGB jėgos". 

OSI įstaiga tebeveda bylas 
prieš emigrantus ir paskutiniu 
laiku jų tyrinėtojai yra pasirodę 
Chicagos, Bostono ir Kali
fornijos lietuvių rajonuose. OSI 
pareigūnai yra jau keliavę į 
laisvą Lietuvą ir Latviją, ieš
kodami kaltinamosios medžia
gos. Wiesenthalio centras yra 
pareikalavęs medžiagos iš Lie
tuvos archyvų. Izraelio valsty
bė taip pat prašosi įleidžiama į 
archyvus. 

JAV-ėse tebėra dvi aktyvios 
bylos prieš lietuvius, būtent 
prieš Antaną Gudauską Mas-
sachusetts valstijoje ir Liudą 
Kairį Chicagoje. Antanas 
Gudauskas kaltinamas buvimu 
Impulevičiaus 12 savisaugos 
batalione. L. Kairys nuo 1980 
metų kaltinamas buvimu sargu 
Treblinkos koncentracijos sto
vykloje. L. Kairio gynybos 
advokatas yra paprašęs apelia
cinio teismo daugiau laiko 
toliau panagrinėti bylą, nes 
Lietuvoj politinė situacija yra 
pasikeitusi ir yra galimybė, kad 
atsiras išteisinamos medžiagos. 

Neseniai St. Petersburge mirė 
Kazimieras Fa lč iauskas , 
kuriam apeliacinis teismas pra
ėjusį rudenį norėjo suteikti 
naują teismą dėl OSI bylos 
nepatikimumo. Tačiau jau K. 
Palčiauskas buvo per sunkiai 
sergantis tokiam ėjimui. Išpilie-
tinimo byla prieš jį buvo pradėta 
1981 metais. Motiejus Kati-
nauskas iš Massachusetts, ku
rio gynybai pro bono vadovavo 
didelė amerikiečių firma ir 
kuris buvo apkaltintas vien tik 
buvimu eiliniu Impulevičiaus 
batalione, mirė prieš Kalėdas, jo 
bylai nepasiekus teismo. 

Cincinnati teismas gruodžio 
mėnesį išmetė ilgai užsitęsusią 
OSI bylą prie L. Petkiewycz. 
Teismas konstatavo, kad OSI 
neįrodė jokių specifinių 
nusikaltimu. OSI teigė, kad L. 
Petkiewycz buvo sargas Kiel 
Hesse stovykloj ir to užteko jį 
deportuoti iš Amerikos. Izraelio 
byla prieš John Demjanjuk vis 
dar tęsiama. Šiuo metu apelia
cija vyksta Izraelyje. Demjan
juk o gynyba yra pristačiusi nau-
a: ras tus dokumentus iš 

Ukrainos archyvų, kurie rodo, 
kad Ivan Marchenko, o ne Ivan 
Demjanjuk buvo tikrasis Ivanas 
Žiaurusis. 

Australija, kuri buvojau pasi
ruošusi prieš metus uždaryti 
karo nusikaltimų įstaigą, ją yra 
paskutiniu metu suaktyvinusi. 
1991 m. spalio mėnesį pasirašė 
kooperacijos sutartį su Lietuvos 
prokuratūra. Kanados valdžia 
t a ip pat pasirašė panašią 
kooperacijos sutartį su Lietuva. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

53 
— Barščiai, o ne sriuba!.. — pataiso Arūnas. 
— Tegu būna ir barščiai... Reikia gi viską sušildyti! 

Jau lygiai trečia valanda!.. 
— O aš manau, kad tik paruošk stalą keturiems 

asmenims, o pašildyti maistą spėsime ir vėliau, nes juk 
ne tuoj pat sėsime prie stalo valgyti ar neskaitai? 

— Keturiems? O Vytenio ar neskaitai? 
— O, man nereikia... Aš čia tik filmuotojas. 
— Kodėl? Ir tu būsi išalkęs! 
— Ne, ne! Tai tik jūsų šeimos šventė. Pirmą kartą 

su tėvu... 
Man netiks čia maišytis! Aš tik filmuosiu sėdinčius 

prie stalo. 
— Gal ir teisingai galvoji... Na, eime, aš tau paro-

dysiu,kurioj vietoj tau geriau filmuoti. 
Arūnas lieka su Vyteniu gatvėje, o Aušra viduje 

užtiesia stalą virtuvėje švaria staltiese ir dėlioja indus, 
valgymo priemones. 

— Arūnai! — pašaukia brolį. — Eikš čia pasitarti! 
Arūnas palieka Vytenį matuoti žingsnius ir sustoja 

pravirose duryse. 
— Gal reikia tėvelį pavaišinti kokia degtine? 
Arūnas išplečia akis ir net išsižioja. Žiūri į seserį, 

lyg nevisai suprasdamas klausimą. 
— Degtine!? Kaip tau atėjo tai j galvą? Mūsų 

namuose degtinės niekad nebūdavo. Tik kartais ponas 
Albertas atnešdavo kokį vyno ar šampano butelį... 

— Aš žinau, kad Lietuvoje žmonės visada priim

dami svečius vaišina degtine ar kitokiais stipriais 
gėrimais. Ir mes turėtume tėvelį taip pagerbti, nors 
patys degtinės ir negeriame. 

— Pagerbti! Ar tai pagerbimas? Iš kur tau tokios 
idėjos? 

— Gal paskambinti mamai ir paklausti? 
— Nebandyk skambinti, nes ji tikriausiai pasakys 

„ne"! Aš žinau! Be to, juk degtinė brangi... 
— Na, gerai... Aš irgi žinau, kad mama niekad ne

laikydavo namie svaigalų. Bet juk tokia proga... 
— Ne, tėvelis atvažiuoja pas mus ir turi rasti mus 

tokius, kokie esame, su visais mūsų kasdieniniais pa
pratimais. Taip mama sakė! Kam mums rodytis kito
kiais? Niekad nereikia stengtis save parodyti geres
niu, koks esi tikrumoj. 

— Gerai, gerai... Eik sau pas Vytenį! Tu mane 
nervuoji... 

Dar sunkokai primindamas vieną koją, nors jau 
visai be ramentų, Arūnas vėl išeina į gatvę tartis ir 
lūkuriuoti su Vyteniu tėvo. 

Jau tolokai po 4 valandos iš už gatvės kampo pasi
rodo Birutė. Priėjusi abu berniukus,apžvelgia Vytenį 
su filmavimo aparatu. Ar jau parvažiavo? 

Ji paduoda paketą Arūnui ir kartu eina vidun. 
_ Dar ne... Nežinau, kodėl jis vėluoja! 
— Ar Vytenis fotografuos? 
— Filmuos, mamyte! įamžinsime tėvelio 

atvažiavimą. 
— Tai brangiai kainuos filmas! 
— Labai nedaug daugiau, kaip paprastas fotogra

favimo filmas... 
— Kažin... Gal lėktuvas vėliau atskrido... Taip 

dažnai atsitinka. Pirkau tokį tortuką... bus prie arbatos 
po vakarienės. O kaip butas? Ar sutvarkytas? 

Nespėjus Arūnui atsakyti į klausimą, Birutė jau 
prie Aušros. 

— Tikiuosi, kad dar nešildei vakarienės? Ar van

duo jau užviręs? Gerai! Ir stalas pa^ne tas ! Tu gera 
seimininkė, Aušrele. Tik kodėl visur dega šviesa? 

Ji mėtosi ir keičia temą po temos. įbėga į miegamąjį 
persirengti švaresne suknele. Ant krosnies stikliniame 
inde verda vanduo. Aušra kiekvieną akimirką atsiran
da vis kitur — tai užgesina ugnį po vandeniu, tai 
apžiūri stalą. O Birutė taip pat vaikščioja aplink, se-
giodamasi suknelės kabes, tai vėl įeina į miegamąjį 
prisitaikyti karolius ar užsidėti batukus. Kol motina 
persirengia ir ruošiasi, Arūnas patylomis šnabžda se
seriai: 

— Vyteniui už filmą ir išaiškinimą reikėtų sumo
kėti, nors jis sakė, kad tai bus jo dovana mums... Nu
filmavęs tuoj duos išaiškinti... Bet mes sutaupysime 
ir jam sumokėsime, gerai? 

Durų skambutis sukelia visus ant kojų. 
— Tėvelis! Arūnai, atidaryk! — Birutė šaukia iš 

miegamojo. — Atidarykit gi duris, vaikai! 
Aušra pribėga ir plačiai atidaro buto duris. Jose 

visi pamato vidutinio ūgio vyrą su lagaminu rankoje. 
Akis dengia pilka skrybėlė, o sportinis apsiaustas gina 
nuo vakaro vėsumos. Akys stebi naeiliui visus tris 
šeimos narius. Tuo pat metu Vytenis filmuoja apeida
mas iš įvairių šalių ir sykiu įžengia butan. Stepo Vi-
lainio lūpos sučiauptos, bet pagreitintas alsavimas 
išduoda jaudinimąsi. 

