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Landsbergio ir Burbulio pokalbiai — 

Ar bus pašalintos tiekimų 
kliūtys 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 30 d. (Elta) — 
Įvykusiame vakar Vyriausybės 
laikinosios komisijos ekono
minei padėčiai kontroliuoti 
posėdyje konstatuota, kad 
gamyba Lietuvos pramonėje ir 
kitose šakose sutrinka dėl 
nutraukiamų tiekimų iš Rusijos 
ir kitų Nepriklausomų vals
tybių sandraugos šalių, part
nerių iš buvusių SSRS respub
likų. Kai ten nesuvokiama, ką 
daro dešinė ir ką kairė, pažy
mėjo posėdžiui pirmininkavęs 
Prekybos ir materialinių ištek
lių ministras Vilius Židonis, 
vargu ar galėtų paveikti net at
sakomosios priemonės. Kai 
kurios savo produkcijos 
gamybai lietuvišką įrangą ar 
detales naudojančios įmonės jau 
sustabdytos dėl vietinio ūkio 
suirutės . Pasitaiko, kad 
Lietuvai adresuotus gaminius 
atsisako pakrauti geležinkeli
ninkai. Kartais tokias siuntas 
stabdo mutinių tarnybos, vado-
vaudamosios ne tik dabartinės 
vadovybės nurodymais, bet ir 
buvusios SSRS vykdomosios 
valdžios instrukcijomis. 

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis du kartus kalbėjo 
telefonu su Rusijos Federacijos 
vicepremjeru Genadijum Bur
buliu dėl to, kad sutriko pa
grindinių, ypač ene-getinių, 
resuisų tiekimas į Lietuvą. 
Rusijos vicepremjeras užtikrino, 
kad praėjusių metų gruodžio 23 
dienos tarpvalstybinio ir šių 
metų sausio 17 dienos valstybių 
vadovų susitarimų bus laiko
masi, pažadėjo išsiaiškinti ne
susipratimų priežastis. 

Šiandien į Maskvą susitikti su 
Rusijos Federacijos vyriausybės 
vadovais išvyko Lietuvos Res
publikos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. 

Atvyksta 
J A V Viceprezidentas 

Vasario 7 dieną keturioms va
landoms į Lietuvą atvyks Jung
tinių Amerikos Valstijų vice
prezidentas Dan Quayle. Jis 
numatė susitikti su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu ir ministru pirmi
ninku Gediminu Vagnoriumi. 
Aukštasis svečias ket ina 
pasakyti kalbą Vilniuje, Nepri
klausomybės aikštėje priešais 
Parlamento pastatą. 

Vyriausybei pristigo 
rublių 

Vyriausybė iš Lietuvos vals
tybės valiutos fondo skyrė 1.5 
mil. JAV dolerių auksionuose 
parduoti. Iš jų Lietuvos darbo 
biržai 500 tūkst. dolerių par
duoti laikinuoju rinkos rublio ir 
laisvai konvertuojamos valiutos 
kursu (1 doleris — 80 rublių). 

Lietuvos kariuomenė ir 
ginklų įsigijimas 

Lietuvoj daug kalbama apie 
kariuomenės ginklavimą, ke
liami trūkumai, nurodomi 
nesklandumai. Šį klausimą 
nagrinėjo ir Aukščiausiosios 
Tarybos Krašto apsaugos ir 
vidaus reikalų komisija. Jos 
išvadose be kita ko rašoma: 
„Nesklandumų ginkluojant 
kariuomenę pasitaiko, bet jie 
kyla dėl to, kad nepakankamai 
koordinuojama Vyriausybės, 
Aukščiausiosios Tarybos ir 

Krašto apsaugos ministerijos 
veikla, pagal įs tatymus, 
pavyzdžiui, nedideliais kiekiais 
pirkti ginklus galima tik per 
Ginklų fondą, kuris Lietuvoje 
ligi šiol nesudarytas". 

Komisijos išvadose pabrė
žiama, kad Lietuva yra nepri
klausoma, daugelio pasaulio 
šalių pripažinta valstybė ir jos 
karinės pajėgos bus ginkluo
jamos griežtai la ikant i s 
Lietuvos įstatymų, tarptautinių 
normų ir tarpvalstybinių sutar
čių. Atsitiktinis ginklų supir
kinėjimas, nenumatant šaud
menų bei atsarginių dalių tie
kimų, būtų bergždžias lėšų 
švaistymas. 

Bus Šiaurės ir Baltijos 
šalių valiuta? 

Švedijos profesorius Larsas 
Jorningas siūlo Šiaurės Europos 
ir Baltijos valstybėses įvesti 
bendrą piniginį vienetą — 
kroną. 

1999 metais Europos valsty
bės ketina panaikinti savo va
liutą ir įvesti bendrą Europos 
piniginį vienetą — ekiu. Pro
fesorius siūlo šiuo pereinamuo
ju laikotarpiu įvesti bendrus 
pinigus Šiaurės ir Baltijos 
šalyse ir įsteigti Kopenhagoje 
banką, kurio pagrindu ateityje 
būtų įkurtas visos Europos cent
rinis bankas. 

Į Pasaulio banką 
— po pusmečio 

Liepos mėnesį Lietuva gali 
tapti Pasaulio banko nare. Tai 
Vilniuje, Tarptautinių ekono
minių santykių ministerijoje, 
surengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė Banko Baltijos 
šalių skyriaus vadovas Adil 
Kanaan. 

Susitikime su žurnalistais 
taip pat dalyvavo grupė Pasau
lio Banko misijos ekspertų, 
kurie per pusantros savaitės 
viešnagę Lietuvoje domėjosi 
bankų ir ki tų finansinių 
organizacijų veikla, pramonės ir 
žemės ūkio vystymo perspekty
vomis, privatizavimu, socialinės 
apsaugos problemomis ir kitais 
ekonominės reformos klausi
mais. 

Lietuvos ekonomikos pert
varkymo sunkumai neišven
giami, pažymėjo svečiai, tačiau 
reforma vykdoma ryžtingai. 
Jie teigiamai įvertino valstybės 
turto privatizavimo procesą. 
Lietuvai bus nelengva tapti 
ekonomiškai savarankiška, 
tačiau sunkumus, ar bent dalį 
jų, savo kreditais padės įveikti 
pasaulio bankas. Jo atstovų 
nuomone, Lietuva Banko nare 
taps palankiu metu — kai 
prasidės nauji Pasaulio banko 
finansiniai metai. 

Šiandien atvyksta dar viena 
Pasaulio Banko ekspertų misi
ja. Ji domėsis energetika, trans
portu, ryšiais, statybomis. 

Valiuta vėl brangsta 
Po staigaus — iki 50 procentų 

— laisvai konvertuojamos 
valiutos kurso kritimo praėjusį 
trečiadienį, dabar pastebimas 
jos kilimas. Šią savaitę tai 
sudarė apie 10 procentų. Šian
dien Lietuvos banke JAV 
doleriai superkami po 110 
rublių, parduodami po 135; VFR 
markės atitinkamai 68.60 -
87.20; Kanados doleriais 94.00 
- 115.40. 
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Jelcinas mažina 
branduolinius ginklus 
Sutartis bus įvykdyta daug anksčiau 

JAV prezidentas George Bushas išeina iš Kapitoliaus rūmų, kuris tarėsi su Atstovų rūmų ir 
Senato respublikonų partijos nariais savo pasiūlyto biudžeto 1993 fiskaliniams metams klausimais. 
Prezidento įteiktas biudžetas yra 1.52 trilijonų do<enų sumoje. 

Baigėsi pasitarimai — 
reikia vėl susirinkti 

J i e b u s d a u g e l y j e p a s a u l i o vals tybių 

Maskva. Sausio 29. — Tre
čiadienį čia baigėsi tik dviejų 
dienų pasikalbėjimai Vidurio 
Rytų taikos klausimais taip 
kaip ir prasidėjo — kas kalbės 
palestiniečių vardu. 

Nežiūrint kai kurių jautres
nių momentų dėl palestiniečių 
klausimo, yra aišku, jog ši 
pasitarimų fazė, kuri lietė visus 
Vidurinius Rytus, davė ir daug 
supratimo, kad tai tikrai nėra 
taip lengvai išsprendžiamas tas 
klausimas. Delegatai, kartu su 
arabų kraštų atstovais, jau 
galėjo sutilpti prie vieno stalo, 
galėjo sus i ta r t i , kad tie 
pasitarimai bus tęsiami ir šį 
pavasarį. Jie sudarė 5 specialius 
grupes, kurių kiekviena nagri
nės specialius atskirus klausi
mus, kuriuos išnagrinėję pri
statys pavasario delegatų pasi
tarimui Tokyo ir Ottawos sos
tinėse. Kai kas, net ir patys 
delegatai, sako, kad ši kon
ferencija buvo išskirtina, net 
pasisekusi. 

Ieškoma išeities 
Tačiau palestiniečių atsto

vavimo klausima? taip ir liko 
neišrištas. Jie nedalyvavo šiame 
pasitarime, nes Amerikai ir 
Rusijai buvo nepri imtini 
palestiniečių parinkti delegatai, 
kadangi ir Izraelis reikalavo, jog 
palestiniečių delegacijoje negali 
būti palestiniečių, kurie gyvena 
rytinėje Jeruzalėje , Vakarų 
kranto bei Gazos okupuotų 
sričių teritorijcse. Bet yra 
stiprių ženklų, kad JAV ir Rusi
ja ieško būdo, kad palestiniečiai 
iš tų vietovių galėtų dalyvauti 
aukščiau minėtose darbo gru
pėse. 

Kita pasitarimų sesija bus 
balandžio ir gegužės mėnesį ir 
bus vykdoma daugelyje valsty
bių. Ekonominiai Vidurio Rytų 
klausimai bus sprendžiami: eko
nominiai — Belgijoje, aplinkos 
— Japonijoje, nusiginklavimo ir 
saugumo — Washingtone, pabė
gėlių - Kanadoje, o vandens 

šaltinių klausimai bus spren
džiami Turkijoje ir Austrijoje. 
Pabėgėlių ir ekonominių proble
mų pasitarimai bus vadinami 
seminarais. 

Teroristai nepriimtini 
Rusijos Užsienio reikalų 

ministro pavaduotojas Vladimi
ras Petrovsky pasakė žurnalis
tams, jog gali būti kai kurie 
papildymai prie dabar sutartų 
punktų, kad neleidžiama arabų 
diasporai dalyvauti pasitari
muose. Valstybės sekretorius J. 
Bakeris palaiko idėją, kad 
dalyvautų pasitarimuose pales
tiniečiai ir ne iš tų užimtųjų 
teritorijų. Tai reikštų, kad turi 
būti pakeistos taisyklės, pasakė 
palestiniečių atstovė Hanan 
Ashrawi. Izraelis bet gi esąs 
prieš tų taisyklių keitimą. 

Izraelis ir toliau tebesilaiko 
savo nusistatymo, kad Palesti
nos Išlaisvinimo organizacija 
negali dalyvauti taikos pasi
tarimuose, nes jie esą teroristai. 

Dalinių išvedimo 
pasitarimai atidėti 
Ryga. Sausio 29. (RFE) -

Pranešama, jog pasikalbėjimai, 
kurie turėjo prasidėti šią savaitę 
tarp Rusijos ir Baltijos valstybių 
dėl buvusios sovietinės kariuo
menės išvežimo, buvo nukelti 
vėlesniam metui. Priežastis, 
kodėl Maskva neribotam laikui 
nukėlė susitikimą, esanti ta, jog 
Rusijos delegacijos vadas, 
ministro pirmininko padėjėjas 
Sergei Šachrai yra susirgęs. Gi 
per Maskvos televiziją kalbėjęs 
majoras generolas Vladimir 
Lopatin pasakė, jog kai kurie 
daliniai turi pasilikti Baltijos 
kraštuose strateginiais apsigy
nimo tikslais. Iš viso esą Balti
jos kraštuose 128,000 karių, iš 
kurių 28,000 yra įvairaus lygio 
karininkai, o 13,000 yra ka
reiviai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vatikanas pranešė, jog bus 
pasitarimai su Rusų Ortodoksų 
Bažnyčios vadovais vasario 
mėnesio gale. Diskusijose bus 
liečiamos Romos Katalikų Baž
nyčios teisės Rusijoje. Spalio 
mėnesio pasitarimai nutrūko 
dėl Ukrainos Katalikų Bažny
čios padėties, kuri priklauso 
popiežiaus jurisdikcijai. 

— Maskvoje JAV Valstybės 
sekretorius James Baker III tu
rėjo ilgą pasitarimą su Rusijos 
Užsienio reikalų ministru And
rei Kozyrevu. Po šio pasitarimo 
buvo spaudos konferencija, ku
rioje Kozyrevas kalbėjo, kad dis
kutuota „pasiruošimai" naujai 
bendrai iniciatyvai, o sekre
torius Bakeris netarė nė žodžio, 
bet labai šypsojosi. 

— Valstybės departamento 
oficialus pareigūnas pasakė 
reporteriams, kad Rusija ir jos 
kaimynai naikina savo trumpų
jų distancijų branduolinius 
ginklus daug greičiau negu 
Amerikos vyriausybė tikėjosi. 

— Havanoje Lietuvos Eko
nomikos ministras Albertas Ši
mėnas pasirašė su Kubos užsie
nio prekybos ministru Ričardo 
Cabrisas ekonominio bendra
darbiavimo protokolą šiems 
metams. Kuba pristatys Lietu
vai cukrų, citrinas, vaistus ir 
kai kuriuos medicinos įrankius. 
Lietuva siųs į Kubą maistą, 
muilą, dezinfekcijos ir plovimo 
miltelius. 

— Chicagos Simfoninio 
orkestro vadovybė paskelbė, jog 
turi daugiau negu vieną mili
joną dolerių nuostolio iš 30 
milijonų metinio biudžeto. Ame
rikoje dar turi ir Los Angeles 
Filharmonijos orkestras 1.7 mil. 
dol. nuostolio, o New Yorko 
Filharmonija paskelbė turinti 
1.5 mil. dol. nuostolį. 

— Kinijos ministrą pirmi
ninką Li Peng pasitiko Romoje 
gausus būrys žmonių, kurie 
demonstravo jam prieš Kinijoje 
esančią žmonių teisių uzurpavi-
mą, nes tik Komunistų partijos 
žmonės tegali naudotis plačio
mis teisėmis. 

Maskva. Sausio 29. — Praė
jusį tečiadienį, prieš išvykda
mas į Vakarų valstybes su savo 
pirmaisiais vizitais, Rusijos 
Federacinės Respublikos prez. 
Boris Jelcinas pasiūlė, kad Rusi
ja ir Amerika sumažintų savo 
strateginį arsenalą iki 2,000 
branduolinių sprogstamųjų da
lių, tai yra 80% daugiau dabar
tinio lygio ir kad nė viena 
valstybė nebūtų taikiniu viena 
kitai. 

J is taip pat siūlo sudaryti 
bendrą pasaulinio lygio ap
sigynimo sistemą — kažką 
panašaus Amerikos strateginio 
gynimosi iniciatyvai. Savo pa
siūlymus jis galės pateikti šį 
šeštadienį, kai prez. Bushas 
turės jį svečiu Camp David 
vasarvietėje. Šiuo savo pasiū
lymu, koris yra jo pirmas kaip 
nepriklausomos Rusijos Respub
likos prezidento, Jelcinas savo 
valstybę pastato nusiginkla
vimo pirmosiose eilėse. „Bran
duolinės raketos ir kiti masinio 
naikinimo ginklai pasaulyje 
turi būti eliminuoti", pareiškė 
prez. Jelcinas televizijos kalboje, 
ragindamas pasaulio branduoli
nes galybes — Britaniją, Kiniją 
ir Prancūziją jungtis į atominių 
ginklų mažinimą. 

Pasaul inė kontrolė uranijui 
Jelcinas, kuris vakar buvo 

Laukia baltiečių 
Urugvajuje 

Briussel is . Sausio 27. — 
Europos spauda rašo, jog Argen
t ina , Čilė, Paragvajus ir 
Urugvajus ir Venecuela pranešė 
Europos Bendruomenės vadovy
bei, kad jie atidarys duris Rytų 
europiečių imigarcijai. Ispanija 
šiame reikale yra tarpininkė, ir, 
būdama EB nare, tą klausimą 
iškels posėdžio metu Briussely-
je. Tie penki kraštai tradiciniai 
priimdavo emigrantus iš Euro
pos, tad ir dabar mielai juos 
priimtų, o ypač tuos, kurie galėtų 
apsigyventi žemės ūkio srityse. 
Urugvajus labai norėtų pabal-
tiečių, kad jie ten kurtųsi. 

— Belgrade Serbijos sau
gumo vadas Milan Babic pasa
kė, jog jis nenori leisti Jungtinių 
Tautų daliniams atvykti į Ju
goslaviją. 

— Genevoje prasidėjo 48-ji 
Žmogaus teisių sesija, kurioje 
dalyvauja 53 kraštai. 

— Austrija paneigė Vengrijos 
radijo paskleistą žinią, kad ji 
perkasi ginklus, norėdama ap
sisaugoti nuo galimų puolimų iš 
Jugoslavijos. 

— Latvijos Gynybos minist
ras t u r i du naujus savo 
pavaduotojus. Dainis Turlajs 
yra baigęs St. Petersburgo karo 
akademiją ir Frunze karo aka
demiją. Valdis Pavlosvkis pul
kininko laipsniu yra tarnavęs 
Amerikos karo tarnyboje dešimt 
metų. Tai pirmas Amerikos pi
lietis Latvijos vyriausybėje. 

— Anatolijs Gorbunov, Lat
vijos AT pirmininkas, pasiūlė 
Baltijos parlamentarų asam
blėjai sudaryti juridinį biurą, 
panašų, koks egzistavo nuo 
1931 iki 1940 metų Baltijos 
valstybėse. Šis biuras turėtų 
padėt i spręsti problemas 
bendradarbiaujant visų trijų 
šalių specialiems juristams. 

Londone, atskleidė savo planą, 
kad jis savo pasiūlymą įteiks 
Jungtinėse Tautose šiandien, 
kai turės pasitarimus su Sau
gumo Tarybos nariais, kuriais 
yra tos penkios didžiosios 
valstybės. Į tai įeina tarp
tautinės kontrolės klausimas 
uranijui, kuris naudojamas 
cheminiams, biologiniams ir ki
tiems tos rūšies branduoliniams 
ginklams gaminti. Jis taip pat 
pareiškė, jog pradeda vykdyti 
dešimties punktų programą, 
kurios tikslas pagrindinai 
sumažinti Rusijos branduolines 
ir konvencionalines pajėgas ir 
tuo pačiu sumažinti karines 
išlaidas. Sovietų Sąjunga, dar 
prieš išsiskirstant į paskiras 
respbulikas, išleisdavo ketvirta
dalį visų savo pajamų apsigink
lavimui. 

Sutartis vykdoma gerai 
Be šių žinių, Jelcinas pasakė, 

jog jis sulaikė ilgųjų distancijų 
raketų gamybą, įskaitant sun
kiųjų bombonešių, aviacijos ir 
laivyno raketų ir sunaikino 
daugiau kaip pusę taktinių 
branduolinių Rusijos ginklų. 
Tai buvo daroma pagal praėju
sią vasarą pasirašytą sutartį 
tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Sutartis reikalauja, 
kad būtų sunaikinta 30% tų 
ginklų per 7 metus, bet Jelcinas 
pasakė, kad tai bus padaryta 
per 3 metus. 

Rusija taip pat pasiryžusi su
naikinti branduolines raketas 
50% povandeniniuose laivuose 
ir sumažinti manevrus. J is 
eisiąs prie šio tikslo daug 
greičiau, jei ir Amerika imsis 
panašių veiksmų. Daugelis 
taktinių ginklų bus eliminuoti, 
o tie, kurie yra išdėstyti, bus 
suvežti į sandėlius. Bet Jelcinas 
pabrėžė, jog šis nusiginklavimas 
nereiškia, kad Rusija ir kitos 
Sandraugos valstybės neturės 
savo apsigynimo pajėgų. 

Vykdant šį principą, bus 
sutaupoma daug reikalingų 
medžiagų civiliniam žmonių 
gyvenimui, pagerinimui ir 
greitesniam ekonomių reformų 
vykdymui, kalbėjo Rusijos 
žmonėms prez. Boris Jelcinas. 

Mažeikiai vėl gauna 
naftą 

Mažeikiai. Sausio 29. — Čia 
buvo nutrauktas dalinai naftos 
pristatymas į Mažeikių refine-
riją dėl techniškų priežasčių. 
Tai pasakė Rusijos Energetikos 
ministras V. Lopuchin Lietuvos 
Energetikos ministrui Leonui 
Ašmantui, kai jie susitiko Lon
done konferencijoje, kuri buvo 
skirta aptarti Rusijos naftos in
dustrijai. Ašmantas jam pasa
kęs, jei tiekimas nebus Mažei
kiams atstatytas, tai Lietuva 
nutrauks elektrą Kaliningradu! 
ir Gudijai. 

KALENDORIUS 

Sausio 31 d.: Jonas Bosco, 
Marcelė. Budvilė, Skirmantas. 

Vasario 1 d.: Ignacas antijo-
kietis. Brigita. Eidvilė, Gytau-
tas. Zylelė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:05. leidžiasi 5:03. 
Temperatūra dieną 35 1., 

naktį 26 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

O L I M P I N Ė S ŽINIOS 

LIETUVOS OLIMPINĖ 
RINKTINĖ JAU 
ALBERTVILLE 

Žiemos olimpiada prasideda 
vasario 8 d. Albertville, Pran
cūzijoje. Lietuvos olimpinė 
delegacija t en bus j au šį 
savaitgalį ir turės visą savaitę 
laiko treniruotis kalnuose, 
kuriuose vyks olimpinės 
varžybos. 

Kaip staiga ir netikėtai Lie
tuva atgavo nepriklausomybe, 
taip staiga jai buvo grąžintos 
teisės būti tarptautinio olim
pinio judėjimo nare ir tuoj pat 
buvo pakviesta dalyvauti žie
mos ir vasaros olimpiadose. Tuo 
pat greičiu, lyg ir netikėtai, at
skubėjo ir vasario 8-ji. O tą 
dieną džiaugsmu ir pasididžia
vimu sudrebės visų lietuvių 
širdys, televizijos ekrane 
išvydus su Lietuvos trispalve 
priekyje įžygiuojančią gražiai 
aprengtą Lietuvos delegaciją. Ji 
išdidžiai žygiuos kartu su 2000 
dalyvių iš 52 kraštų, juos ste
bint dviem milijardams žmonių. 

Kas gi sudaro tą Lietuvos 
delegaciją? Pirmiausiai — 4 
sportininkai-slidinėtojai. Tai 
Vida Vencienė, laimėjusi aukso 
medalį ilgų distancijų laukų 
slidinėjime Calgary, Kanadoje, 
vykusioje olimpiadoje; Ričardas 
Panavas, taip pat laukų slidinė-
tojas ir du dalyviai biathlono 
varžybose (laukų slidinėjimas 
su šaudymu), tai Kazimiera 
Strolienė ir Gintaras Jasinskas. 
Juos lydės du treneriai, 1 gydy
tojas, 1 masažistas, 1 techni
kinis delegacijos vadovas Petras 
Statutą, Lietuvos TOK prezi
dentas Artūras Poviliūnas, 
LTOK gen. sekretorius Janis 

Grinbergas ir Lietuvos sporto 
departamento direktorius Algir
das Raslanas. Gal truputį per 
daug, bet taip yra nustatyta 
Tarptautinio olimpinio komi
teto protokolo. Jų visų aprangą 
parūpino didžiulė „Adidas" 
kompanija Vokietijoje, o pasi
ruošimo išlaidas apmokėjo „Co
ca-Cola" kompanija. Pradinis 
pasiruošimas vyko Norvegijoje, 
po to V. Vencienė treniravosi 
Austrijoje, o kiti trys — Lenki
joje. Ateinančią savaitę visi 
t reni ruos is j a u Albertvil le 
kalnuose. 

Visos kitos, nors milžiniškos, 
išlaidos bus vienaip ar kitaip 
išspręstos be didesnių aimana
vimų ir... be mūsų pagalbos. 
Olimpinė loterija vyksta sėk
mingai, vyriausybė pridės pagal 
išgales, įvairios Lietuvos įmonės 
remia, o didžiulė dalis ateis iš 
užsienio kompanijų, kaip „Coca-
Cola", „Adidas" ir kitų. Nėra 
abejonės, kad ne vienas ir iš čia 
būtų norėjęs prisidėti, kad ir 
nedidele auka, tačiau be mažo 
skelbimo „Drauge", jokių orga
nizuotų pastangų nei atskiruose 
klubuose, nei miestuose, nei 
pačioje Sporto sąjungoje. Tik 
Detroito „Kovas" parodė ini
ciatyvos ir surinko kelis tūks
tančius dol., jau nekalbant apie 
Šarūną Marčiulionį, dirbantį 
krepšinio rinktinės labui. 

Sveikiname ir džiaugiamės 
Lietuvos atstovų dalyvavimu 
olimpinėse žaidynėse ir linkime 
geriausios sėkmės! Jau vien 
dalyvavimas tokiame įvykyje 
yra didžiulis laimėjimas. 

V . G . 

KRIŠTOLINIAI MEDALIAI 
OLIMPIEČIAMS 

„Lietuvos rytas" sausio 12 d. 
laidoje pateikia įdomią DPA 
ELTA agentūros žinią straips 
neliu „Olimpinių žaidynių nau
jovė — krištoliniai medaliai". 
Rašoma: 

„Pirmą kartą olimpinių žai
dynių istorijoje Albertvillėje 
nugalėtojai bus apdovanojami 
specialiais medaliais. Šią ori
ginalią žiemos olimpinių žai
dynių organizatorių idėją 
realizuoja garsios Lalique stiklo 
dirbinių gamyklos Šiaurės 
Elzase geriausi meistrai. 

„125 gramų svorio medalyje 
kalnų silueto fone išgraviruoti 
penki olimpiniai žiedai. Me
daliai įtverti į aukso, sidabro ir 
bronzos rėmus su lauro lapų vai
niku ir įrašu: ,XVI olimpinės 
žiemos žaidynės, Albertville 92'. 

„Laliąue gamyklą įkūrė dar 
šio šimtmečio pradžioje Rene 
Laliąue, pelnęs pasaulinę šlovę 
meniškomis lempomis ir va
zomis. Olimpiniu medalių eski
zo autorė — jo anūkė Mari Klod 
Laliąue. 