— Stepai... 
Birutė su šypsniu eina artyn. Stepas peržengia 

slenkstį. Aušra ima paruoštą puokštę, o Arūnas spėja 
įjungti sienon prožektorių ir jį užžiebti. Lygiai tarška 
filminis aparatas Vytenio rankose. Ryškioje šviesoje 
vyras ir žmona apsikabina. Abiejų akyse žiba karoliu
kai. Sekundę tarsi abu sustingsta. Stepas Vilainis 
išsivaduoja ir ištiestomis rankomis laiko žmoną už 
pečių apžiūrėdamas jos veidą. 

r Bus daugiau) 
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Daiva (Ožinskaitė) ir Giedrys Jankaičiai 
Nuotr. J. Bacevičiaus 

BALTO KILIMO 
TAKELIU 

A U R E L I J A M. B A L A Š A I T I E N Ė 

Gruodžio 28 dienos šviesi 
saulė šypsosi pro Clevelando 
Dievo M o t i n o s šven tovės 
vitražus. Jaunųjų motinas Albi
ną Ožinskienę ir Aldoną Jan-
kaitienę į joms skirtas vietas 
atlydi vestuvių palydovai. Prie 
altoriaus jaunųjų laukia parapi
jos klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas ir prel. Aleksandras 
Goldikovskis. Kanadiet iškos 
lietuviškos poros sukaktuves 
suorganizavo ir vestuves iškėlė 
Clevelande gyvenanti Gelgo-
tų -Ožinskų še ima, ku r i 
didžiuojasi savo močiute Adele 
Gelgotiene. Ja i šių metų birželio 
10 dieną sukaks 102 metai! 

Vargonininkės Reginos Bra-
zai t ienės grojami vargona i 
didingai sugaudžia. Su gėlių 
puokš tėmis r ankose , ba l tu 
takeliu prasideda šešių puošnių 
pamergių eisena. Jas pasit inka 
pabroliai ir palydi į vietas. 
Sep tyne r ių metų P a t r i c k 
Halina neša pagalvėlę su žie
dais, o aštuonerių metų Marcelė 
Ožinskaitė oriai žygiuoja prieš 
nuotaką su gėlių puokšte. Nuo
takos veidas švyti, o jos puošni 
vestuvinė su',nelė. padabinta 
perliukais.dvelkia pavasarišku 
grožiu. Prisiart inus prie alto
riaus, nuotakos brolis dr. Algir
das Ožinskas ją pasitinka ir per
duoda jaunajam. 

Iškilmingų šv. Mišių metu 
Vida Ožinskaitė ir Giedrys 
Jankai t is tvirtais balsais davė 
savo moterystės priesaiką ir 
pasikeitė žiedais. Moterystės 
s a k r a m e n t ą su t e ikė k u n . 
Gediminas Kijauskas, asis
tuojamas prel. A. Goldikovskio. 
Solistė Aldona Stempužienė 
savo giedojimu teikė menišką 
nuotaiką. Prie jos prisidėjo iš 
Nevv Jersey atskridęs Julius 
Veblaitis su savo smuiku. Buvo 
graudžiai sentimentalu stebėti 
nuotaką, suklupusią prie Dievo 
Motinos kojų, aidint Schuberto 
„Ave Maria' giesmei. 

Vakare Lietuviu namų salėje 
susirinko svečiai iš Kanados, 
Michigano. Nevv Jersey, Illinois 
Marylando ir Clevelando apy
linkių Po vaišių, šampano ir 
romantiškos muzikos, jaunieji 
padėkojo savo motinoms, apdo
vanojo pabrolius ir pamerges, 
buvo perskaitytos sveikinimo 
t e l e g r a m o s , v iena net iš 
Australijos. I pokylio pabaigą 
buvo nuimtas jaunosios rūtų 
vainikėlis, tradicinėmis daino
mis sugraudinus nuotaką ir jos 
m a m y t ę . J auną j t apsupo 
pamergės, pasodino ant kėdės ir 
dainavo „Pasisėjau žalią rūtą 
bus mergele man"... Ilgai teko 
jam kentėti , kol pagaliau buvo 
jam leista pr is iar t in t i pr ie 
žmonos. 

Vidą Ožinskaitę-Jankaitienę 
susipažinau prieš jai išvykstant 
į Lietuvoje įvykusj APPLE 

pedagogų seminarą. Gimusi 
Kanadoje, ji didesnę gyvenimo 
dalį praleido Amerikoje. Cleve
lando valstybiniame universi
tete įsigijo bakalaurą komuni
kacijos srityje ir baigė Atlantos 
Montessori institutą. Prieš ket
verius metus persikėlė į Torontą 
ir dirba kaip instruktorė To
ronto High Pa rk Montessori 
mokykloje. Vida mėgsta kelio
nes ir spor tą , p l auk ia ir 
vaikštinėja, nepaisydama oro 
sąlygų. 

Giedrys Jankai t is yra baigęs 
Ryerson politechnikos institutą 
kompiuterio ir biznio admi
nistracijos srityse ir yra banico 
kompiuterių programų kon
sul tantas . Kai pokylio metu 
salėje pastebėjau baltą stirną, 
papuoštą švieselėmis, pradėjau 
te i raut is . Po vieno baliaus To
r o n t e , k u r i a m e jauniej i 
s u s i p a ž n o , Giedrys Vidą 
aplankė Clevelande. Grįžtant 
patamsyje namo, į jo automobilį 
a ts imušė didelė balta stirna ir 
automobilį gerokai aplamdė... 
St i rna tapo jų meilės simboliu. 
Kai Vida buvo Lietuvoje so
vietinio pučo metu, Giedrys la
bai susirūpino, ją pasiekė tele
fonu. J i s per telefoną pasipiršo 
ir gavo teigiamą atsakymą. 
Vidai grįžus į Clevelandą, jis ją 
pasitiko orauostyje ir ten pat jai 
padovanojo žiedą. Ir jis mėgsta 
keliones, sportą, operą ir baletą, 
o k a r t a i s ne t pasuka ir į 
kulinarijos meną. 

Pirmoji pamergė, jaunosios 
sesutė Daiva Ožinskaitė, bai
gusi Šv. J o n o kolegiją su 
bakalauru slaugymo srityje, 
buvo lydima pusbrolio'Stephen 
Myslo, kuris y ra viešos informa
cijos specialistas. Jaunosios 
k a n a d i e t ė d r a u g ė Roma 
Bražukienė, ultrasound techni
kė, buvo su savo vyru Andriu
mi, akcijų brokeriu. Biochemike 
pusseserę Loretą Dubray lydėjo 
kompiuterių analitikas Andrevv 
Coolig. Jaunosios pusseserė Liu-
sė Tamošiūnienė, turinti fizjnio 
lavinimo magistrą, buvo lydima 
inž. Ričardo Lapo. Jaunojo sesuo 
Raminta Halina, siekianti isto
rijos bakalauro, vestuvinėje ei
senoje dalyvavo su vyru inžinie
r ium Will Halina. Vidos drau
gė Carol Sufila, interjero deko-
ratorė, buvo lydima Arūno Pi-
lipaičio,fizinės geografijos spe
cialisto. Jaunųjų draugas inž 
Algis Šeškus ėjo vertėjo parei
gas, nes vestuvių svečia tarpe 
buvo ir lietuviškai nekalbančių. 

Tiek bažnyčioje, tiek pokylio 
metu buvo gražu matyti senas 
l i e tuv i škas vestuvines tra
dici jas , g i rdė t i giesmes ir 
d a i n a s . Abu jaunie j i , j a u 
Š i a u r ė s Amer ikos žemyno 
vaikai , yra patriotiškai nusi
teikę lietuviai, kurie konkrečiai 
prisideda pr ie Lietuvos at-

Liūdną mūsų t a u t a i i r 
valstybei 1991 m. sausio 13 
dieną atžymėjo Vokie t i jos , 
Austrijos ir Šveicarijos vokiška 
žiniasklaida. Mano klausomos 
Miuncheno ir Frankfurto radi
jo stotys jau rytinėse žiniose 
per specialius korespondentus 
Vilniuje pranešė prieš me tus 
įvykusias žudynes Vilniuje, taip 
pat pažymėdamos, kad rengia
mos demonstracijos. Jos buvo 
pa rody tos an t ro Vokiet i jos 
telelvizijos kanalo penktos, sep
tintos ir devintos vai. 45 min. 
vaka ro žiniose, p i r m i a u s i a 
nuf i lmuojant a t n a š a u j a m a s 
Mišias bei parodant 1991 m. 
sausio mėn. 13 d. sovietinius 
t ankus , a iškinant Vokietijos 
te lev iz i jos k o r e s p o n d e n t u i 
tiesiog iš Vilniaus (vokiečiai 
televizijos ekrane daugumoje 
įrašo VVilna-Vilnius Litauen) 
nekaltų žmonių žudynes prie 
televizijos bokšto. Ten žuvo 14 
lietuvių, daug buvo sužeistų, 
dingusių be žinios. Jų lavonus 
greičiausia paėmė OMON dali
niai. Kad žudynėse dalyvavo tie 
specialūs daliniai.rodo l ietuvių 
surinkti dokumentai (nufilmuo
tos storos bylos), žinomos ir 
pavardės. 

Vėlaus vakaro žiniose „Heute 
Journa l" buvo vėl nufilmuota 
demosntracija, mūsų t au t inės 
ir juodos vėliavos, mergai tės 
rankose laikančios l ietuviškas 
vėliavėles, minios žygiuoja į 
kalną, dega žvakutės. 

Dar tą patį vakarą iš netolimo 
Mannheimo miesto skambino 
du pažįstami vokiečiai praneš
dami, kad Stut tgarto radijo 
stotis ta ip pat plačiai komen
tavo sausio 13 d. įvykį. Sovietai 
kaltino lietuvius. Rusų pro
kuroras buvo pranešęs, kad 
susišaudymai įvyko ta rp lietu
vių, k a r i a i nepajudino ne t 
piršto. Tas sovietines melagys
tes griežtai paneigė vokiet is 
komentatorius. 

Miuncheno dienraštis „Sued-
d e u t s c h e Z e i t u n g " l i ū d n ą 
sukaktį sujungė su Lenkijos užs. 

statymo. Vida padarė didelį 
įspūdį Lietuvos pedagogams, 
juos supažindindama su Mon
tessori vaikų auklėjimo sistema 
ir ją pademonstruodama. 

Jaunies iems l ink ime ilgo, 
laimingo, šviesaus ir gražaus 
gyvenimo, sukūrus naują lietu
višką šeimą. 

reiK. min. K. Skubiševskio at
vykimu į Vilnių. Jį pakvietė 
Lietuvos prez. V. Landsbergis. 

Dienraščio specialus kores
pondentas Varšuvoje plačian. 
straipsnyje rašė, kad pasirašyta 
glaudaus bendradarbiavimo su
tar t i s . Tas įvyko po kelių mė
nesių nesutarimo tarp Lietuvos 
ir Lenkijos valstybių. Kalti
ninko reikia ieškoti Lietuvoje, 
kur i panaikino lenkų apgyven-
ditose vietovėse tarybas. Vilnius 
ta i grindė lenkų neištikimybe 
L i e tuva i , r emian t Maskvos 
sukilėlius. 

Tomas Urban padarė didelę 
k l a i d ą (o g a l s p a u s t u v ė ? ) 
į r a š y d a m a s , kad Lietuvoje 
gyvena 20 tūkst. lenkų ir 
Lenkijoje 15 tūkst. lietuvių! 
Manding, jis savo koresponden
ciją rašo iš perduotų Varšuvos 
radijo stoties žinių. 

Pajudina korespondentas ir 
Vi lniaus prieškarinį klausimą, 
nepalaikant Lietuvai diploma
tinių santykių su Lenkija. Lie
tuvos vyriausybė turėjo įsikurti 
Kaune . 

K. Skubiševski Vilniuje susi
t iko su lenkų mažumos atsto
vais, dalyvavo lenkų Mišiose. 
J a u ki tą dieną Varšuvos dien
r a š t i s „Žyc ie W a r s z a w y ' ' 
p r anešė , k a d Mišiose buvo 
išlieta dalis taut inių jausmų. 
Prezidento Lech Walesos var
du kalbėjo prezidento raštinės 
sekretorius Jurgis Milevski, 
kviesdamas lenkus prie dialogo 
o ne konfrontacijos su Lietuvos 
valstybės atstovais. 

Dalis vokiškos spaudos pa
t a l p i n o d ide l ę j a u n u o l i o 
nuotrauką, puošiant jam vai
n i k u L i e t u v o s p a r l a m e n t o 
užtvarą ir a n t jos pakabintą 
didelį kryžių. Pridėtame įraše 
pažymima, kad „Barrikaden" ir 
toliau saugos Lietuvos parla
mentą. 

Tas pats dienrašt is rašė, kad 
sovietinių kar ių dalinys ne-
sustodamas"prie Lietuvos mui
t inės važiavo į Kaliningrado 
apygardą. Lietuviai pirmiausia 
iššovė įspėjamąjį šūvį, o raudon
armiečiams nesustojus, muiti
n inkai šaudė į padangas. Kuo 
baigėsi šis įvykis, laikrašt is 
nerašė. 

Sausio mėn. 14 d. Vokietijos 
šeštas kanalas, pagerbdamas 
žuvusį Latvijos filmuotoją ir 
filmų režisierių Andrių Slapns 
(jis žuvo 1991 m. sausio mėn. 20 
d. j am filmuojant OMON dali

nių vidaus reikalų ministe
rijos puolimą Rygoje). Pilnai 
suprantama, kad pirmas filmas 
sausio mėn. 14 d. buvo žuvusio 
latvio pagamintas 1988 m. 
filmas „Tas buvo vieną kartą 
Europoje". Toliau vėl latvės 
Laimos Zurginos „Ir jie yra 
mano sūnūs" (sausio 15 d.), 
„Vieną kartą buvo septyni Si
meonai" (sausio 17 d.), esto 
Raivo Suviste „Atleisk mums 
Andriau" (sausio 21 d.), vėl esto 
Petro Simm „Žmogus, kurio nie
kuomet nebuvo" (sausio 23 d.), 
Marko Soosaar ,,Miss Saare-
maa" ir „Liūdna Venecija"' 
Damaševičiaus „Pabudimas", 
Juri Sillart sausio 24 d. ir sausio 
28 d. Raimundo Banionio „Ame
rikos viešbučio v a i k a i " ir 
Kęstučio Vaišvilos „Vieną 
kartą reikia sustoti". 

Clevelando žinios 

CLASSIFIED GUIDE 

VASARIO 16-OSIOS 
M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 74 metų sukaktis bus 
minima sekmadienį, vasario 16 
d., tokia tvarka: 

10 vai. rytą — šv. Mišios Dievo 
Motinos parapijos bažnyčioje. 
Prieš Mišias — vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo. 

10:30 vai. — Šv. Mišios Šv. 
Jurgio liet. parapijos bažnyčioje. 

11:45 vai. — Iškilmingas mi
nėjimas Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje. Kalbės Lietuvos 
konsulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza. Meninę dalį atliks 
„Grandinėlės" tautinių šokių 
šokėjai'.vadovaujami R. Motiejū-
naitės>Bboth ir A. Gedrytės; 
gros R. Biliūnas. 

įėjimas — 4 dol. auka išlai
doms padengti; vaikams — vel
tui. Visi Clevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

Rengia ALT skyfftis ir LB 
apyl inkė. 

MŪSŲ M I R U S I E J I 

Pęr. .antrąjį 1991 m. pusmetį, 
nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 
d., Clevelande ir apylinkėse 
mirė šįe lietuviai: 

Ona , Knapčienė, Alfredas 
Krugis, Ona Dailydienė, Teles
foras Dolieba, Petras Petrulis, 
Adelė Verbylienė, Adelė Kazie-
nė, Jonas Meškauskas, Paulina 
Uselienė, Juozas Motuzą, Juo
zas Vencius, Ona Šerkšnienė, 
Mary Žickienė. Ona Garulienė, 
Gus. Račkauskas, Mikas Yat-
ska, Albertas Meilus, Liudas 
Lenkaitis. 

M.J. 

IB Communication bendrovės prezidente Ingrida Bublienė su Parodų Rūmu direktorium Aloyzu 
Tarvydu ir Spiro Counos, Clevelando Parpiu Rūmų direktorium. 

;V. 

INSIinfDBYfOlC 
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MUTUAL 'PeJenač SAVINGS 
ANO K )AN A.",SOCIATION 

Choriered orvd Stipeivr-H by fhs Uni»e<J Stalo* Govci nmpnt 
2212 W CERMAK ROAD • CHKAGO, MINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS .»»-»v * 

(312) 586-5959 i * M 
(708) 425-7161 ^mw^ 

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

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
p ro fes iona l ia i , s^J^ iningeji ir 

i asmeniškai patarnaus įkainavime 
veltu: 

E T A ; 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla,Ava., 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas i' pardavimas 
• MLS Kompiuterių >r FAX pagalba 
• Veltui namų ;vertn'rr,as 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuoiaida pensin nKams 

IB ULS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. Realtor 
Irena Bltnstrubiene, 

Rea;tor Assoc. 
Noosavvo.^ pa'oav.rnas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodu 2 Kamb. butą Vilniu
je. Kreiptis: Larisa (San Fran-
claco) 415-750-1468 arba So
fija (Vi l ius) 41-52-32 

Parduodamas mūrinis namas 
CyrstsJ Laka, IL, „Hillside Range 
stiliaus: 3 mieg., 4,000 kv. pėdų gyv 
plotas, 4.3 akro sklypas su 
šimtamečiais ąžuolais. Kreptis. 

Tai. 815-459-5256 

FOR RENT 

Išnuomojami butai įvairių kainų. 
First Rata Raal Estate 

Aušra Padaline 
Tol. 312-767-2400 

Moteriai Išnuomojamas modemus 
kambarys naujame name su virtuvės 
ir skalbimo privilegijomis. Skambinti 
tarp 6 v.v.—8 v.v. tel. 312-647-5638 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wa»t S5th Strat 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicigos miesto leidimą DuDu î  
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Qnturj£ 21 
• l . MIS 

RtALMART. INC. 
6b02 S. Fu:a>ki, 

Chitago, IL 60629 
! '.8S-6100 

BALYS BUDRAiTIS 
^ įvairhj nuosavy
bių į kime b*i pardavime, mieste ir 
priemiestiuo-e. S>."teresucti skam
binkite BUDRAI 

Bus. 312-385-6103, "c-5971 

Parduodamas gražiame Kauno rajone 
erdvus. 4 kama outas mūriniame name 
Dideiė virtuve. .<r pnos^a.'.Saris;. dengtas 
balkonas c=« sandelio patalpa. Šutas 
išklotas uosio parketu; jesines i j rys bei 
kt gražus <n?-*>o-3:; Pri*d©^— *ae ! : s ga
ražas. Kra lpm: 6*3-0*?-9228. 

IEŠKO DARBO 

55 m. lietuvė ieško darbo prie 
vaikų, ligoniu ar senelių. Turi 
rekomendacijas. 