„Gamykloje griežtai sau
gomos profesinės paslaptys, žur 
nalistui patekti j gamyklą labai 
sunku. Daugelis meistrų čia dir 
ba jau ištisus dešimtmečius, per
duodami savo patirtį jaunes
niems šeimos nariams. Naujo 
meistro paruošimas trunka 5-10 
metų. Gamyklos meistrai — 
vieni geriausių Prancūzijoje. 

„Bus pagaminta lygiai 110 
komplektų aukso, sidabro ir 

bronzos medalių. Kad nebūtų 
pagundos kolekcionieriams, po 
žaidynių gamykloje liks tik 
vienas toks medalio pavyzdys". 

OLIMPINIAI ŽENKLAI 
IŠ CHICAGOS 

VVashingtono Sporto klubo „Vėjas" dalyviai IV PLS žaidynėse Lietuvoje. Iš k.: I eilė. — Algis 
Lukas — vadovas, Loreta Lukaitė — palydovė, tenisininkė Vida Vodopolaitė, aukso medalistas 
bėgime Andrius Klemas, Vida Vodopolaitė — stendinis šaudymas. II eil. — plaukikas Paulius 
Lukas, aukso medalistas fechavime Kazimieras Čampė ir sidabro medalistas tenise Jonas Čikotas. 

Nuotr. Elvyros V o d o p a l i e n ė s 

WASHINGTuNO „VĖJAS" IV-SE 
PLS ŽAIDYNĖSE 

Nedidelė grupė — vos 9 asme
nys atstovavo VVashingtono 
„Vėjui" IV-se PLS žaidynėse 
Lietuvoje, dalyvaudami net pen
kių sporto šakų varžybose: 
plaukime, šaudyme, lauko 
tenise, fechtavime, lengv. 
atletikoje. 

Visi grįžo su neužmirštamais 
įspūdžiais, patenkinti ir didžiuo
damiesi laimėtais trimis me
daliais. Aukso medalį laimėjo 
Andrius Klemas, pirmas atbė
gęs maratono varžybose Trakai-
Vilnius, įveikęs 80 bėgikų. 
Aukso medalį laimėjo ir Kazi
mieras Čampė fechtavimo varžy
bose senjorų klasėje. Sidabro 
medalį iškovojo Jonas Čikotas 
lauko teniso dvejeto varžybose 
su partneriu Stepu Soliu iš 

Toledo. 
Dalyvių padėka priklauso 

klubo pirmininkui ir išvykos 
vadovei Elvyrai Vodopalienei, o 
taip pat ir Vytautui Grybauskui 
už bendradarbiavimą, pastan
gas ir entuziazmą. 

K.Č. 

AČIŪ, KAD PRISIMINĖT 

Buvo didelis malonumas, kad 
mano sporto kolegos,susirinkę 
į metinį ŠALFAS s-gos suva
žiavimą Clevelande, prisiminė 
mane. Ačiū už prisiųstas gėles 
ir linkėjimus greičiau pasveikti. 
Nuoširdus ačiū ir iki pasima
tymo ateinančiame metiniame 
suvažiavime. 

Elvyra Vodopalienė 

ŠALFASS SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS 

1992 m. Š. Amerikos lietuvių 
kalnų (alpinistines) slidinėjimo 
pirmenybes numato pravesti 
Toronto LSK „Jungtis", Loret-
to Ski Resort, Loretto, Ont. 
Tiksli data šiuo metu dar neži
noma, tačiau tikimasi, kad bus 
š.m. vasario 29 ar kovo 7 d. 

Programoje — slalomas ir di
dysis slalomas įvairiose amžiaus 
klasėse. 

Varžybų vadovas — Rimas 
Kuliavas, 297 Kennedy A ve., 
Toronto, Ont. M6P 304. Tel. 
(416) 766-2996. 

Tiksli data ir smulkesnės 
informacijos bus pranešta ar
timoje ateityje. 

A.A. ALGIRDAS 
MILERIS 

ŠALFAS SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMĄ PRISIMENANT 

(Pabaiga) 

Apie Centro valdybos 
rinkimus 

Reikia prisiminti, kad ne vien 
Torontas buvo skatinamas im
ti Sąjungos vairą. Jiems nesu
tikus, buvo bandomas Detroitas, 
tačiau Vytas Rugienius žemu ir 
sodriu bosu pareiškė, kad „esa
me svarstę šį klausimą namie, 
bet kandidatuoti galėsime tik už 
poros metų, kai jaunimas baigs 
mokslus". Po pakartotinių ape
liavimų, torontiškiai apleido sa
lę pasitarimui, Žiūrėjome į tas 
duris, lyg Mozė į dykumą, ieš
kodamas oazės savo tautie
čiams. Šmėkštelėjo mintyse ir 
1975-ieji metai, kai išsiskirstė
me neišrinkę centro valdybos... 
Pagaliau jie grįžo, pareikšdami, 
kad kandidatuoja su sąlygomis: 
1. kadencija 3 metams, 2. A. 
Bielskus taip pat kandidatuoja. 
Sutikome greitai su pirmąja. O 
A. Bielskus? — "'— t, jog jis 
niekuomet r.:, eidavo kuri 
duonos riekelės pusė yra storiau 
aptepta sviestu, kalbinamas, 
raginamas, truktelėjęs pečiais 
pareiškė: „Na tai gerai, jeigu 
reikia". Labai relėje. Pasiūlyti 
ir patvirtinti: A. Šileika, M. 
Leknickas, S. Krasauskas, R. 
Miečius, A. Bielskus. Sutiko 
būti perrenkami ir Revizijos 
komisija: pirm. V. Jokūbaitis, 
V. Čyvas, R. Vodapalas. Garbės 
teismas: pirm. Pr. Berneckas, A. 
Rugienius, V. Baukys, I. L. Ja-
nušis, J. Nešukaitis. 

Lietuvos olimpinis komitetas 
paruošė ir patvirtino oficialų 
ženklą, kuris bus dėvimas ant 
Lietuvos olimpinės rinktinės 
uniformos. 

Negalint Lietuvoje pagaminti 
geros kokybės ženklą, LTOK-tui 
pavedus, šis ženklas yra paga
mintas vienoje Chicagos firmo
je ir šią savaite išsiųstas i Pran 
cūziją jau ten esančiai dele
gacijai Likusieji ženklai va
saros uniformoms bus nuga
benti į Lietuvą. 

Klausimuose ir 
sumanymuose 

be vargo ir kliūčių nutarta už 
stropumą redaguojant „Drau
go" „Sporto apžvalgą", jos re
daktorę Ireną Regienę pagerb
ti, išreiškiant padėką — plakėte. 
Taip pat centro valdyba turinti 
atkreipti dėmesį į Lietuvoje re
daguok ..Sporto istoriją". 
Prieš atsisveikinant, galingai 
skambėjo himno žodžiai „var
dan tos Lietuvos vienybė težy
d i . " 

Užsklandai 
visų pirma, tenka pasidžiaugti 
pirmininkų Vyt. Jokūbaičio ir 
N. Udrio vadovavimu. Pirmi
ninkavo vienas kitą pavaduoda
mi ir kartais drauge, ypač vyks
tant visoms diskusijoms, kurių 
metu reikėjo pademonstruoti 
apdairumą. Sąjungos „labi
rintų" suvokimą ir pažinimą. 
Jei ne jų taktas ir orumas, su
važiavimas galėjo baigtis ir ki
taip. 

Kalbant apie darbuotojus ir 
centro valdybą, neturime 
užmiršti, kad žmonės dirba tik 
iš idėjos. Nėra jie samdomi tar
nautojai, kurių darbas — spor
to reikalai ir jiems už darbą mo
kama. Jų veikla tik savo laisva
laikio dovana bendram reikalui. 
Tik... susirenkant vieną kartą 
metuose, galima būtų laukti ir 
stropesnio pasiruošimo. Apie ža
damus persitvarkymus visi gal
voja, tačiau, manyčiau, reikėtų 
visų pirma pasitikrinti Sąjungai 
savo statutą, kurio „Sąjungos 
tiksluose" nuo „A" iki „K" 
galima rasti „įsipreigojimų", 
kurie niekuomet nebuvo ko
mentuojami, nei jais vadovau
tasi. Kiek privalome talkinti 
LTOK, tiek pat neturime už
miršti ir čia gyvenančio jauni
mo sportinių reikalų. Priešingu 
atveju, tapsime tik eiliniu Šal
pos komitetu. O su tokia gali
mybe, turbūt nei pats LTOK ne
sutiktų. Naujajai valdybai lin
kėtina tik sėkmės kuo greičiau 
užmiršti bu\ usią trintį. 

Pr. Mickevičius 

ŠALFAS SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBA 

ŠALFASS-gos visuotiniame 
suvažiavime, įvykusiame 1991 
m. lapkričio 16 d. Clevelande, 
patvirtinta naujoji ŠALFASS-
gos centr- . ldyba, susidedant i 
iš Toronto sporto darbuotojų. 
Pirmame posėdyje lapkričio 27 
d. pareigomis pasiskirstyta taip: 
Audrius Šileika — pirm., Min-
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DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

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

Nelaimė yra geriausia mūsų 
mokytoja ir draugė. Ji mums 
nurodo gyvenimo prasmę. 

A. France 

DR. VIJAY B A J A J , M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 7 1 Straat, Chicago 
To l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. '708)246-0067; arba (709)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So . Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valančios pagal susitarimą 

Ptrmd 3 v p p -7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd 1-3 v.p.p., penktd 

ir šeštd. 9 v r-12 v p p 

Kab. tai. (1-312) 5850348 ; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

New Yorke leidžiamas „Dar
bininkas" savo sausio 10 d. lai
doje trumpu straipsneliu šitaip 
praneša apie a.a. Algirdo 
Milerio mirtį: 

„Trumpame laikotarpyje 
lietuviai sportininkai neteko 
kelių narių. Iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė buvęs „Atletų" 
klubo pirmininkas Artūras An
drulis, o taip pat ir buvęs klubo 
narys Jonas Rūtenis. 

„Dar taip neseniai palai
dojome Algirdą Milerį. Velionis 
žaidė 1950 m. įsteigtojo 
Lietuvių Sporto klubo futbolo 
komandoje. Šis vienetas per 
kelerius metus iškilo į netikėtas 
aukštumas. Lietuvių vardą 
rasdavome didžiojoje New Yor-
ko spaudoje. Ir Mileris buvo 
paminėtas ilgoku straipsniu, 
pažymint jo žaidybinius suge
bėjimus. Anot spaudos, tai buvo 
kietas, bet padorus žaidikas. 
Aikštėje jis neturėjo nesusipra
timų nei su priešininkais, nei su 
teisėjais" (ad) 

, daugas Leknickas — I vicepirm., 
Rimas Miečius — II vicepirm, 
varžybiniams reikalams, Sigi
tas Krasauskas — sekretorius, 
Algirdas Bielskus — generalinis 
sekretorius (gyvena Cleveland, 
OH), Rimas Kuliavas — narys. 
Oficialus ŠALFASS-gos centro 
valdybos adresas: ŠALFASS 
centro valdyba, arba Lithu
anian Athletic Union of N. 
* nerica, c/o Audrius Š ; ' 
150 Colbeck St., Toronto, Ont., 
M6S IV7, Canada. Tel. 
416-767-6520, Fax 416-481-
6407. 

6132 S. Kedzle Ava . , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

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

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

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

Pirm . antr.. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji paclantal priimami ir laukiami! 

Namų (709) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarta Rd., Htckory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartom Avo. 

Tai. (709) 598-4058 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai . (708) 599-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai . kabinato h- buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehigan Ava . , Surfa 324 Ir 

5635 8. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Justlca. IL 
Tol . (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71et Straat 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McEHIgott Ir Dr Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 VVamt Ava. , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometrlstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabinato tai. (1-312) 776-2860. 
Rac (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Arehar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 895-7755 

ARAS ŽL IOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madtcal Centar-

Napervffla Campua 
1020 E. Ogden Ava., Surta 310, 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 1-708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 83rd Street 
Vai.: pirm . antr., ketv ir penki. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

t 



Šv. Ignaco Lojolos 

ATSIVERTIMO KELIAS 
Perna i jėzuitai pasaulyje bai

gė švęsti 500 metų jubiliejų nuo 
jų steigėjo šv. Ignaco Lojolos 
gimimo. Daug kur Amerikos 
kata l ikų spaudoje buvo t a tema 
s t ra ipsnių ir rašinių, jėzuitų 
mokslo institucijose buvo orga
nizuojami seminarai, o lietuvių 
jėzui tų leidžiami Laiškai lietu
viams šiam jubiliejui skyrė 1991 
m. balandžio numeri . 

Bet šis jubiliejus buvo atšvęs
tas ir nekatalikiškoje spaudoje. 
Ekumeniškas religinio gyve
nimo žurnalas Sojourners šiai 
temai paskyrė didesnę dalį 1991 
m. gruodžio numerio, duodami 
s t ra ipsnius ne t ik apie šv. Igna
co dvasinį įnašą krikščionybei, 
bet ir apie 1991 m. mirusį Jėzui
tų vyriausiąjį vadovą — ordino 
atnaujintoją kun. Pedro Arrupe 
ir garsaus jėzuito „maištininko" 
— anti-militaristinių protestų 
organizator iaus Daniel Ber-
r igan „Padėkos laiškas jėzui
t a m s " . 