Skambinti: 708-554-9450 
-

56 matų ilatuvė l**ko darbo: daro 
masažus va'ruoja autorr.ob<'į. myli 
va »:JS, dirba visus namų ruošos dar
bus. Rašyti; Grtnčattana, 515—4th 
Ava., Aabury P*K. N.J. 07712. 

PAŠAUKĖ MANE... 

Ši knyga — tai dabartinio Po-
piažiaus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią paraše oo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jts bendracarbia-
vo nuo 1940 iki 1973 metų. Knyga yra 
išversta į daug9l! kalbų. Iš lenkų 
ka'bos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl. SDaud* Vilties" spaustuve 
Vilniuje 1990 m Kaina 4 dof. Su per
siuntimu — 6 dol. !Minois gyventoiai 
dar prideda 32 c;, valstijos mokesčio. 

UžsaKymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 VV. 63rd St. 
Chicaoo, IL 60629 

DĖMESIO, PANEVĖŽIEČIAI! 
Kun. Ričardas Pukenis, Panevėžio Švč Trejytx • Uliūnų 
Kristaus Dangun Žengimo parapijų adm 
kreipiasi į lietuvius Amerikoje, ypač j panevėžiečius, pra
šydamas padėti jam įsigyti vargonus. Jis yra atnaujinęs tris 
bažnyčias. Jo adresas. Sodų 3, 5300 Panevėžys, 
Llthuania. šiame reikale tarpininkauja Marijonu provirsciolas 
kun. V. Rimšelis, 6336 S. Kilbourn Ave., Chtcago, IL 
60629. Aukas galima rašyti Marijonu vardu (Ma-iar. Fathers) 
Tokios aukos nuskaitomos nuo taksų. Tiesiai t uet j vą čeKius 
siųsti dar negalima. 

Bendra Uetuvos-JAV Įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus r dėvėtus aufor. *cbiliu5-
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių techninj aptarnavimą lietuviškais pinigais 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius VAN \' 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKU 5 

Tai. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tai. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Fax(312) 434-2655 

•Saaaaaaa 



PO VOKIETIJĄ 
KLAJOJANT 

P. PALYS 

Visi keleiviai apsidžiaugė 
lėktuvui minutės tikslumu pa
judėjus ir pradėjus riedėti į 
pakilimo taką. Deja, per anksti 
buvo pradėta džiaugtis. Lėktu
vui sustojus pasigirdo prane
šimas, kad vienas lėktuvo gene
ratorius neveikia. Turime grįžti 
atgal. Pataisymas užtruksiąs 
apie pusę valandos. Sugrįžome! 
Vietoje pusės, generatoriaus pa
tvarkymas užtruko dvi valan
das. Lėktuvui vėl pradėjus 
judėti — plojome! Bet ir vėl teko 
apsivilti. Girdime pranešant, 
kad lėktuvas turi grįžti ir paim
ti du pavėlavusius keleivius. 
Keleivių veiduose atsiranda 
susirūpinimas, nes visiems 
aišku, kad su lėktuvu yra 
kažkas netvarkoje. Lėktuvo 
kapitonas nesako teisybės ir ką 
nors slepia, nes lėktuvas, jau 
atsiradęs prie pakilimo tako, 
tikrai nebegrįžtų paimti besivė-
luojančių keleivių. Lėktuvui 
grįžus atgal, keturi keleiviai 
pasiima savo daiktus ir lėktuvą 
apleidžia! Mano galvoje pradeda 
klajoti neramios mintys... 

„Pavė lavus ių ke le iv ių" 
paėmimas užtruko truputį il
giau valandos. Pagaliau lėktu
vas, pasivėlinęs net 3 valandas, 
pakyla. Keleivių nuotaika ne-
pergeriausia. Už lango tamsi 
naktis. Apačioje New Yorkas, 
paskendęs šviesų jūroje. Lėk
tuvui, nors jau ir gana aukštai 
iškilus, tą šviesų jūrą neįma
noma aprėpti. Kalba lėktuvo 
kapitonas. Jis atsiprašo už 
vėlavimąsi. Sako skrendame 
33,000 mylių aukštyje ir kylame 
į 35,000. Šiuo metu esame virš 
Kennebunkport, Maine. Tas 
kapitono pranešimas pažadina 
prisiminimus, nes čia, Pranciš
konų vienuolyno vasarvietėje 
atostogaujant, buvo praleista ne 
viena vasara. Norisi valgyti, nes 
nuo pietų dar nieko nesu valgęs. 
Pagaliau pasirodė ir vežimėlis 
su maistu. Vėlyvą vakarienę 
skaniai suvalgiau. 

Šalia manęs sėdi vokietaitė. 
Ji, aplankiusi savo gimines 
Gvatemaloje, grįžta į Hambur
gą. Gera pašnekovė. Jaunai 
atrodo. Spėjau ji turėsianti ne
daugiau 20 metų. Apsirikau! Ji 
jau turi daktaratą iš istorijos ir 
ją dėsto Hamburgo universitete. 
Puikiai informuota apie Lietu
vą. Ji sveikino mane su Lietu
vos nepriklausomybės pripaži
nimu. Mano pašnekovė, lėktuve 
išbuvusi jau apie vienuolika 
valandų, prisipažįsta, kad esan
ti gerokai pavargusi. Atsiprašo ir 
saldžiai užmiega. Man lėktuve 
miegoti nelabai sekasi. Bandy
siu, gal pavyks nusnausti. 
Pavyko! 

Lėktuvui, dar pusvalandžiui 
nusileidus Amsterdame, lai
mingai pasiekėme Hamburgą. 
Ten manęs laukė nežinia kur 
"„dingusio" duktė Aida. At
s i sve ik ina 3a malonia bendra
keleive, aš ir Aida atsirandame 
viens kito glėbyje. 

Dabar dar turinie sukarti apie 
.100 kilometrų. \ ažiuojame į 
Kielį, kur gyvena mano dukters 
šeima. Aidos vairuojamos maši
nos greičio rodyklė yra nukry
pusi daugiau kaip 140 kilomet
rų. Mane tas į. reitis ima 
gąsdinti. Nedrįstu avo nerimo 
parodyti, bet vis d« įto bandau, 
kad ir kukliai, Aidai priminti. 
Aida savo eikliuosius „žirgus" 
truputėlį pažaboja 

Atvažiavus į Kel į , radome 
belaukiančius , tik ką iš 
mokyklos grįžusius mano 
anūkus Falk Arūną ir Leif Vitą, 
o vėliau iš darbo grįžo ir žentas. 

Kai vieni kitais atsidžiaugė
me ir išsikalbėjome gyvenimas 
grįžo į normalias vėžes. Vieni iš
eina į darbą, o kiti į mokyklą. Aš 
pasilikęs vienas negi sėdėsiu 
namuose. Kielio miestą jau 
pakankamai pažįstu, nes jame 

lankausi ne pirmą kartą. Man 
jau senokai rūpėjo aplankyti 
garsų, pirmajame pasauliniame 
kare žuvusiems jūreiviams pa
minklą. Tas paminklas yra ant 
Šiaurės jūros kranto, prie Kielio 
kanalo žiočių, nedidel iame 
kurortiniame mieste — Laboe. 
Į tą miestą galima patekti su 
automobiliu, autobusu arba su 
laivu. Nutariau pasinaudoti lai
vo patarnavimu. Į prieplauką iš 
namų ėjau pėsčias. Užtruko 
apie gerą pusvalandį. Palaukus 
keletą minučių atpukšėjo ir 

jos krantai. Pati jūra, lyg 
kažko užsirūstinusi ant Kielio 
miestojį negailestingai perker
ta ir padalina į dvi dalis. Jūros 
bangose siūbuoja įvairaus dy
džio laivai. Apie juos skraido 
išalkusios žuvėdros. Ant buri
nių lentų vandens paviršiuje su 
vėju lenktyniauja jaunimas. 
Paminklo papėdėje ant jūros 
kranto — povandeninis laivas. 
Vėjui atidavęs duoklę (jis mano 
beretę nusinešė į jūrą), žemyn 
leidžiuosi pasinaudodamas kel
tuvu. 

Keliauju ilgu koridoriumi, 
vedančiu gilyn į požemį. Ten yra 
sa lė — rotunda. Ji skirta 
pagerbti pirmajame ir antra
jame karuose žuvus iems 
jūrininkams. Salė pavadinta 
„Weihe Halle" (pasiaukojimo, 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Spring Hill, FL 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. sausio mėn. 24 d 

nemažas laivas. Laivas, perkel- aukos?). Prieš patenkant į tą sa 
dinėdamas keleivius iš vienos 
kanalo pusės į kitą, plaukia 
zigzaguodamas. Laboe miesto 

KUR MEDINĖ LIETUVA 

Labai džiugu, kad Spring Hill 
lietuviai pradėjo Naujuosius 
Metus juos pasaldydami 
„Medum". Paskutiniam su
sirinkime (klubas renkasi trečią 
trečiadienį kiekvieno mėn.,) 
Juozo Nakutavičiaus pasiūly
mu, pritariant Kostui Mačiu-
liui, buvo nutarta pasikviesti 
grupę „Medus" iš Lietuvos, kuri 
jau buvo Amerikoje. Noriu 
paminėti, kad čia yra tik kelios 
šeimos naujų ateivių ir dau
gumą klubo narių sudaro čia 
gimę, augę ir jau pensininkų 
amžiaus sulaukę lietuviai. Iš jų 

lę matyti užrašas: „Entbloese ^ ^ v a l d y b a : p i m S t a n l e y 

Dėme Haupt und Schweige D o n j b r o W 8 k i ( n e j o k a i t ė , k a d j o 
(nusiimk galvos apdangalą ir ^ ^ s u l e n k i n o Dambrausko 
susikaupk). Salės grindys pa- ^ ^ ^ ^ g ^ 
aukštintos ir kiek naršų gaub- ^ A l b i n a Z o o k m A n n e 
tos. Grindys apskritos, o jų 

prieplauką l a i v a s pas iekė 
maždaug per valandą. Tenka 
pripažinti, kad visi Vokietijos 
miestai dar vis dėlto švarūs, 
nežiūrint, kad vienas kitas 
popieriaus gabalėlis ar alaus 
dėžutė kai kur ir pasirodo. 
Vienas kas tuojau krinta į akis, 
tai tik cigarečių nuorūkos. Jų 
visur, o ypač prie autobuso 
stotelių pilna. Negali žmogus 
suprasti, kodėl rūkantieji tas 
nuorūkas meta ant žemės, o ne 
į čia pat esančias šiukšlių dėžes! 
Bet viso to nepastebėjau šitame 
kurortiniame mieste. Jis šva
rutėlis. 

Apleidus laivą, jau iš tolo 
matyti aukštai iškilęs mano 
norimas aplankyti jūreivių pa
minklas — , ,Das Marine 
Ehemal". Paminklą pasiekti aš 
dar turiu keliauti apie 2 km. 
Keliauju pėsčias palei mano 
kairėje e s a n t į paplūdimį . 
Paplūdimyje besimaudančiųjų 
patogumui, jų apsisaugojimui 
nuo vėjo ir saulės, išstatyta dau
gybė iš vytelių pintų būdelių. 
Tas būdeles už mažus pinigus 
galima išsinuomoti ir, patogiai 
įs i tais ius, gali jose sėdėti, 
skaityti arba išsitiesus ir nu
snausti. 

Mano dešinėje palei gatvę 
puikuojasi naujai išdažytos 
vilos, kavinės ir vasarnamiai, 
kurie yra paskendę gražiausių 
gėlių ir rožių žieduose. Priartėju 
prie kalniuko, ant kurio stovi 
iškilęs į 85 metrų aukštį iš 
betono ir plieno paminklas, skir
tas pagerbti Pirmajame pasau
liniame kare žuvusiems jūrinin
kams. Įėjus pro vartus į didžiulį 
paminklą supantį kiemą, tave 
pasitinka ant paaukštinimo pa
dėtas 7 tonas sveriąs laivo pro
peleris. Kiek atokiau yra pa
minklas iš akmens. Jis skirtas 
pagerbti Antrajame kare žuvu
siems Amerikos povandeninių 
laivų jūrininkams. Paminklo 
viršuje užrašas: , ,Sti l l on 
Patrol". Toliau seka žuvusiųjų 
skaičiai: karininkų — 374, 
jūrininkų — 3731, ir 52 povan
deniniai laivai! 

Įėjus į paminklo vidų patenki 
į salę, kuri yra dedikuota Pir
majame kare buvusiems jūrinin
kams. Jų žuvo 34,836. Visų jų 
vardai pavardės, gimimo metai 
ir vieta surašyta milžiniško 
dydžio knygoje. Ta knyga 
patalpinta stiklinėje dėžėje, visa 
ta dėžė užkelta ant ketvirtainis. Auomet, kai pirkau bilietą- Bet 
kos formos granito paaukšti- grįžtant atgal, lėktuve vietos 
nimo. Dviejose salės sienose, man jau nebebuvo. Mano vieta 
maždaug pusės centimetro gyly
je, yra įspausti visų nuskendu
sių la ivų autent i šk i juodi 
siluetai. Vienoje sienoje pirmo
jo, o kitoje antrojo karo metu 
nuskendę vokiečių laivai. 

Paminklo bokšto viršų galima 
pasiekti naudojantis keltuvu ar-
ba gali lipti ir laiptais. Pasirenku 
laiptus. Nugalėjus 335 laiptus ir 
pasiekus bokšto viršų, vis dėlto 
pulsas žymiai greičiau pradėjo 
„triukšmauti". Pirmiausiai, ką 
bokšto viršų pasiekęs pajunti, 
tai vėją. Norint jam pasiprie
šinti reikalinga stipriai įsikibti 
į ižtvara0 Vaizdas nuostabus! 
Tolumoje aiškiai matyti Dani-

viduryje masyvus paminklinis 
akmuo. Akmens priešakyje — 
vainikas. Šalimais to akmens 
stovi uždegta žvakė. Apvalų 
gaubtą stogą laiko gal koks 
š imtas į vidurį palinkusių 
stulpų. Prie jų pakabintos 
įvair ių jūros karo laivyno 
dalinių margaspalvės vėliavos. 
Blanki šviesa krinta per stoge 
įmontuotą didelį vitražą. 
Vitražo dominuojanti spalva 
mėlyna. Vitražo viduryje lengvo 
geltonumo spalvos kryžius, 
kurio šviesa krinta ant rotun-
dos viduryje esančio paminkli
nio akmens . Viešpatauja 
mistiška nuotaika. Visi tylūs ir 
susimąstę slenka aplink. Vieni 
skaito užrašus ant vainikų, o jų 
daugybės prikabinėta ant sie
nos, kiti gi maldoje susikaupę. 
Įspūdis didingas ir kartu sle
giantis... 

Išėjus į lauką ir į plaučius 
įtraukus jūra kvepiančio oro, 
einu aplankyti ir „karstą" — 
povandeninį laivą, kuris yra čia 
pat ant jūros kranto. Juk to
kiuose pat „karstuose" į jūros 
dugną nukeliavo tūkstančiai jū
reivių. Tas laivas tai U-995. 
Užsimokėjęs 2 markes ir eilutė
je pastovėjęs gerą pusvalandį, 
p a t e k a u į vidų. Čia visi 
įrengimai, ginklai, patrankos, 
torpedai palikti taip, kaip 
buvo, kada tas laivas karo metu 
patru l iavo Šiaurės jūroje. 
Laivas buvo pastatytas jau karo 
metu — 1943 metais Hamburge. 
Laivo ilgis — 67.23 metrai, o jo 
plotis — 6.20 metrų. Laivo įgulą 
sudarė 4 karininkai, 4 viršilos, 
10 puskarininkų ir 27-34 
jūrininkai. 1952 metais iki 1962 
tą laivą naudojo norvegai. 1971 
m. laivas vėl grįžo Vokietijai. 
1972 m. jis buvo padėtos čia ant 

jūros kranto, kur dabar jį aplan
ko ir apžiūri tūkstančia i 
žmonių. 

Iš mano šios dienos „ekskursi
jos" į namus grįžtu vėlokai. 
Mane pasitinka susirūpinę 
veidai. Jie baiminosi, kad 
nebūčiau kur nors pasiklydęs. 

Šio rašinio pradžioje minėjau 
apie lėktuvo nesėkmes. Baigda
mas noriu paminėti ir mano į 
namus grįžimą, kuris baigėsi su 
„Happy ending". Aš lėktuve 
vietą užsisakęs į abu galus 

buvo parduota kitam keleiviui. 
Jie išžvelgę visą kompiuterį ir, 
vietos man nerasdami, man 
„priglaudė" pirmoje klasėje. 
Nesibariau ant jų už tai! 

Kiekvienam žmogui pasaulis 
užmojo tuo nacių, kuo iis jam. 
«MJI nusišypsosi, jis tau nusi
šypsos, jei surauksi kaktą, 
ir jis niūriai pažiūrės į tave, jei 
dainuosi, tave priims linksma 
draugija, jei mąstysi, tave 
užkalbins mąstytojai, jei myli 
pasaulį ir rimtai ieškai jame 
gero, būsi apsuptas malonios 
draugystės, ir gamta papils tau 
savo lobių. 

Guzik Gietuvaitė, ištekėjusi už 
lenko) ir parengimų vadovė 
darbščioji Virginia Kentra su 
padėjėja Natalie Balvich (ukrai
nietė, ištekėjusi už lietuvio). 

Grupė „Medus" Amerikoje 
jau antrą kartą, bet su naujais 
veidais, išskyrus jų vadovą, ir 
nauja programa. Jos sudėtis: 
Arvydas Vilčinskas — vadovas 
su žmona Jūrate, Algis Gelažius 
ir Vladas Klimas. Instrumentai 
— gitara ir sinkronažai. Nesu 
muzikas ir šios srities neliesiu. 
Bet mane jau pirmoji daina 
„Pilkas kryželis", prie kurio 
„sės Dievulis ir pailsės", tuoj 
pat nukėlė į gimtąją Tėvynę, 
kuri yra ne tik dainų, bet ir 
kryžių šalis. 

„Šitiek kryželių žemės 
keliuos, 

O jis tik vienas čia 
spinduliuos. 

Kur medinė dar Lietuva, 
Palei šulinį žydi ieva". 

Tai tik vienas šios dainos 
posmelis, bet tiek daug pa
sakantis ir toks artimas širdžiai. 
Na, o daina „Vakarė žvaigždė" 
skirta išeiviams ir tremtiniams, 
tikrai visus sugraudino. 

„Išalkom Tavo duonos 
kasdieninės, 

Kaip niekada per gadynes 
kelias, 

Surink mus, Dieve, iš visų 
pasviečių 

Gyvuosius likusius namo 
Darvesk." 