Tame numery informatyvų 
straipsnį apie šv. Ignaco sufor
mu luo tą dvas ingumo kelią, 
parašytą katal ikų teologės Mo
n ika Hellwig, norisi pasidalin
t i su „Draugo" skaitytojais. J i 
pradeda, pažymėdama, kad šv. 
Ignaco dvasingumo kelias yra i-
t in ak tua lus mūsų laikams, nes 
kai kur ia is būdingais bruožais 
t ikintieji pergyvena panašias 
dvasines problemas šiandien, 
ka ip ir šv. Ignaco laikų tikin
tieji. 

Ignacas , t ruput į jaunesnis 
Martyno Liuterio bendraamžis, 
ka ip ir M. Liuteris, nors visai 
nepriklausomai nuo jo, susi
rūpino krikščioniško tikėjimo 
sugyvin imu pasaul ie t iškame 
gyvenime, sugrįžtant į jo šalti
nį — Jėzų. Ir Ignacas t a i padarė 
jo gyvenamo amžiaus — 16-ojo 
šimtmečio sąlygomis, kuris, 
anot Hellwig, pastatė tikinčiuo
sius į panašius sunkumus, ku
riuos daugelis tikinčiųjų jaučia 
šiandien. 

16-as šimtmetis, dėka atgiju
sio susidomėjimo ir ne t susiža
vėjimo senovės klasikiniu moks
lu, kuris puoselėjo krit iškas stu
dijas, kėlė panašius iššūkius 
t ikėjimui, kaip griežtieji moks
lai šiandien daugelio supra
t imu. Pagaliau, europiečiams 
jau išplaukus ir grįžus iš įvairių 
tolimų rytų žemynų, kurių iki 
tol niekas net neįsivaizdavo (Ig
naco gimimo metais Kolumbas 
išplaukė savo lemtingon kelio
nėn į Tolimuosius Rytus , plau
k i an t į Vakarus), daug kam 
sukūrė nuotaiką, jog žemėje ne
be l iko žmogui ne įve ik iamų 
dalykų, panašiai kaip daug kas 
ir šiandien jaučiame. 

Pagal iau , įvairi korupcija, 
kylant i iš per didelio valstybės 
ir Bažnyčios priklausomumo 
nuo viena kitos, ir dėl to susi
formavę įvairūs reforminiai 
sąjūdžiai daugelį tikinčiųjų taip 
sumaišė, kad jie nebežinojo kuo 
pasit ikėti . Papras t iems krikš
čionims reikėjo gilaus asmeniš
ko tikėjimo ir aiškių kriterijų jo 
įgyvendinimui, norint tokioje 
maišatyje t ikrai krikščioniškai 
gyvent i . Ignacas pasišventė 
tokius žmones ugdyti. 

J i s gimė tryliktas kilmingoje 
Ispanijos baskų šeimoje, gavęs 
baskų kalboje vardą Inigo (kuris 
nereiškė Ignacas; Ignacu jis 
pasivadino po savo atsiverti
mo). Kadangi jaunesniesiems 
sūnums neteko šeimos žemės, 
Inigo buvo pasiųstas į baskų 
kunigaikščio pilį išmokti būti 
dvariškiu, kur išmoko ir svarbių 
vertybių: pasišvęsti tarnybai, 
drąsos , i š tve rmingumo, pa
maldumo, kuriuo buvo atžymi
mi įvairūs gyvenimo momentai 
ir visuotinai reikalaujamo man
dagumo, savitvardos — riteriš
kumo visuose santykiuose su 
žmonėmis. 

J i s taip pat išmoko savybių, 
kurioj apsunkino krikščionišką 

gyvenimą: nuolatinis sąmonin
gumas savo ir kiekvieno asmens 
su kuriuo santykiavo socialinio 
rango, nuolatinis rūpestis iš
laikyti asmenišką „onorą", tei-
giamiausią asmenišką išvaizdą 
ir dvariško gyvenimo papročiai, 
kurie skatino vedybinę neištiki
mybę ir flirtą, ir pagaliau įgijo 
polinkį skir t i asmeniško gyve
nimo moralę nuo pamaldumo, 
kuris galėjo būti ir labai didelis. 
Kaip daugumas jo laikmečio kil
mingų jaunuolių j is džiaugėsi 
savo gyvenimu, kuris pajungė jo 
visą energiją lojalumui savo 
valdovui, rizikuojant viskuo. 
Pasižymėjo sėkmingai atliktais 
įvairiais t iek diplomatiniais, 
tiek ir kar inia is uždaviniais ir 
taip būtų laimingas gyvenęs, jei 
nebūtų sunkiai sužeistas kovo
je, ginant Pamplonos miestą 
nuo prancūzų. 

Ilgai i r skaudžiai gydantis, jis 
iš pradžių skaitė populiarius tų 
laikų r i te r ių romanus, bet jų 
pr i t rūkęs, labai nenoromis 
ėmėsi skai tyt i likusias ten kny
gas — ke tu r iuose tomuose 
romano forma parašytą Kris
taus gyvenimą ir šventųjų gyve
nimus. Ilgainiui tačiau šios kny
gos jį sudomino ir vė l iau 
rašydamas savo autobiografiją, 
jis šį laikotarpį laikė savo atsi
vertimo metu. Tuo metu pasi
keitė visa jo vertybių sistema. 
Tie dalykai, kurie anksčiau jam 
atrodė svarbiausi, pasirodė kaip 
šiukšlės. Ir jis ryžosi pakeisti 
visą savo gyvenimo kryptį. 

Atgavęs sveikatą, jis už be
prasmiškai pragyventą gyve
nimą ryžosi atgailai daryti pili
griminę kelionę į Jeruzalę, ir 
ten nutar t i ką daryti su likusiu 
savo gyvenimu. Pagal riteriškus 
papročius, šios kelionės išvaka
rėse j is praleido visą naktį mal
doje Marijos šventovėje, Mont-
serrat, pašvęsdamas visą savo 
gyvenimą jos Sūnaus tarnybai . 
Tuomet naktį, palikęs savo 
šeimos palydovus ir visą kelio
nei paimtą mantą, jis pabėgo \ 
Manresa miestą, apsikeitė dra
bužiais su elgeta, kad jo niekas 
nepažintų, ir daugelį mėnesių 
ten pasislėpęs skurde gyveno ir 
meldėsi. 

Po metų grįžęs iš Jeruzalės jis 
jau žinojo, kad nori šią gautą 
tikėjimo dovaną perduoti ki
tiems ir tuo tikslu pradėjo stu
dijuoti lotynų kalbą, kad galė
tų studijuoti teologiją ir filo
sofiją, per kurias geriau supras
tų savo tikėjimą ir galėtų ki
tiems perduoti. Ilgainiui per
sikėlęs į Paryžių studijuoti, jis 
ten j a u surinko bendraminčių 
būrelį, kuriuos jis pasisiūlė ves
ti tuo pačiu tikėjimo formavimo 
keliu, kuriuo j is pats perėjo 
Manresos miestelyje. Ši dvasinė 
formuotė ir išsivystė į jo sukur
tą „Dvasines pratybas", šian
dien vadinamas „Šv. Ignaco 
dvasinės pratybos". Iš tiesų 
- t a i t ik to plano apmatai 
rekolekcijų vedėjui, kurį tei
singai naudoti ir suprasti te
galima pačiam tas pratybas per
gyvenus rekolekcijų metu. 

Pagrindinėje formoje šios Dva
sinės Pratybos vykdomos 30-ties 
dienų tyliose rekolekcijose, ku
rių metu po keturias ar daugiau 
valandų yra skiriama kasdien 
nustatytiems Šv. Rašto mąsty
mams. Šios rekolekcijos taip pat 
gali būti pratęstos per daug 
ilgesnį laiką, at l iekant jas . 
nepasitraukus iš kasdieninio 
gyvenimo. Šių rekolekcijų svar
biausias tikslas — padėti žmo
gui pasirinkti gyvenimo kelią. 
Tad jos daromos tik tokiomis 
ypatingomis progomis. Bet jų 
įvairūs pritaikymai bei jų min 
čių panaudojimai nuolatiniam 
dvasinio ugdymo procesui, pa
darė didelį įnašą krikščiony 
bėn, padarydamos kiekvienam 
krikščioniui prieinamą krikščio
niško dvasinio brendimo kelią. 

a.j.z. 

Vidurdienio pokalbių klubo nariai Iš kairės: dr. ! 
Mečys Valiukėnas ir Antanas Juodvalkis. 

>nas Kriaučeliunas. Teodoras Blinstrubas, 

Pastaruoju metu spaudoje ir 
susitikimuose dažnokai sielo
jamasi Lietuvos atstatytos ne
priklausomybės įgyvendinimo 
eiga. Ir ne tik Lietuvoje, ir ki
tose Pabaltijo valstybėse, bet ir 
buvusiose Sovietų Sąjungos res
publikose a ts ta tymo darbai 
vyksta labai ir labai pamažu, su 
įvairiomis klaidomis. Idealistų, 
siekiančių pilnos laisvės ir tik
ros demokratijos, yra nedaug, o 
ir jų dalis vis dar nepajėgia atsi
kabinti nuo įkaltos komunisti
nės doktrinos. Didžioji dalis 
nomenklatūrininkų vis dar il
gisi anų laikų, kai mažai dir
bant galima buvo gerai gyven
t i , n a u d o j a n t i s par t ieč io 
išimtine padėtimi. Tokie dar ir 
šiandien vis svajoja apie Stalino 
saulę, kurią pagarbinus galėjai 
tikėtis (o ir taip buvo) užtikrinto 
karjeros laiptais kilimo. Juk ir 
į Aukščiausiąją Tarybą prasi
veržė dalis buvusių komunistų, 
KGB ir kitokių kolaborantų. 
Laisvi r inkimai buvo taikomi 
vis iems k a n d i d a t a m s , t a i 
komunistai tuo pasinaudojo, nes 
turėjo praeities patyrimą. Buvę 
ir dirbę didžiausios diktatūros 
laikais ir ją rėmę, šiandieną kal
ba apie demokratijos pažeidi
mus. Kur jie buvo tada, kai net 
prasižioti bijojo? 

Demokratinis valdymas šian
dien yra daugumai priimtiniau
sias, nes geresnio dar neišrasta. 
Prie demokrat i jos valdymo 

NERIBOTA LAISVĖ 
IR KAS TOLIAU 

A N T A N A S JLODVALKIS 

reikia priaugti ir ją geram 
naudoti , bet nekaišioti pagalių 
į valdžios pastangas pagerinti 
žmonių gyvenimo būdą ir 
palengvinti perėjimą į rinkos 
ūkinį gyvenimą bei demokrati
nę santvarką. Pereinamame lai
kotarpyje reikia ir tam tikrų 
suvaržymų ir patvarkymų, kar
ta i s neatitinkančių pilnos de
mokratijos sąvokos. Trukdančių 
ir net sabotuojančių vyriau
sybės darbus-pereinamais laiko
tarpiais dažna; atsiranda. Vieni, 
naudodamiesi suirute, siekia as
meniško pasipelnymo, grobia 
turtą, kiti. turėdami aukštas 
pozicijas, sabotuoja teisėtos — 
rinktos valdžios pastangas page
rint i gyvenimą. 

Atsiminkime, kad Lietuva 
pergyveno revoliuciją, kad ir 
įdainuojančią", bet vist iek 
revoliucija Išvengta didesnio 
gyvybės aukų skaičiaus, bet 
neištesėjome vieningai dirbti ir 
remti vyriausybės pastangas 
šiuo labai sunkiu Lietuvai me
tu . Dalis komunistų pradėjo žy
giuoti kartu su tau ta , tikėdami 
ir vėl prasiveržti į pirmąsias 
eiles ir užimti vadovaujančias 
vietas. Ju noras ne visur pa
vyko, tad dabar jau pradeda iš
galvoti kaltinimus ir niekini
mus valstybes vadovams. 

Išgyvenus 50 metų rusų ko
munistų okupacijoje ir pergy

venus tautos genocidą, nenuo
stabu, kad yra tautoje nepasi
tikėjimas tais, kurie tuo metu 
užėmė vadovaujančias vietas ir 
tuo pačiu kolaboravo su okupan
tais. Vieni dirbo iš įsitikinimo, 
kiti iš baimės, o buvo ir tokių, 
kurie norėjo padaryti karjerą ir 
patogiai gyventi. Pastarųjų gal 
buvo daugiausia, nes vien tik 
partijos bilietas teikė įvairias 
privilegijas, o užėmus aukštas 
vietas, susidarė progos net ir 
praturtėt i . įsigalėjo kyšininka
vimas, neteisėtas apsirūpinimas 
įvairiomis gėrybėmis, kurių ne
būdavo krautuvėse. 

Tuo tarpu masė tremtinių ir 
politinių kalinių vargo ir mirė 
Sibiro taigose. Pasikeitus poli
tiniam klimatui, amnestuoti a r 
atlikę tremties bausmę tautie
čiai pradėjo grįžti į namus, savo 
tėvynę. O kaip jie buvo sutikti 
savo brolių-nomenklatūrinin-
kų? Šiuo metu jau žinoma, kaip 
jiems sekėsi įsikurti savoje že
mėje, nes yra išleista tremtinių 
pergyvenimų ne viena knyga. 
Tiesiog sunku patikėti savųjų 
komuni s tų elgesiu, nes į 
grįžtančius žiūrėjo, kaip į t ikrus 
raupsuotousius . Siunt inėjo , 
kaip Kristų, nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių, o padėti nesistengė. 

Ne vienas ir grįžo į Rusijos 
plotus tęsti skurdų gyvenimą, 
nes tėvynėje nebuvo jiems vie
tos. Ar tie tremtiniai ir vietiniai 
lietuviai, kurie pergyveno paže

minimą, n iekin imą ir neviltį, 
gali šiandien r a m i a i žiūrėt i į 
nomenkla tūr in inkus , užiman
čius aukš tas v ie tas ir sabotuo
jančius naujos valdžios potvar
kius, į s ta tymus? Gal t i k savo 
krašto meilė ir pagarba tėvams 
sulaiko nuo kerš to ir už ta rnau
to atpildo. Ir k a i t ikriej i pat
riotai tyl i ir s tengias i užmirš t i 
padarytas skr iaudas , t a i komu
nistai, persikrikšt i ję į LDDP 
bet tebesiekia a u k š t ų vietų, 
šmeižia lojalistus bei skleidžia 
nepasitikėjimą savo valdžia. De
mokratinėje sistemoje beveik 
nėra priemonių tokius sudraust i 
ir užkimšti jų nešvar ias burnas. 

Jau minėjau, nors ir „dainuo
janti" revoliucija, vistiek yra re
voliucija ir ka r t a i s pr i re ikia su
drausti p iktnaudotojus . 

Mes gyvename vadinamoje 
palaimintoje Amerikoje su viso
kiomis demokrati jos ir žmonių 
teisėmis bei ner ibotomis laisvė
mis, o vakarais, net ir dienomis, 
išeiti į gatves, be baimės būti už
pultam, negal ime. Kiek žmog
žudysčių, apiplėš imų, išprie
vartavimų, sumušimų, į namus 
įsilaužimų, j au nebega l ima su
skaičiuoti. Žinių k a n a l a i — TV, 
radijas ir laikraščiai t ik apie tai 
ir skelbia, lyg nebūtų r imtų dar
bų ir ku l tū r in ių įvykių. Pana
šios žinios a t e ina ir iš Lietuvos. 

Prieš 40 metų a tvykus į Ame
riką buvo re ta i k a l b a m a apie 
kriminalą gatvėje ir namuose. 
Išeinant į darbą a r pramogą, net 
buto durys buvo neužrakina
mos, o dabar išėjęs kel ioms mi
nutėms sniegą kast i , gal i ras t i 
įsilaužusį neprašytą „svečią", 
kuris grįžusį primuša, suluošina 
ir u ž d a r ę s į s a n d ė l i u k ą , 
ramiaus 'a i plėšia ras tą turtą . 
Tai didžiosios demokrati jos ir 
žmogaus neribotų laisvių pada
riniai. 

Kas t inka džiunglėms, tai ne
tinka civilizuotam, kul tūr in
gam kraštui. Politikų nuolatinis 
pataikavimas ir medžiojimas 
balsų priveda kraš tą pr ie siau
bo. Mokyklose neauklėja , ne
skleidžia dorovės dėsnių, bet 
moko jaunuolius, kaip panaudo
ti apsisaugojimo priemones, kad 
išvengtų „mei lės" padar inių a r 
negautų žmoni jos p a b a i s o s 
AIDS ligos. 

Juk mūsų a tmin ty je buvo pa
šalinta malda iš mokyklų ir per 
trumpą laiką mokyklos virto ne 
mokslo institucijomis, bet sek
so mokyklomis. Pr ie ko priėjo, 
kai žmonės nė ra pr iaugę prie vi
sokių laisvių? P i r m a re ikia pa
ruošti ir pr iaugint i v isuomenę 
ir tik tada leisti visokiomis lais
vėmis naudotis . 

Lietuvoje padė t i s d a r bloges
nė, nes 50 metų t r u k u s i bolše
vikinė rusų okupaci ja padarė 

neapskaičiuojamus nuostolius 
kraš to moraliniam ir dorovi
niam gyvenimui. Privažiavę ko
lonistai ir kolaborantai naudo
josi i š imt ina padėtim, nenorėjo 
dirbt i , bet t ik grobti kitų sąži
ningai užsidirbtas gėrybes. Net 
iš atvykstančių čia pasisvečiuoti 
tautiečių jau yra ne vienas atve
jis, k a i vykdo kriminalą, vagys
tes i r net plėšimus, tuo žemin
dami l ietuvių vardą. Kol vyko 
savųjų tarpe, tai buvo slepiama, 
bet išėjus į gatves, darosi viešas 
re ikalas . Žinoma, ir Lietuvoje, 
ir čia atvykstančių tarpe yra 
dorų ir garbingų žmonių, bet 
pagal liaudies posakį — ir vie
nas deguto šaukštas sugadina 
visą s ta t inę medaus. Gerų dar
bų neskaičiuojame, nes tai nor
malu, taip ir tur i būti , bet ir 
vienas blogas įvykis yra daž
niau komentuojamas ir sklei
džiamas. 

Tai nėra kam nors kaltinimas, 
bet i š sakymas susikaupusio 
skausmo, kad taip darniai vyk
dytas Lietuvos nepriklausomy
bės a t s ta tymo darbas, pradeda
mas gr iaut i savųjų rankomis. 
Lietuvoje gausa laikraščių ir 
laikraštininkų-žurnalistų, anks
čiau įpratusių ta rnaut i okupan
tų komunis t in iams t ikslams ir 
už t a i gerai atlygintų, dabar, 
pajutę nekontroliuojamą laisvę, 
pradeda niekinti žmonių išrink
tą valdžią, net norėdami už tai 
gau t i iš valdžios iždo atlygi
nimą. Čia Amerikoje masinės 
informacijos įstaigos — TV, radi
jas, laikraščiai — dažnai kriti
kuoja vyriausybės ėjimus, bet 
išsilaiko t ik iš prenumeratų ir 
skelbimų. Lietuvoje uždarytųjų 
k o m u n i s t i n i ų o rgan izac i jų 
vadai, knisdamiesi po valstybės 
pamata is , dar nori gaut i ir 
at lyginimą, o skundais į tarp
tau t in ius forumus, įsirikiuoja į 
savo tautos išdavikų eiles. Ar 
čia t i k nėra komunistų ir kola
borantų pastangos susigrąžinti 
tu rė tą padėtį? 

Iš daugelio Lietuvos vietovių 
esu gavęs laiškų, kuriuose ma
žiau sielojamasi ekonominiais 
sunkumais , bet daugiau ne
linksma politine padėtimi. Žmo
nės kenčia nuo vietinių pareigū
nų, likusių iš okupacijos laikų 
ir dirbančių senais metodais. 

Išvadoje norėtųsi palinkėti 
Lietuvos žmonėms kantrybės ir 
ištvermės šiame sunkiame pe
re inamame laikotarpyje ir ne
pasiduoti provokacijoms, bet 
jungt i s prie normalaus gyveni
mo siekiančių žmonių. Išeivija 
t a i p pat turė tų būt i santūresnė 
ir daugiau remti Lietuvos žmo
n ių pastangas, įgyvendinant 
te ises ir dorovės principus, bet 
neskubėt i su savais interesais. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS N O R I M A S 
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„Aš herojus? Niekad to nesitikėjau! Troškau tiktai 
pasiekti savo šeimą. Įkyrėjo gyvenimas nuolatinėje 
baimėje, visą laiką galvojant kaip išsilaikyti tarny
boje... Be to. rūpėjo Birutės likimas ir jos jausmai mano 
atžvilgiu. Juk ji galėjo sutikti kitą vyrą ir ištekėti O 
ją myliu beprotiškai! Net ir su kitomis moterimis 
bendraudamas vis mačiau prieš akis jos veidą! Juk bu
vau nuo jos atskir tas nelemtų aplinkybių ir i vykių... 
Puoselėjau svajonę, kuri jau virto tikrove, ne žūtbūt 
troškau Birute susirasti! 

..Bet dabar k' a padėtis, visiškai kita A' idūriau 
kaip ir sovietų išdaviko rolėje! Ir jeigu kalbėsiu viešai, 
vadinasi, mano kalbą galės viešai atpasakoti 1 a i k 
raščiai. O juk žinau — tremties laikraščius -kaito ir 
ten... Taip pat žinau ir jų klast ingu- būdu- ir kelius 
pasiekti j iems nusižengusius — jie man nedovanotų! 
Pakanka tik nepalankiai apie sovietus atsiliepti — ir 
jau esi pasmerktas!.. O dabar jie nori. kad kalbėčiau 
čia viešai... Juk negirsiu sovietų, bet ir nenorėsiu at 
skleisti viską, ką žinau. Jau įsitikinau, jog daugelis 
emigrantu žino daugiau kaip bolševikai 

„Verčiau atsisakysiu nuo kalbėtojo p a n d o s ! Tik 
kaip? Jei sakysiu teisybę apie mano tarnavimą sovie 
tiniame saugume, tada dar pagalvos, jog nesU atsiža
dėjęs bolševizmo ir nenoriu išdavinėti ju paJapčių. . 
O kalbėti viešai apie paslaptis, vadinasi, pasmerkti 
save mirčiai... Sovietu budelių rankos laba) ilgos . 
Meluoti gi. atsisakant kalbėjimo, bus labai ninku!*' 

Ilgai svarstęs Vilainis pagaliau parašo kviečiančiai 

organizacijai atsakymą. Labai trumpai, neminėdamas 
priežasčių, jis parašo, jog kalbėti „negalėsiąs". 

..Tegul samprotauja kaip nori! Gal nemoku gerai 
kalbėti, gal negaliu dėl baimės... Jis tai supranta... Gal 
negaliu ir nesugebu viską nušviesti.kas darosi anapus 
uždangos. Gal nesugebėsiu atsakinėti į klausytojų 
paklausimus, nes tokių dalykų gali būti. Žodžiu, atsi
sakau, ir baigta!" 

Po kelių dienų Stepas susilaukia vizito. Tai anos 
organizacijos valdyba. Du vyrai ir moteris. Iš karto ir 
užsipuola. 

— Kodėl atsisakote? Kokia priežastis? 
Bijau... Bijau atskleisti tam tikras nemalonias 

paslaptis ne tik sovietams, bet ir galinčios pakenkti 
tarptautiniams santykiams... 

- Mes jokių paslapčių nenorime! J ū s galėjote jas 
išpasakoti Amerikos valdžiai, o mes norime žinoti tiktai 
kaip gyvena dabar lietuviai, kaip jie jaučiasi bolševiku 
režime, kokios jų viltys ateičiai, koks miestiečių 
gyvenimas, kokie uždarbiai. Kaip iš tikrųjų gyvena 
kolchozininkai. kaipjaunimas auklėjamas, kokios ten 
nuomonės apie Ameriką ir jos vadų politiką. Papasako
kite klausytojams bendrais bruožais, o paskui, galbūt 
galėtumėte atsakyti keletą klausimų iš sa lės . 
Klausimai neprivalės liesti jūsų asmeninį gyvenimą. 

įtikinėjimai ir užtikrinimai užtruko. Stepas tvir
tai laikosi savo nusistatymo nesirodyti. Valdybai 
išvykus ilgai negali nurimti, vis dar kiek apsvars
tydamas, ar gerai pasielgė. Atsilankiusiųjų pagarbiai 
prašomas pasijuto esąs dabar nemažas asmuo, nusima
nąs apie bolševikinį režimą ir esąs autoritetas šioje 
srityje Tačiau realaus gyvenimo atstovė Birutė 
netrukus pabeldžia į jo mintis ir jas išblaško visai 
kasdieniniais reikalais. 

Kada gi manai pradėti ieškotis darbo? 
Darbas nepabėgs' 
Ieškotis darbo tau teks anksčiau ar vėliau, tat 

kodėl ne anksčiau? J u k mano uždarbio nebepakaks 
ke tu r ioms burnoms išmaitinti . . . 

— Gera i . Birute, bandysiu ieškoti. Man ponas 
Ambr iūnas , anos organizacijos valdybos narys, minėjo 
gal įs m a n surasti darbo. Je igu man pačiam nepavyks, 
tai skambinsiu jam, kad j a u esu pasiruošęs jo maloniam 
pa ta rnav imui . . . Tik m a n a u , kad tai bus kaip ir šan-
taž in is darbo suradimas . Už darbą re iks atsilyginti 
kalbėjimu.. . 

Bet savo pažado Birutei Stepas neišlaiko. Jis 
visiškai pamirš ta darbo ieškojimą. Ištisas dienas 
sėdi namie kažką galvodamas. Tik Birutei iš darbo 
grįžtant pasijunta realaus gyvenimo spaudžiamas. Jam 
pradeda daryt is namie nemalonu, nejauku kalbėtis vis 
tomis pačiomis nemaloniomis darbo ieškojimo temo
mis . Todėl dažnai vaka ra i s pradeda išeiti. Susiranda 
l ie tuviškų prekybų ir gausių užeigų. Užmezga daug 
pažinčių, daugiaus ia užeigose, prie a laus stiklo. Pini
gų neuždi rbdamas , vengia pats prašyti gerti, bet 
p a s l a u g ū s pokalbininkai ir išsigėrę patriotai visada 
miela i j a s nemokamai įpila... 