Išgirdus šiuos žodžius ir 
švelniai liūdną melodiją, ne 
vienam klausytojui riedėjo aša
ros ar virpėjo lūpos norint jas 
sulaikyti... Buvo ir daugiau 
gražių dainų, bet paminėjau tik 
dvi, nes man jos labiausiai pati
ko. 

Manau, kad Spring Hill lietu
viai, o taip pat ir svečiai ukrai
niečiai (jiems irgi buvo skirta 
viena daina jų gimtąja kalba) il
gai prisimins šio pobūdžio 
koncertą, kuris čia buvo atliktas 
pirmą kartą. Reikia tikėtis, kad 
bus paskatinimas nepabūgti ir 
ateityje suruošti daugiau tokių 
koncertų. 

Tiesa, buvo malonu matyti 
svečių iš mūsų „motinos" St. 
Petersburg lietuvių kolonijos. 
Juk ir mes juos dažnai 
aplankome. Kiek žinau, tai 
grupė „Medus" koncertuos St. 
Petersburge ir Miami, FL. 
Patariu kiekvienai lietuvių 
kolonijai juos pasikviesti. Tikrai 
neapsivilsite. Juk tik keturi 
žmonės. 

Visų klausytojų vardu drįstu 
padėkoti grupei „Medus" už 
tokį puikų koncertą, valdybos 
nariams jį suruošus, visiems at
silankiusiems ir sol. Juozui 
Nakutavičiui už sutartą besą
lyginę kainą. 

Kostas Mačiulis 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Agr. ANTANAS ŠOŠĖ 
1992 m. sausio mėn. 4 d. po ilgos ir sunkios ligos iškeliavo 

Amžinybėn, palikęs sielvarte šeimą ir daugelį liūdinčių 
širdžių abiejose Atlanto pakrantėse. Amžinam Poilsiui 
palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Kuzinskui už maldas 
koplyčioje, už šv. Mišių auką Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje ir palydėjimą į kapines. Nuoširdi padėka solistui 
Jonui Vazneliui giesmėmis per šv. Mišias palydėjusiam 
velionį Amžinybėn. 

Mūsų didelė padėka priklauso Lietuvių agronomų 
sąjungos vadovybei už atsisveikinimą ir pareikštą užuojautą. 

Dėkojame už maldas, už užprašytas šv. Mišias, už aul s 
Tautos Fondui, Lietuvos Ambasadai, Washington, DC ir s. . 
Mišioms. 

Mūsų didelė padėka visiems, taip skaitlingai lankiusiems 
velioni koplyčioje, karsto nešėjams ir velionį palydėjusiems 
į kapines. 

Ypatinga padėka priklauso J. Linkuvienei, S. Bražionienei 
ir V. Pikelienei, padėjusioms ligonį slaugyti jo ilgos ligos metu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą. 

Nuliūdę: žmona, dukrelės ir jų šeimos. 

A.tA. 
VALERIJAI VEITIENEI 

Lietuvoje mirus, seseriai STEFAI ŠIDLAUSKIENEI 
su vyru JUSTINU, dukroms LORETAI ir DŽIANEI 
su šeima, sesers dukrai GRAŽINAI ir kitiems gimi
nėms Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reiškia. 

Vladas ir Elena Paliulioniai 

Lim.merm.ann 

A.tA. 
PRANUI JANČAUSKUI 

tebūna lengva svetingos žemės velėna. Liūdinčią 
našle VALERIJA, mūsų drauguos narę, brolius, seserį 
ir jų seimas nuoširdžiai guodžia. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
PETRAS JARACKAS, Jr. 
Gyveno Livonia, MI. 
Mirė 1992 m. sausio 11 d., sulaukęs 52 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Salake 1939 m. gruodžio 3 d. 
Velionis buvo sūnus a.a. Petro ir a.a. Teresės 

Jarackų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Jennie Dūda, 
sesuo Regina Thomann ir brolis Charles. 

Mylimam vyrui 

A.tA. 
ANTANUI GRINIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną JADVYGĄ, skausme 
l ikusią, nuoširdžiai užjaučiame ir da l inamės 
skausmu. 

Viktorija ir Vacys Kraučiūnai 
Birutė Januškaitė 
Aldona ir Robertas Tamulioniai 
Birutė ir Antanas Diškėnai 
Konstancija ir Vladas Kartanai 
Veronika Pleskienė 
Pranas Viršila 
Elena ir Albertas Misiūnai 

St. Petersburg, Florida 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-044© ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

u 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette 

Kiti S. C. Lack lai 
Parke 

dotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. 

2424 W. 69 St. 

Visų telefonas: 

• Hickorv Hills 
* Chicago 

708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAl HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2539 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 6062O 

1(312) 476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami 1-(3121-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

http://Lim.merm.ann
file:///1arquette


DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. sausio mėn. 24 d. 

x Kun . D o n a l d a s Pe t ra i t i s , 
MIC, Marijonų vienuolijos vy
riausias vadovas, sausio 27 d. 
vyks iš Romos j Vokietiją ir 
Augsburge oficialiai atidarys 
Marijonų vienuolyną Pal. Matu
laičio vardu. Vyresniuoju jau 
paskirtas kun. Henry Eichler, MIC. 

x „ J o n i o " ansambl io kon
certas rengiamas vasario 2 d. 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Po 
koncerto visi kviečiami at
silankyti į kavinę, kurioje bus 
bendri pietūs — vaišės. Kon
certo bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Vaznelių parduo
tuvėje. 

x P r i e š Ka l ėdas išėjo pir
mas i s šios Švietimo tarybos 
ž i n i a r a š t i s — l i t uan i s t i n ių 
mokykų vedėjams ir mokyto
jams. J a m e pranešama Švie
timo tarybos sudėtis, įvairios 
žinutės apie naujus leidinius. 
Šv ie t imo t a rybos žu rna la s 
„Švie t imo ga i r ė s" nebebus 
leidžiamas. Visos išeivijos švie
timo žinios bus spausdinamos 
mėnesiniame „Pasaulio lietuvy
je" . Specialiai paskirtame sky
riuje bus spausdinami mokyklų 
aprašymai , nuotraukos ir įdo
mesnių pamokų pravedimo 
aprašymai. 

x Telš ių Kata l ikų mokyklos 
mokiniams siuntinį organizuoja 
Chicagoje veikiantis Panevėžio 
Caritas talkos būrelis. Būrelio 
n a r i a i i r p r i j auč ian t i e j i 
kviečiami į trumpą susirinkimą 
sekmadienį, sausio 26 d., Sek
lyčios ant rame aukšte nuo 12 
iki 1 vai. p.p. Atvykstantys 
kviečiami į susirinkimą atnešti 
sportinių batų berniukams ir 
mergaitėms nuo 7 iki 14 m., 
bal tų „ t i gh t s " mergai tėms, 
baltų kojinių iki kelių berniu
kams ir at i t inkamų apatinių 
ba l t in ių . Negalint iej i susi
rinkime dalyvauti gali savo 
dovaną palikti Seklyčioje, ant 
jos užrašius, kad tai Telšių 
Katalikų mokyklai. 

"X „Grandis" , ^ t n c a g o s jau
n i m o t a u t i n i o a n s a m b l i o 
šokėjai , kviečiami Vilniaus Pe
dagoginio instituto ansamblio 
„Šviesa", po tautinių šokių 
šventės Chic?..-oje, liepos 9 d., 
išvyksta gastrolėms į Lietuvą. 
Skris Lufthansa oro linija. Pa
geidaujantieji kar tu su jaunimu 
skristi asmenys, dėl informa
cijos ir registracijos, prašomi 
kreiptis į Ir. Smieliauskienę, tel. 
708-425-4549 

x Gre i t pa rduodu vienos ... 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
S t a n k u s , tel. (312) 586-5959 ar
b a (708) 425-7161. 

(sk; 

x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 
tur ime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nu: ipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymu Rašyti, skam
binti: P e t r a s P& kėnas, 3051 S. 
O c e a n Blvd., B« ca Ra ton FL. 
33432; te l . 407-: 92-7916. 

(sk) 

x IX T a u t i n i ų šokių šven
tės posėd i s bus šį šeštadienį, 
sausio 25 d.. 4 vai. p.p. Sekly 

£. čioje. Šiame posėdyje dalyvaus 
JAV LB krašto valdybos pirmi 
ninkas Vytautas Maciūnas iš 
Philadelphijos, Kanados LB 
kraš to valdybos vicepirmi
n inkas Vy tau t a s Bire ta ir 
Kanados K u l t ū r o s ta rybos 
pirmininkė Dalia Viskontienė. 

x Sona tos ir R o k o Zubovų 
p i a n i n o k o n c e r t a s įvyks 
Balzeko L ie tuv ių ku l tū ros 
muziejuje sekmadienį, sausio 26 
d., 3 v. p.p. Programoje pianis
tai skambins Chopine, Debussy, 
Brahmso ir Rachmaninoffo mu
ziką. Visi kviečiami dalyvauti. 
Po koncerto vaišės. 

x „L i thuan ian Mercy Lift 
kompiu t e r i ų sekcijos steigia
masis posėdis įvyks sausio 26 d., 
sekmadienį, 12 vai. p.p. Lietu
vių centre, 511 E. 127 St. 
Lemonte. Sekcijos tikslas bus 
ieškoti kompiuterių technikos 
dotacijų iš privačių firmų. Bus 
pristatytas Amerikos įfrupės 
modelis, kuris teikia techniką 
Rytų Europai ir Rusijai. Kom
piuterių specialistai kviečiami 
dalyvauti. 

x R e g i n a Kuč ienė yra IX 
Taut in ių šokių šventės or
ganizacinio komite to narė . 
Švente vyks liepos 5 d. Rose-
mont Horizon prie Chicagos. 
Regina Kučienė pranešė, kad 
šventėje dalyvauti jau užsi
registravo: Baltimorės Kara
liaus Mindaugo mokykla, Bos
tono lituanistinė mokykla, Con-
necticut Atgimimo mokykla, 
Dariaus-Girėno mokykla, Kr. 
Donelaičio mokyla, Detroito Ži
burio mokykla, Philadelphijos 
Vinco Krėvės mokykla, Šv. 
Kazimiero mokykla, Lemonto 
Maironio mokykla, Washing-
tono Kr. Donelaičio mokykla ir 
vaikų grupės su Omahos „Auš
ra" ir Los Angeles „Spinduliu". 