Viskas atrodo taip keista, neįprasta. Sunku dar įsi
sąmonin t i , kad čia tasai laisvės kraštas , kur niekas 
t avęs neseka, ne t ik r ina , neverčia lankyti mitingų, 
nevėluot i į tarnybą, vengti bažnyčių ir liaudies prie
šų, saugot is nepras i ta r t i apie savo slapčiausias min
t i s ir rezgiamus planus. Dar kažkokia baimė, kažkoks 
n e t i k r u m a s lyg slegia, lyg engia ir neduoda visiškos 
r amybės . Ir š tai . vėl esi savo šeimoje, kaip kadaise! 
Atrodo, turėč iau džiaugtis, net šokinėti pašėlusiai. 
K iekv ienas su t ik tas žmogus daug labiau, geriau už 
m a n e džiaugiasi mano laime patekus į Laisvės šalį. O 
a š pats to nejaučiu. 

'Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ JAUNIMAS 
KONGRESE 

A. SAULAITIS, S.J. 

„Lituanica" kurta šiek tiek 
Lietuvių sodybos Anglijoje pa
vyzdžiu ir visiškai susijusi su 
jaunimo kongresų prasme. Mat. 
III PLJK prieš 16 metų šiame 
krašte paliko 5,000 dol. ..pelną", 
kuriuo buvo įmokėta už žemę 40 
m. svajotai stovyklavietei įgyti. 
Nuosavybė kainavo 75,000 dol., 
tad likutis sudarytas iš 2,000 
dol. įnašų, kai apie 40 šeimų nu
sprendė žemės trečdalyje statyti 
vasarnamius. Sudarę kondomi-
niumo sutartį, jau tiek metų 
„•Lituanika" naudojasi ir BLB-
BLJS, Šv. Juozapo parapija ir 22 
šeimos, jau vasarnamius pasi
stačiusios. Kasmet čia stovyk
lauja du kartus skautai, vyks
ta parapijos religinių studijų 
dienos, suvažiavimai. Dešimt 
šeimų į namus priėmė stovyk
lautojus, o kiti — parapijos ar 
jaunimo stovyklavietės bendra
bučiuose. Stovykla — penkių 
dienų nuo sausio 3 iki 8 d. ryto. 

Stovyklos kalnelyje — visų 
kraštų vėliavos ir keli kiti stie
bai atsargai. Lietuviškai apdai
lintas archyvo-muziejaus name
lis — raštinė, o netoli pastatyta 
didžiulė cirko palapinė lietaus 
atveju patalpas padidinti. Li
tuanikoje pradėta plėsti 
stovyklavietė, tačiau nespėta 
iki kongreso pabaigti — čia pa
dėjo ir Brazilijos Lietuvių fondas 
(su skyriumi JAV-se> ir kongre
so talkos komiteto atsiųstos 
lėšos. Kun. Juozo Šeškevičiaus 
parapija pastatė naują virtuvę 
ir duonkepį prieš pat kongresą. 

Stovyklą aptarnavo dvi gru
pės: virtuvė ir Brazilijos jauni
mas, daugiausia „Nemuno" an
samblio nariai, &urie įvedė 
elektrą, garso prietaisus, vande
nį, papildomus patogumus, ve
dė krautuvėlę, saugojo prie ba
seino, rūpinosi sportu ir kt. Sto
vyklai vadovavo Markus Lipas, 
o programai — Flavijus Bacevi
čius. Raštinė buvo bendrai sto
vyklos ir PLJS vadovybės ran
kose, kadangi sudėtingą ir pas
kutinę minutę pakeistą prog
ramą suderinti buvo nelengva. 

Pagaliau — Lietuvos dalyviai 
Jaunimo sąjunga prieš keletą 

mėnesių parinko svečius iš Lie
tuvos. Šie nuo gruodžio vidurio 
laukė vietos Aerofloto lėktuvuo
se Maskvoje, nes ši bendrovė du 
kartus per savaitę skrenda į Bu
enos Aires, daugiausia veždama 

žvejus ir darbininkus Pietų 
Atlanto žvejybos laivynui, kaip 
ir argentiniečius turistus. Du — 
Saulius Lovčikas ir Renata 
Greimaitė — atskrido Kalėdų 
antrąją dieną dar į studijų sa
vaitę. Kiti grįžo Lietuvon 
kūčioms, Pietų Amerikon atsi-
rasdami gruodžio 31 d. Atšven
tę Naujuosius Metus Argenti
noje, persikėlė į Montevideo ir 
kongresistus sutiko tik stovyk
loje. 

Tuo būdu stovyklos programą 
teko gerokai keisti. Studijų 
dienose vyko pagrindinės PLJK 
ir PLJS svarstybos, bet kai 
kurių buvo neįmanoma baigti 
be įnašo iš Lietuvos ir be bendrų 
pasitarimų. Simpoziumai ir paš
nekesiai vyko cirko palapinėje 
vietoj anksčiau numatytų pomė
gių ratelių. Programa buvo la
biau akademinė negu programi
nė, bet tuo pačiu ir kiti stovyk
los dalyviai gavo išgirsti išsa
mius pranešimus, anksčiau tik 
studijų dienoms skirtus. 

Svečiai iš Lietuvos pravedė 
užsiėmimų būrelius — birbynės, 
menas, lietuvių kalba nemokan
tiems, lietuviški valgiai, pasa
kos ir legendos. Lietuvos istori
ja ir kt Bene smagiausia vaka
rinė programa buvo lietuviškas 
vakaras, kuriam visi pasidalino 
j keturias grupes — aukštaičiai, 
žemaičiai, dzūkai ir suvalkie
čiai, iš Liotuvos atstovų pasimo
kydami dainų, ratelių, žaidimų, 
pasakojimų ir kt. Šalia visiems 
pranešimų vyko daug mažais 
būreliais pokalbių ir pasitari
mų, kad JK ststovai galėtų nu
balsuoti, kas buvo anksčiau ne
baigta, ypatingai PLJS raštinės 
Lietuvoje ir VIII PLJK 1994 m. 
reikalai. 

Pirmąsias dvi savaites kong
resas tikrai jautė, kiek trūksta 
Lietuvos svečių — juk jie jau 
pažįstami Lietuvoje dirbusiems. 
Iš Maskvoje Lietuvos pasiunti
nybės telefonu kasdien susi
skambino su PLJS ryšininku 
Arūnu Pabedinsku Toronte, ku
ris skambino j Pietų Ameriką. 
Kartais PLJK žmonės važiavo 
j Buenos Aires ar Montevideo 
aerouostus patikrinti, ar tik 
nebus šiuo skryždiu atvykę, 
nespėję pranešti. Gali būti, kad 
vėlavo dėl organizacinių prie
žasčių, tačiau gerai žinoma, kad 
kiekviename Aerofloto skrydyje 
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Pasitarimai su amerikiečių pareigūnais Washingtone. Iš kairės: E. Smith, pirm. V. Maciūnas, 
Susan S. Robinson, R. Stirbys, S. Stram, dr. V. James, A. Gečys ir dr. V. Vengris. 

yra tuščių vietų — sakoma, 
geriau skristi tuščiom negu 
įleisti ką nors be valiutos kyšio. 

Paskutinės dienos kongrese 
Iš stovyklos sausio 8 d. jauni

mas pasklido Sao Paulo mieste, 
su priemiesčiais turintį apie 19 
milijonų gyventojų. Vieni — 
miesto apžiūrėti, kiti — pirktis. 

Uždarymo pamaldos 1936 m. 
vasario 16 d. pašventintoje Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčioje. 
Giedojo visi žmonės, parapijos 
lietuvių choras ir brazilų jauni
mo choras su instrumentais. 
Klebonas kun. J. Šeškevičius 
sakė pamokslą, pabrėždamas 
pokongresinės veiklos svarbą. 
Pabaigtuvės — priemiesčio San
to Andrė teniso klube su kalbo
mis, vakariene ir šokiais, 
vadovaujant Nilzai Guzikaus-
kaitei-Celesčiukienei. 

Sausio 9 d. dauguma išskrido 
į Rio de Janeiro viešbutį netoli 
Copacabanos pajūrio. Ekskursi
jos po miestą užėmė laiką, kol 
didesniais būriais lipo į lėktu
vus namo. Pavieniai jau anks
čiau išsiskyrė, skubėdami į mo
kyklas ar darbus, mažais būre
liais ar pavieniui pasiliko ir po 
Braziliją ar Pietų Ameriką pa
keliauti. 

Kongresą rengę pietiečiai tik
riausiai pasinaudojo vasaros 
atostogų mėnesiu atsigauti, kol 
kibs visas sąskaitas bei apyskai
tas suvesti. Paskutiniajame 
atstovų posėdyje susitarta, kad 
trijų kraštų apyskaita būtų per 
tris mėnesius paruošta, o viso 
PLJK finansinė būklė pristaty
ta PLB seimui liepos mėnesį 
Chicagoje, kadangi kongresus 
rengia PLJS kartu su PLB. 

Kongresų 25 m. šventė 

Australijoje 1987-1988 m. at
švęstas PLJK 21-masis gimta
dienis, tai šiame prisiminta 
25-erių metų sukaktis. PLJS 
paruošė Linos Mockutės ir Ma
rytės Bilaišytės redaguotą sep
tynių kongresų apžvalgą su at
stovų sąrašais ir pirmininkų ar 
kitų rengėjų pasisakymais. Sto
vyklos paskutinį vakarą prie 
didžiulio laužo iškviesti anksty
vesniųjų kongresų dalyviai ar
ba jų vaikai, nes šį kartrą 
dalyvavo jau I, II ir III atstovų 
sūnų ir dukterų. Kai atsistojo 
VI JK dalyviai Australijoje, at
rodė, kad pusė visų sukilo. Ma
žiausia buvo III kongreso, vyku
sio čia pat Pietų Amerikoje. 

Prisiminę pasirodymus anks-
tyvesniajame sąskrydyje, prie 
laužo vienas kraštas vaidino 
kitą. pvz. amerikiečiai — aust
ralus, brazilai — argentiniečius, 
kanadiečiai — vokiečius ir t.t., 
o Lietuvos atstovai vaidino išei
vijos jaunimą. PLJS valdyba iš-
vaidino kongresą už 25 m. su vi

sais erdvėlaivio garsais ir vaiz
dais. Didžiojoje palapinėje — 
25-mečio pyragas bei saldumy
nai, šampanas ir kongresams 
„Ilgiausių metų"*. Pyragą iškil
mingai prapjovė VI kongreso 
pirm. Henrikas Antanaitis iš 
Australijos ir III PLJK pirm. 
buvęs ir pirmasis PLJS valdy
bos pirmininkas, likęs vienin
teliu asmenimi, dalyvavusiu vi
suose septyniuose kongresuose. 

Lietuviškos kūčios ir 
šv. Kalėdos 

Visi tikrai buvo toli nuo namų 
per šventes, net ir argen-
tiniečiai ne su savo šeimomis. 
Studijų dienų YMCA sodyboje 
atstovai posėdžiavo iki vakaro, 
nedaug laiko palikdami kūčių ir 
Kalėdų ruošai. Posėdžiuose ne
dalyvaujantys visą dieną ga
mino šiaudinukus, puošė stalus, 
rengė lietuviškų papročių vaka
rą, Bernelių Mišias. Lietuvės iš 
anksto virtuvei įteikė kūčių 
valgių receptus, kad viskas būtų 
kuo lietuviškiau. 

Valgykla papuošta eglute, ant 
kurios kiekvienas kraštas paka
bino savo šiaudinuką. Virš sta
lų — tradiciniai paukšteliai, val
gyklos gale — simbolinis stalas 
su kryžiumi, šienu po staltiese, 
obuoliu, paplotėliais iš Lietuvos. 
Jeigu per visą kongresą jauni
mas visai laisvai sėdėjo ir mai
šėsi, kūčioms nejučiomis susėdo 
labiau pagal kraštus, prie la
biau pažįstamų draugų. Dekla
macija, pravedėjos Analijos 
Gaidimauskaitės žodžiai, Kalė
dų giesmės, dalinimasis paplo

tėliu — šios kalėdaičio apeigos 
užtruko 25 min., kol visi visus 
apėjo. Per Amerikos Balsą tele
fonu perduotas sveikinimas Lie
tuvon. Prie kiekvienos vietos 
Argentinos jaunimas parūpino 
spalvingą lapelį su įrašu „Kad 
kongreso dienos būtų gražios, o 
tylią naktį po Pietų Kryžiumi 
išgirstumėt tolimą dainą iš Lie
tuvos". 

Kūčioms pasibaigus studijų 
dienų dalyviai pasiėmė žvaku
tes ir per sodelį nuėjo į stikli
nėmis sienomis pastatą, kuria
me vyko posėdžiai. Mat, Kūčių 
dieną lijo ir buvo neįmanoma 
pamaldų lauke švęsti. Eisenai 
įėjus, kiekvienas kraštas prie 
sienos prilipino savo šalies 
žemėlapį taip, kad 13 žemėlapių 
sudarytų kryžių su Lietuvos že
mėlapiu viduryje. (Taip buvo ir 
III PLJK.) Kiekviena grupė 
paruošė visuotinei maldai pra
šymą, išgiedotos visos giesmės. 

Sugrįžę prie valgyklos, kong
reso atstovai kibo į lietuviškus 
papročius — Kalėdų burtus ar
ba visi kartu arba prie atskirų 
stalelių, varvindami į šaltą van
denį vašką, traukdami būsimojo 
vyro (ar žmonos) savybių burtus, 
kol atėjo Kalėdų senelis su 
argentiniškom dovanom kiek
vienam. Kadangi labai šilta, 
Kalėdų senelis net trumpomis 
kelnėmis apsirengęs... 

Tą pačią naktį ir Kalėdų die
ną iš toli atvykusieji ėjo į Mateo 
miestelio telefono būstinę 
skambinti savo šeimoms, kurių 
per kūčias iki ašarų buvo pasi
gedę. 

DĖMESIO 
visiems norintiems susigrąžinti 

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

1991 metų biržel io 18 d ieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys susigrąžinti 
išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kaip: 

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

Prašymams paduoti laikas pratęstas. 

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

tel . (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte. 

„Vaikų Vilties" priėmime Liautaud namuose Is kairės: Laima Vėžytė ir 
Gražina Liautaud Nuotr. J. Tamulaičio 
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REAL ESTATE RE AL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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. 

n oi 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. KadaJe Ava., 

CMcego, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Ontui fc 21 
H. MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

13 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublena. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzls Ave. 
M . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

'Ontu i fc KMIECIK REALTORS 

3 7922 S. Pulaski Rd. 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės j Danute Mayer . Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
ve l tu i . 

Parduodu 2 kamb. butą Vilniu
je. Kreiptis: Larisa (San Fran-
clsco) 415-750-1468 arba So
fija (Vilnius) 41-52-32 

FOR RENT 

Išnuomojamas saulėtas 4 kamb. butas 
pirmame a. Brighton Parke. 46 St. & VVhip-
ple Ave. apyl Su virykla. šaldytuvu; yra 
..cable" TV prijungimas $390 į mėn. Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais. 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

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

Trt. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 Wa«t 95th Strat 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

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

312-77<»-33l3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Suita 2100 

Chlcago, II 60606 
Tai. 312-464-2380 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEX" LIETUVOJE PARDUODA įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobil'us 
bei jų atsargines detales. Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius. ,,VAN" ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

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

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

Fax (312) 434-2655 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. My
kolas Vaitkus. 272 psl $3 00 

PAVASARIO LIETUS, romanas, Aloyzas 
Baronas. 261 psl $3.00 

SAULĖS GR|ŽIMAS, novelės. Aloyzas 
Baronas. 141 psl $300 

VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, I dalis. 
320 psl $1.00 

VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, II dalis. 
284 psl $1.00 

ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. . $5.00 
TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių įspūdžiai. 

Ava Saudargienė. 336 psl $4.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS $9.00 
BUKOLIKOS IR GEORGIKOS. Publijus Vergili

jus Maronas. 427 psl $3.00 
BAUSMĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 151 psl. . $3.00 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. My

kolas Biržiška. 178 psl $3.00 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Tim-

mermans. 189 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



AMERIKA PAGERBIA DU 
LIETUVIUS INŽINIERIUS 

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. sausio mėn. 31 d. 

Pasitaria mokslo reikalais. Iš kairės: dr. Vitalis Vengris ir dr. William James. 

APIE BUVUSĮ 
SPAUDOS STREIKĄ 

LIETUVOJE 
Atrodo, kad išeivijos lietuvių 

spaudoje mažai buvo rašyta apie 
praeitų metų lapkričio pabai
goje ir gruodžio pradžioje Lie
tuvoje vykusį opozicijos laik
raščių — „ L i e t u v o s r y t o " , 
„ R e s p u b l i k o s " , „ T i e s o s " , 
„Vakarinių naujenų", „Valstie
čių laikraščio" ir k i tų — streiką 
prieš tar iamą Lietuvos vyriau
sybės vykdomą spaudos varžy
mą. Tomis dienomis minėti laik
raščiai buvo išleisti tuščiais 
puslapiais, išskyrus pareiškimą 
„Lietuvos Respublikos Vyriau
sybei", kur iame reikalaujama: 
„ 1 . Nu t r auk t i nevalstybinės 
spaudos — demokratijos garan
to — ekonominį ir politinį 
puolimą. 2. A t šauk t i nutar imą 
dėl .Valstiečių laikraščio' per
davimo žemės ūkio ministerijai. 
3 . Atsisakyti nepagrįstų preten
zijų nusavinti tuos leidinius, 
kurie įstatymo n u m a t y t a tvar
ka tapo ekonomiškai ir poli
tiškai nepriklausomi. 4. Įsta
tymo numatyta tva rka patrauk
t i atsakomybėn tuos oficialius 
pareigūnus ir vadovus, kur ie , 
ignoruodami Spaudos įstatymą, 
atsisako teikti informaciją žur
nalistams..." („Lietuvos ry tas" , 
1991.XI.30). 

Atsiliepdama į šį pareiškimą, 
Virginija Kligytė valstybės laik
raš ty je „ L i e t u v o s a i d e " 
1991.XII.11 nr. rašo: „Laik
raštis yra skaitytojui. Tai ką 
padarė ,Tiesa', ,Respubl ika \ 
,Lietuvos ry ta s ' , ,Valstiečių 
la ikrašt is ' , .Vakar inės nau
jienos' pasityčiojimas iš laik
raščių biznio par tner io , į | pi
liečio, konsti tuciškai turinčio 

Clevelando žinios 
V A S A R I O 16-SIOS 

M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 74-ji sukaktis bus mi
nima sekmadienį, vasario 16 d., 
tokia tvarka: 

10:00 vai. rytą — šv. Mišios 
Dievo Motinos parapijos bažny
čioje. Prieš Mišias — vėliavų 
pakėlimas prie Laisvės pamink
lo. 

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

4:00 vai. p.p. — Iški lmingas 
minė j imas D ievo M o t i n o s 
parapijos auditorijoje. Kalbą 
pasakys L i e t u v o s k o n s u l a s 
Chicagoje Vac lovas Kle iza . 
Meninę dalį a t l iks „Grandi
nėlės" ansamblio t a u t i r ; 4 šokių 
šokėjai, vadovaujami R. Motie-
jūnaitės-Booth ir A. Gedrytės, 
gros R. Biliūnas. 

Įėjimas — 4 dol. auka išlai
doms padengti, va ikams veltui. 

Visi Clevelando ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti . 
Rengia ALT skyr ius ir LB apy 
linkė. 

teise į informaciją ir iš anksto 
už ją sumokėjusio..." 

Tomis dienomis minėt i penki 
s t r e i k u o j a n t y s l a i k r a š č i a i , 
ku r ių akciją kaip mayt i iš 
s k e l b i a m o sąrašo r ė m ė 33 
rajonų ir miestų laikraščiai , 
pradėjo leisti naują laikraštį 
„Laisva Lietuva", kur io nr. 2 
išleistas 1991.XII.6 d a t a šiuo 
me tu guli prieš mano akis. 
L a i k r a š t y j e s p a u s d i n a m a s 
s p a u d o s s t r e i k o k o m i t e t o 
pa re i šk imas , k u r i a m e šalia 
k i t k o r a š o m a : „ š i ų metų 
gruodžio 4 dieną Lietuvos žur
na l i s tų sąjungoje susir inkę ne
valstybinės spaudos atstovai, 
r emdami penkių Lietuvos dien
raščių pradėtą protesto akciją, 
i š r inko respublikinį spaudos 
s t re iko komitetą. Jo nar ia i : R. 
Barysas, R. Budrys, V. Būtėnas, 
R. Ei lunavičius . T. Mačiulienė, 
V. R a c h l e v i č i u s (d rąs iomis 
t au tos atgimimo mint imis pasi
re iškęs dar 1988 m. lankyda
masis Washingtone — VLR.), R. 
Taraila, V. Tomkus, D. Šniukas. 
Streiko komitetas kviečia visus 
kolegas visomis įmanomomis 
priemonėmis paremti leidinius, 
kovojančius už spaudos laisvę — 
demokratijos garantą. . ." 

Tuo tarpu „Lietuvos aido" 
1991.XII. 10 nr . iš 12 narių 
susidedanti iniciatyvinė grupė, 
ats tovaujanti įvairiems Lietu
vos la ikraščiams, p radedant 
„Katal ikų pasauliu" ir baigiant 
„Lietuvos aidu", kreipimesi į 
Lietuvos žurnalistus i r kitus in
formacijos darbuotojus rašo: 
, j a u senokai po Lietuvą sklan
do nusivyl imas senąja Žurna
l is tų sąjunga, kurioje persvarą 
tebe tur i daugelis žmonių, dar 
neseniai šmeižusių mūsų tauti
nes ir dvasines vertybes, kovoto
ju s dėl Lietuvos nepriklauso
mybės ir sąžinės laisvės, o ir 
d a b a r be t k u r i a proga 
žeminanačius Lietuvos žmonių 
p a s t a n g a s k u r t i te is ingą ir 
d a r n ų gyvenimą... Visus norin
čius prisidėti kviečiame į Lie
tuvos informacijos darbuotojų 
asociacijos (LIDA) steigiamąjį 
susitikimą šių metų gruodžio 21 
d. 12 vai. Vilniuje, Mokytojų 
n a m ų didžiojoje salėje..." 

Ar pavyko įsteigti Lietuvos in
formacijos darbuotojų asociaciją 
rašančiam tuo tarpu nežinoma, 
nors prieš porą metų į Lietuvą 
nuvykus i mūsiškės Žurnalistų 
sąjungos CV pirmininkė su te
nykščiais Žurnal is tų sąjungos 
v a d o v a i s , k a i p i š spaudos 
aprašymų buvo matyt i , nuošir
džiai bendradarbiavo. 

Nors , kaip skelbiama, ta i 
buvo kairiosios spaudos strei
kas , tačiau Lietuvos vyriausybė 
į t a i a tkreipė dėmesį ir kai 
kur iuos re ika lavimus patenki
no, tuo parodydama, kad ji 
r emia spaudos laisvę — demo
krati jos garantą. 

Tame pat laikraštyje „Laisva 
Lietuva" doc. Juozas Kasys 
skelbia straipsnį apie katalikų 
filosofą Stasį Šalkauskį, jį 
pavadindamas „S. Šalkauskis ir 
apmąstymai apie šiandieną". 
Pradžioje au tor ius pastebi : 
„ N e l a b a i ge ra i , kad šis 
mokslininkas, ,pedagogas iš 
Dievo', kaip jį amžininkai 
vadino, mažai pastebėtas ir 
įvertintas. Jo pedagogika ir 
tautos ugdymo koncepcija prag
matiška. Minint S. Šalkauskio 
mirties 50 norėčiau užpildyti šią 
spragą..." Ilgokas straipsnis 
baigiamas tokia išvada: „S. 
Šalkauskis , apkaltinęs savo 
tautą už pasyvumą ir politinį 
konservatyvumą, mylėjo ją nė 
kiek nemažiau. Jam nedavė 
ramybės mintis, kad menkas 
akirat is ir ypač monstrualus 
pavydas , nepakenčiąs t ikrų 
asmenybių prasikišimo į priekį, 
s ta to a n t kor tos Lietuvos 
l ik imą . ,Dvasios v e r g a i ' 
neišgelbės tautos nuo realios 
vergovės, o paskui ir nuo visiško 
ž lug imo" , r ašo profesorius 
laikraštyje „Laisva Lietuva", 
kai t uo tarpu ta pati Kligytė 
„Lietuvos aide" paskelbtame 
straipsnyje iš jo taip pasityčiojo: 
„Tikras žurnalistas neužsmaug
tų savo laikraščio ir nepultų į 
p a k a i t a l ą ,Laisvą Lietuvą' 
laikraštį-dejonę. Laikraštis turi 
pateikti objektyvią informaciją 
iš plačiojo pasaulio, o ne trans
liuoti sumaištį ir bruzdesį iš 
Lietuvos žurnalistinio pasau
lio..." 

Vilius Burokas ir Jonas Kle
bonas vasario 23 d. buvo pagerb
t i kaip pirmieji profesionalai iš 
Lietuvos apmokyti Amerikos 
vandens gryninimo įstaigos 
(Metropolitan Water Reclama-
tion District of Chicago, su
t rumpintai MWRD). 

Šita MWRD agentūra yra 
Amerikoje vadovaujanti ir 
bendrai su Amerikos gamtos ap
saugos įstaiga dalinasi savo 
patirt imi su kitais kraštais, šį 
kartą su Lietuva. Šia proga 
MWRD prezidentas Nicholas J. 
Melas pare iškė: „Mes visi 
gyvename toje pačioje planeto
j e ir t a r ša paliečia mus visus 
lygiai, ir t a technologija, su 
kuria mes supažindiname kitus, 
p r i s idės p r i e visų m ū s ų 
gerovės". 

Prisirinkusi pilna auditorija 
žurnalistų ir pramonės atstovų 
dažnais plojimais išreiškė pasi
tenkinimą gera abiejų lietuvių 
atestacija. Per visus metus jie 

N a u j a s la ikraš t is 
„Opozicija" 

Lietuvoje 1991 m. lapkričio 15 
d. išėjo naujo la ikrašč io 
„Opozicija" pirmas numeris, 
kaip iš jo tur inio ma ty t i , 
nukreiptas ypač prieš Aukščiau
siosios tarybos pirmininką Vyt. 
Landsbergį ir vyriausybę. Jame 
rašo tokie žinomi asmenys, kaip 
rašyt. Vyt. Petkevičius, skel
biamos vieno iš Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio pirmūnų — 
filosofo Arvydo Juozaičio min
tys. Vedamajam „Opozicijos 
opozicija" redaktoriai pastebi: 
„Mes prašome visus nuosekliai 
mąstančius žmones paremti 
.Opoziciją' ir padėti mums 
nelengvame teisybės ir teisin
gumo, taut inės ir pilietinės 
vienybės pajieškų kelyje. Mes ti
kime, kad .Opozicija' sutelks 
apie save visas mūsų respubli
kos progresyviąsias jėgas..." 