•• Būrelis cagos miesto centre po programos. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

14 bei k i tų ver-
ir p a r d a v i m e 

patars ir pa-

x Akcijų, bo 
tyb ių p i rk ime 
jums nuoŠirdži; 
t a rnaus , duodami komiso nuo
laidą, Alb inas t u r k u l i s , tel. 
312-977-7916 ar >a jo sūnus ir 
partneris Andr iu s Kurkul is , 
tel . 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skalabinkite veltui: 
tel . 1-800423-2*4. 

(sk) 

x T a u r a g ė s Lietuvių k lubo 
metinis susirinkimas bus sausio 
26 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose. Visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x D e t r o i t o t*AL,Fo 76-to 
s k y r i a u s valdybos vardu at
siuntė „Draugui" 20 dol. auką 
už jų veiklos garsinimą „Drau
ge". Pasirašė Vladas Staškus, 
s e k r e t o r i u s — i žd in inkas . 
Dėkojame už vertinimą lietuviš
kos spaudos darbo. 

x Dr . R e g i n a P a d l e c k a s , 
Oak Park, 111., dr. ir Mrs. T. 
Qvinn, Orland Park, 111., Anna 
Giebis, Kansasville, Wisc., Feli
cija Jaunius, Westmont, 111., 
Vincas Simanavičius, Salt Lake 
City, Ut., R. Augaitis, Lockport, 
111., Jonas Keraminas, Rockford, 
UI., Aleksas Degut is , Eas t 
Chicago, Ind.. Stella Kontvis, 
Westminster, Cal., Voldemaras 
Banevičius, Philadelphia, Pa., 
už k a l ė d i n e s k o r t e l ' i r 
kalendorių atsiuntė po > Jol. 
Visiems dėkojame. 

x J a d v y g a S k u d z i n s k a s iš 
Dorchester, Mass., pratęsė savo 
prenumeratą 1992 metams *r 
dar užprenumeravo sūnui A. 
Skudu t i s . Es te ro , F lo r ida . 
Dėkojame. 

x J ū s ų giminės iš L ie tuvos 
atvyksta AEROFLOTU į ffcstf 
York arba Washington, o j ū s 
neturite, kas juos pasit inka? 
ATLANTA Impor t -Expor t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelione iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
I M P O R T E X P O R T , 2719 W. 
71 St., Chicago , IL 60629. Tel. 
(312) 434 2121. Dirbame: n u o 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

PRISIMENAME SAUSIO 
13-TĄJĄ 

Sekmadienį, sausio 19 dieną, 
Lietuvių centre Lemonte buvo 
kukliai paminėtas kruvinasis 
sekmadienis, tapęs simboliu 
l i e tuv ių didžio pasiryžimo 
taikiai atstatyti Lietuvos nepri
klausomybę. Iš lietuvių mokėsi 
kitų respublikų žmonės ir jų 
vadai, o didvyrių kraujas liejosi 
ant „miegančio" Gorbačiovo 
rankų. 

x Msgr. J o h n A. Kučingis, 
Los Angeles, Cal., rašo: „Siun
čiu ,Draugui' 300 dol. Prašau 
užskaityti už 1992 m. prenume
ratą, o kas viršaus skirti spau
dai paremti. Ta pačia proga lin
kiu Jums sėkmingų ir sveikų 
Naujų Metų bei visokios 
palaimos iš Aukštybių". Nuo
širdus ir didelis ačiū „Draugo" 
mielam garbės prenumeratoriui 
i r dosniam rėmėju i už 
linkėjimus ir auką. 

x Stasys Val inskas , North-
ampton, Mass., „Draugo" nuo
širdus rėmėjas, parėmė dien
raštį 20 dol. auka ir kitą 20 dol. 
atsiuntė už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Kaz. Kučinskas , noches-
ter, N.Y., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių su prierašu: „Ačiū 
už visuomet laukiamą laikraštį 
.Draugą' . Labai malonu gauti 

ir jį skaityti, esu 36 metų skai
tytojas. Linkiu Jum<« daug iš
tvermės toliau dirbti didelį 
darbą, Dievo palaima telydi 
Jus". Labai dėkojame už gražius 
linkėjimus ir aukas, nes 20 dol. 
mes esame gavę iš Jūsų 1991 m. 
lapkričio 4 d. 

x TRANSPAK s iunč ia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

„Americans for Lithuanian 
Freedom" grupės iniciatyva 
suruoš tą saus io 13-tosios 
pr is iminimą a t ida rė Daiva 
Meilienė, sukalbėdama maldą 
už žuvusius nelygioje kovoje. 
Buvo prisiminti sužeistieji ir 
visi, kurie , stovėdami prieš 
tankus, , stebino pasaulį ir 
įkvėpė mums jėgos. Daiva pri
statė „The Chicago Tribūne" 
žurnalistę Patricia Davis Szym-
czak, kuri praeitais metais pati 
rašė ir stengėsi, kad jos laikraš
tis kuo daugiau reportuotų apie 
įvykius Lietuvoje bei apie mūsų 
veiklą Amerikoje, ypač Chi
cagoje, r e m i a n t L ie tuvos 
nepriklausomybę. 

Praeitų metų sausio mėnesį 
Pat Szymczak buvo Lietuvoje ir 
ją labai paveikė neišdildomi 
vaizdai lietuvių vieningumo, 
siekiant nepriklausomybės. Ji 
matė barikadas ir budinčius 
prie parlamento. Ji kalbėjosi su 
Vytautu Landsbergiu ir gerbia 
jo pasiaukojimą. Ji juto žmonių 
entuziazmą ir suprato, kad so-

ietai net per penkiasdešimt 
kančių metu Jicįstengė šiuos 
žmones pavergti. Lietuvių dva
sia, kaip žiburys, uždegė visą 
Sovietų Sąjungą ir pakeitė isto
rijos raidą. 

Kai Patricia baigė kalbėti, 
i_,ina Poskočimaitė ir Alina 
Meilytė įteikė jai gėlių puokštę. 
Suprasti, kad įvertinome jos 
pastangas mums padėti, nes 
suprantame rašyto žodžio galią. 

Baigiant visi sugiedojo „Lie
tuva brangi". Tada buvo rodo
mas filmas ..Night Over Lithu-
ania". Filmui pasibaigus buvo 
pristatytas filmo režisierius Ar
vydas Reneckis, kuris sausio 
13-tosios vaizdus įstengė slapta 
iš Lietuvos išvežti. Jis padėkojo 
padėjusiems apipavidalinti ir 
išleisti filmą, kuris ypatingai 
naudingas norint informuoti ne
kalbančius lietuviškai, nes turi 
anglišką garsinį vertimą. 

Nors sausio 13-toji buvo kuk
liai paminėta, ta tragiška data 
visuomet liks mūsų širdyse. Pa
garba lietuvių tautai , įstengu
siai t iek Kryžių a t l a i ky t i . 

Daivos Meilienės žodžiais, „na
cių ir sovietų skr iaudas Lietu
vai neleisime pasauliui užmirš
ti, bet iš kiekvieno didvyrio 
kraujo lašo skleidžiasi skaidri 
Lietuvos a te i t i s" . 

I n d r ė 

S Ė K M I N G A S LB 
B R I G H T O N P A R K O 

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

Po lietuviškų šv. Mišių Nekal
to Prasidėjimo bažnyčioje sausio 
12 d. įvyko Lietuvių Bendruo
menės Brighton Parko apylin
kės metinis susir inkimas. Pa
sveikinimo žodžiu susirinkimą 
pradėjo valdybos pirm. Salomėja 
Daulienė. Už gausų atsilanky
mą ji padėkojo „namiškiams" ir 
svečiams — Vidurio Vakarų 
apygardos pirm. Kaziui Laukai
čiui ir klebonui kun . A. Pu-
chenskiui . Buvo pilna salė 
žmonių. Atsistojus .susikaupimo 
minute buvo prisiminti praei
tais metais mirę 13 apylinkės 
lietuvių. P i rmin inkės pakvies
tas klebonas kun. Puchenskis 
savo maldoje prašė aukščiau
siojo Viešpat ies palengvint i 
Lietuvos žmonių vargus bei 
rūpesčius ir palaiminti Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s p a s t a n g a s 
išlaikyti gyvą lietuvybę išei
vijoje. Pirm. Daulienė,perskai-
čius darbotvarkę sus i r inkimui 
p i rmininkaut i paprašė Juozą 
Masilionį, sekretoriumi — Juozą 
Šlajų. 

Pirm. Masilionis paprašė Dan
guolę Ilginytę perskaityt i pra
eitų metų susi r inkimo pro
tokolą. Gerai parašytą protoklą 
susir inkimas patvirtino. 

Vid. Vakarų apygardos pirm. 
Kazys Laukai t i s , po kelerių 
metų per t raukos vėl sugrįžęs į 
šios a p y g a r d o s p i r m i n i n k o 

. p a r e i g a s , p a s v e i k i n o susi
rinkusius ir pagyrė gerai vei
kiančią Brighton Parko apy
linkės valdybą ir padėkojo jai už 
paramą apygardos valdybai. 
Prašė visus atstovus ir ki tus 
dalyvauti apygardos atstovų 
s u v a ž i a v i m e , k u r i s įvyks 

balandžio 26 d. Lemonte. Be to^ 
sakė Vid. Vakarų apygardai 
šiais metais sukanka 40 metų 
veiklos sukaktis. Apygardos 
valdyba ruošiasi šią sukaktį 
iškilmingai paminėti. Kadangi 
apygardos jubiliejaus minėjimas 
pa l i e s i r visas apygardoje 
v e i k i a n č i a s apylinkes, t ad 
daugiau apie tai pakalbėsime 
apygardos atstovų suvažiavime. 

Valdybos pirm. Daulienė savo 
pranešimą pradėjo, sakydama, 
jog praeitais metais lietuviška 
veikla buvo ypatinga. Džiau
gėmės, kad Lietuva atgavo 
savo nepriklausomybę, liū-
dėjome, kai raudonieji žmogžu
džiai Vilniuje šaudė ir tankais 
t ra iškė nekaltus lietuvius. Vėl 
džiaugėmės sužinoję, kai tas 
raudonasis komunistų teroriz
mas supliuško! 

Praeitais metais gegužės 15 d. 
Brighton Parke buvo maloni 
atrakcija — didingas Muzikos 
šventės atidarymas. Iškilmingą 
atidarymą atliko garbės svečias 
Lietuvon P- »«* ^.i.-.-;„.. 
siosis tarybos pirmininkas Vy
t au t a s Landsbergis. Programą 
atliko orkestras, Operos choras, 
solistai. Dirigavo Lietuvos ir 
išeivijos muzikai. Pasigėrėti 
religiniu koncertu prisirinko 
perpildyta išpuošta Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčia ir po 
iškilmių — salėje. Šioje šventėje 
gražiai pasireiškė mūsų jau
nimas. 

Brighton Parko apylinkės val
dyba ir nariai pareigingai pildė 
išeivijos lietuvių pareigas dėl 
pagalbos Lietuvai: pakraudavo 
konteinerius, rinko peticijoms 
parašus, valdžiai siuntė laiškus, 
telegramas, dalyvavo demonst
racijose, rinko aukas ir rėmė 
lietuvišas institucijas Lietuvoje 
bei išeivijoje. Ižd. A. Vadeišienės 
pastangomis aukštas procentas 
narių užsimoka solidarumo įna
šus. Baigdama pranešė, kad 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės minėjimas įvyks vasario 
9 d. po pamaldų šioje pačioje 
salėje. Prašė visus dalyvauti. 
Ižd. Alina Vadeišienė detaliai 
pranešė, kad praeitais metais 
pajamų turėjo 17,883 dol., išlai
dų — 11,959 dol., liekana -
5,923 dol. 

„Dovana Lietuvai" kasininkė 
Elena Majauskienė pranešė, jog 
valdyba pajamų sutelkė 13,735 
dol. Šalpai išleista 9,976 dol. 
Kaso je l iko 3,758 dol . Iš 
publikos buvo paklausimas E. 
MajaubKienei: kas nutarė ir 
kam aukota? I pirmą klausimą 
a tsakė trumpai — valdyba, o 
a u k o s pask i r s ty tos t a ip : 
žuvusiųjų sausio 13 d. šeimoms 
pašelpti — 2000 dol., Diagnos
t inės Kauno ligoninės įren
gimui — 2000 dol., Lietuvos 
našlaičiams per LB-nės Švie
timo tarybą 2000 dol., Telšių 
kunigų seminarijai — 100 dol., 
V i l k a v i š k i o ka ted ros at
s ta tymui — 1000 dol., Lietuvos 
ambasadai Washingtone — 200 
dol., Vaistų persiuntimui į 
Lietuvą — 2000 dol. ir t . t . M. 
Majauskienės atsakymą susi
r inkimas palydėjo karštais plo-

x Linas O l š a u s k a s , Cal 
dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apy l inkė je . Tel . 
708-424-4000. 

(sk) 

x Muz. R iča rdas Š o k a s pri
ima užsakymus groti pobū
viams ir pokyliams salėse ir 
mažesnio pobūdžio renginiuose 
su šiems renginiams pritaikin
tais muzikos instrumentais bei 
dainomis. Reikalui esant dėl 
informacijų galima skambinti 
312-737-0236. 

(sk) 
x Bal t i jos , j . . b C I < u , 

l ie tuviškas mais tas 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. 

<8k) 

j imais . 
S. Jokūbaitis perskaitė re

vizijos komisijos aktą, kur iame 
surašyta, jog visos pajamos ir 
išlaidos tvarkomos teisingai. 
Diskusijose dalyvavo J. Gra-
dinskas, P. Peleckas, N. Za-
jančauskas ir kiti. Visi nuta
rimai buvo patvirtinti . 

Dvejų metų terminui apy
linkės valdybon buvo perr inkt i 
Salomėja Daulienė ir Vytau tas 
Dijokas. Dar vienerių metų ter
minui valdyboje l ieka: R i t a 
Darienė, Alina* Vade iš ienė , 
Danguolė Ilginytė, Elena Ma- . 
jauskienė, Valentinas Račiūnas 
ir Viktoras Utara. 

Sugiedojus Lietuva brangi , 
dar pasivaišinus pyragaičiais ir 
kava .išsivaikščiojo. 

J u o z a s Š la jus 

ŠVČ. M. M A R I J O S 
G I M I M O P A R A P I J O S 

VEIKLA 

Atėjo žiema — vad inamas 
neįdomus ir nuobodus la ikas , 
kada gamta miega i r sakoma, 
kad ir žmonės snaudžia. Mar-
ąuette Parko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje žmonės ne
snaudžia. Parapija, vadovau
j a m a darbštaus ir energingo 
klebono kun. Jono Kuzinsko, 
ruošiasi ateinančiais mėnesiais 
įvairiems įvykiams. 

Motinų klubas ruošia „kvad
ra to šokius" (sąuare dance) 
penktadienį, sausio 24 d. Gera 
proga žiemos viduryje maloniai 
pas imankš t in t i . P a r a p i e č i a i 
su draugais vėl turės progą pa
bendrauti po šv. Mišių per lietu
viškų blynų pusryčius, ku r i e 
bus sekmadienį, vasario 9 d., ir 
sekmadienį, kovo 29 d. 

Metinė vakarienė su šokiais 
įvyks šeštadienį, vasario 29 d., 
labai j aukus renginys. Salė 
būna pasakiškai papuošta ir 
atrodo, kad būtų kokia pokylių 
salė. Linksma nuotaika ir sma
gi aplinka neša visus dalyvius 
per vakarą. Įvairi muzika išju
dina visus šokti. Tą vaka rą 
būna ir parapijos laimėjimai, 
ku r i e a tneša parapi ja i re i 
kalingų pajamų. 

Kadangi parapija yra savo pa-
rapiečiams sielovados tvirtovė, 
dvasinis gyvavimas yra labai 
svarbus. Numatyti religiniai 
įvykiai padės tą uždavinį iš
spręsti. 

Už kelių savaičių sekmadienį, 
vasario 23 d., bus su te ik tas Su
tv i r t in imo sakramentas . Tą 
a t l iks svečias a rk ivyskupas 
Paul ius Marcinkus. Ypat ingai 
gražu ir malonu, k a d tas apei
gas mūsų lietuvių parapijoje 
a t l iks lietuvis arkivyskupas. 

Gavėniai artėjant y r a or
g a n i z u o j a m a s k a s d i e n i n i o 
gyvenimo apmąstymas, surištas 
su Šv. Raštu. Bus proga pasi
dalint i mintimis i r susikaupt i , 
besiruošiant šv. Velykoms. Dvi 
sesi jos y r a p l a n u o j a m o s 
s ekmad ien į , kovo 1 d., i r 
sekmadienį, kovo 22 d., po 10:30 
v. ryto šv. Mišių parapijos salėje. 

Verbų sekmadienį, balandžio 
12 d., parapijos choras paruoš 
visus Didžiajai savaitei savo 
įspūdingu giedojimu per religinį 
koncertą. 

Reikia pasižymėti kalendoriuj 
i r numaty t i da lyvaut i . Šių 
įvykių parėmimas dalyvavimu 
ir aukomis padės stiprinti ir 
p a l a i k y t i mūsų l i e t u v i ų 
parapiją. 

K o r e s p . 

LIPINUKAI 
AUTOMOBILIAMS 

Jau laikas Chicagoje skubiai 
i š s i imt i miesto l i p i n u k u s 
automobiliams. J ų kaina — 60 
dol., bet pavėlavusieji dar turės 
mokėti 100 dol. pabaudos. 

Jaunimas šoka „Kepurinę" Daley Plazoje, Chicagoje. 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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