Šį naujo laikraščio nr . turiu 
prieš akis ir į jį žvelgiant kyla 
klausimas: kodėl reikia dar 
vieno opozicijos laikraščio, kai 
tokių, paskelbusių aną spaudos 
streiką, Lietuva turi bent pen
kis. Tikiu, kad dabar streiką 
užbaigus „Laisva Lietuva" jau 
nebeišeina. Pažiūrėsime, ar il
gai pajėgs išsilaikyti ir naujas 
laikraštis „Opozicija", savo pir
mame numeryje iš laikraštuko 
„Figaro" perspausdinusi inter
viu su Lenino premijos laureatu 
E. Mieželaičiu, kuris šalia kitko 
apie dabartinį savo gyvenimą 

Amerikos varžybose su japonais 
šitie inžinieriai iš ry tų y ra ap
mokyti čia su Amerikos instru-
mentacija, ir ta i pramonė turėtų 
išnaudoti. Super in tendent F. 
Dalton džiaugėsi l ietuviais. 

Ši tame įstaigos įgaliotinių 
surengtame V. Buroko ir J . Kle
bono pagerbime svečius užėmė 
ir papildomai supažindino su 
a t l ik ta i s da rba i s prezidento 
pagelbininkas George P. Brous-
tis, Robertą Harper ir lietuvai
tės Birutė V. Šontai tė , kompiu
terių sistemos administratorė, 
ir J ū r a t ė Demčiuk, chemijos la
boratorijų vedėja. Visos šios 
programos p rad in inkas y ra dr. 
inž. V. Adamkus, kur is žada su
daryti galimybę dar porai lietu
vių inžinierių iš Lietuvos pasi
tobulinti šioje srityje, kur i Lie
tuvai yra labai svarbi. 

V. Burokas iš Kauno univer
siteto, kilimo iš Jonavos. J. 
Klebonas iš Vi ln iaus universi
teto, kilimo iš Ramygalos, pa

turėjo labai intensyvią progra
mą, išėjo universitetinį kursą, 
atliko tyrinėjimo darbus, dirbo 
kartu su Amerikos inžinieriais 
moderniose tyrimo laboratorijo
se, apmokyti planuoti ir finan
siškai apskaičiuoti. Čia pat bu
vo parodytos per televiziją iš
traukos iš jų darbo laboratori
jose ir įmonėse. Jų darbą labai 
gerai įvertino vyriausiojo inži
nieriaus asistentas Raimundas 
Rimkus. Džiaugėsi jais ir dr. 
inž. V. Adamkus, o komisionie-
rė Sheahan atkreipė dėmesį 
pramonės atstovų, kad šiose 

taip pasakė: „Daug patyriau, 
išgyvenau ir tuo noriu pasida
linti su savo skaitytojais. O šiaip 
— likau vienas, niekas manim 
nesidomi, ir aš niekuo nesi
domiu. Gyvenu hermet iškai 
— tarp knygų, senų ir naujų. Aš 
niekam nereikalingas. Penkias
dešimt metų dalyvavau akty
viame gyvenime — tegu jį dabar 
gyvena kiti". y , R m j s > 

nevėžietis, atvažiavo čia iš so
vietinės imperijos ir grįžta į 
laisvą Lietuvą. Jie abu dalyvavo 
Chicagoje suruoštose demonst
racijose, buvo didžiuose lietuviš
kuose renginiuose ir džiaugiasi 
susipažinę su gyva Chicagos lie
tuviška veikla. 

P . N a r u t i s 

Š I U R P Ū S N U O S T O L I A I 

Dėl 11 savaičių užsitęsusių 
ginčų su darbininkų unija ir dėl 
sumažėjusių pardavimų Cater
pillar bendrovė pereitais metais 
turėjo didžiausius nuostolius — 
net 404 mil. dol. 

E L E K T R O S N U O S T O L I A I 

Commonwealth Edison bend
rovė, kuri teikia Chicagos mies
tui elektrą, 1991 meta is tu. ejo 
nuostolių 429.6 mil. dolerių, bet 
1990 m. buvo baigusi si 85.6 
mil. dol. pelnu. 

A.tA. 
ELENAI KISIELIŪTEI RAZMIENEI 
mirus , jos vyrui dr. A N T A N U I RAZMAI, buv . J A V 
L B Krašto Valdybos P i rmin inku i , ir jos brol iui dr . 
PETRUI KISIELIUI, J A V L B 13-tosios Tarybos 
nar iu i , bei j ų šeimoms ir g iminėms r e i šk i ame gilią 
užuojautą. 

JAV LB Vidurio V a k a r ų apygardos va ldyba bei 
apyl inkių valdybos: 

Aurora 
Brighton Park 
Cicero 
Hot Springs-Arkansas 

Lemont 
Marąuette Park 
Melrose Park 

A,tA. 
PRANUI JANČAUSKUI 

mirus, jo žmonai VALERIJAI , visiems g iminėms ir 
pažįstamiems re i šk iame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Vanda ir Otonas Vaitai 
Ieva Baniene ir Algis 

Chicagos vandens gryninimo virš. Nicholas J. Melas apdovanoja lietuvius 
inžinierius Vilių Buroką (kairėje) ir Joną Kleboną, kurie specializavosi van
dens technologijoje 

A.tA. 
JUOZAS GETNERIS 

Gyveno Northbrook, EL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Park apylinkėje. 

Mirė 1992 m. sausio 30 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 83 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Augustina Getne-

rienė Rimkutė, dukterys: Danutė Hoteko, žentas Sergei, 
Leonora Pawelak; anūkė Lisutė Hoteko; dvi seserys ir vienas 
brolis su šeimomis Lietuvoje; kitas brolis su šeima Vokietijoje. 

Kūnas pašarvotas penktadieni, sausio 31 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys, anūkė, broliai ir seserys. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

Mie lam mano kr ikšto Tėvui 

A.tA. 
agr. ANTANUI ŠOŠEI 

m i r u s , mielą krikšto Motiną su šeima giliai užjaučiu 

Krikšto duktė Ilona Zubrytė Fraghia 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-174V1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(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 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicagoje ir p r i emie sč iuose . 

Visus la idotuvių n a m u s galite pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Sol. Virgilijus Noreika, 
Lietuvos valstybinės Operos pa
grindinis tenoras atliks Lietu
vių Operos rengiamoje Verdi 
operoje „Otelio" titulinę partiją 
šio pavasario spektakliuose, 
kurie bus Mortono auditorijoje. 
Ši mauro, Venecijos generolo, 
rolė yra viena įspūdingiausių 
operos repertuare. V. Noreika 
neseniai Vilniuje turėjo 500-ąj{ 
koncertą, kurį atliko su dideliu 
pasisekimu Lietuvos Operos 
teatre. Publika net kelis kartus 
sustojusi plojo. 

x Širdelių šokius gimnazis
tams šeštadienį, vasario 8 d., 
Ateitininkų namuose, Lemonte, 
rengia Prez. A. Stulginskio 
moksleivių ateitininkų kuopa. 
Pradžia 7 v.v. Visi lietuviai 
gimnazistai kviečiami. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejus ruošia susipaži
nimo vakarą su aktore Inge
borga Dapkūnaite. Šiuo metu ji 
vaidina Steppenwolf teatre „A 
Slip of a Tongue" pastatyme. 
Tai bus reta proga susipažinti ir 
pabendrauti su Lietuvos teatrų 
ir filmų artiste. 

x Rimas Gulbinas, JAV LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas administraciniams rei
kalams, kalbės Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės rengiamam 
vasario 16-tos minėjime Brock-
ton, Massachusetts. Rimas 
Gulbinas yra Chicagoje vei
kiančios „Lithuanian Mercy 
Lift" organizacijos steigėjas ir 
vienas iš pagrindinių darbuo
tojų. Paskutiniu pusantrų metų 
laiku „Lithuanian Mercy Lift" 
organizacija surinko ir išsiuntė 
į Lietuvą Sveikatos ministerio 
dr. J. Oleko žinion dvylika kon
teinerių daugiau kaip dvidešimt 
milijonų dolerių vertės. Mi
nėjimas Brocktone bus vasario 
16 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Šv. 
Kazimiero par. salėje. 

x Šiandien, sausio 31 d., 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje bus vakaronė su 
Klaipėdos Teatro režisierium 
Povilu Gaidžiu. Jis šiuo metu 
režisuoja „Vaidilutės" teatrą ir 
dėsto Lituanistinėje katedroje. 
Visi besidomaujantieji teatro 
menu kviečiami dalyvauti. 

x Gary Kovalsky, Charis 
Air prezidentas, bando gauti iš 
Amerikos vyriausybės atlie
kamą JAV oro pajėgų lėktuvą 
Boeing 707 kaip dovaną Lietu
vai. JAV vyriausybė ketina 
lėktuvą parduoti iš varžytynių. 
Toks lėktuvas galės pavežti apie 
80 tūkstančių svarų krovinį. 

x Linas Ol šauskas , Cal-
dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
70*424-4000. 

(sk) 

x Pasaulio lietuvių cer 
t radicinė madų paroda ruo
šiama kovo 22 d. centro didžio
joje salėje. Pamatysime naujau
sias pavasario ir vasaros madas, 
naujausius spalvų derinius. 

(sk) 
x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 

turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nusipirkti žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl bend
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas. 3051 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, minint Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, vasario 
9 d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje 10 vai. kon-
celebruos su kitais kunigais šv. 
Mišias ir pasakys pritaikytą 
pamokslą. Tą dieną laukiama 
bažnyčioje ir minėjime daugiau 
žmonių. 

x Dar ius Udrys, Hillsdale 
College studentas, buvo univer
siteto atstovas „Shavano Insti
tute for National Leadership", 
kuris vyko sausio mėnesį Colo-
rado Springs. Jis taip pat buvo 
pakviestas groti smuiku banke
to metu. Savo talentu bei darbš
tumu pasižymėdamas, laimėjo 
progą susitikti su žymiais poli
tiniais veiksniais, kaip W. F. 
Buckley, Jr., dr. J. Dobson, 
Mark Shields, ir pasisemti žinių 
iš jų prakalbų. 

x Silvija Kučėnaitė-Foti yra 
IX išeivijos lietuvių Tautinių 
šokių šventės anglų kalba 
informacijos komisijos pirmi
ninkė. Jos komisijoje dalyvauja 
Alė Kėželienė, Ramunė Kubi-
liūtė, Rita Likanderytė, Linas 
Norusis ir Jūratė Budrienė. 

x „Jonio" ansamblis, sulau
kęs didelio pasisekimo ir įverti
nimo New Yorko ir kituose 
miestuose, ateinantį sekma
dienį, vasario 2 d., 3 vai. p.p. 
atliks koncertą Jaunimo centre. 
Po koncerto kavinėje bus 
susipažinimas — bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

x „Draugo" redakcija savo 
mieliems bendradarbiams 
primena, kad skelbimus — pa
dėkas, užuojautas, pranešimus 
apie pardavimą ar pirkimą — 
reikia siųsti administracijai, o 
apie susirinkimus, pramogas, 
minėjimus po vieną kartą siųs
ti redakcijai. Kitaip siunčiant, 
jie patenka per vėlai ir netinka 
laiku paskelbti. 

x Akvilė Karklienė, Cle-
veland, Ohio, Alex H. Tornau, 
Chicago, 111., „Draugo" garbės 
prenumerator iai , pra tęsė 
prenumeratą su 25 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
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 kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v. p.p., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pi rkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod 
man & Renshaw, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

Solistė Irena Milkevičiūtė, Lietuvos Valstybinės operos solistė, atliks pro
gramą įvairiuose koncertuose, ypač Lietuvių Fondo rengiamame vakare 
Chicagoje. 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius j Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20 Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Baltijos res torane geras 
lietuviškas mais tas ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
ber ts Rd., tel. 708458-1400. 

(sk) 

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO 

MINĖJIMAS 

Gen. S. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopa, kuriai vadovauja Ed 
mundas Vengianskas, talkinant 
Jūrų šaulių kuopai „Klaipė
dai", surengė Klaipėdos krašte 
atvadavimo minėjimą sausio 12 
d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
šaulių rinktinės namuose 
Chicagoje. 

Minėjimą pradėjo Gen. S. 
Daukanto Jūrų šaulių kuopos 
pirmininkas Edmundas Ven
gianskas. Taręs trumpą įva
dinį žodį, pakvietė įnešti vė
liavas. Vėliavų parade dalyvavo 

x Už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų: Antanas Valavičius, Li
dija PetraviČienė, M. Markulis, 
Vanda Milavickas, Jonas Vei-
veris, A. Sereika, visi iš 
Chicago, Irene Vinclovas, Cle-
veland, Ohio, Andrius Nau
jokas, Norridge, 111., Vyt. Gu
tauskas, Los Angeles, Cal., 
Bronius Gurėnas. Hayward, 
Wisc, Albinas Sadauskas, 
Pompano Beach, Fla. Nuoširdus 
ačiū. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x Lie tuvos Va ls tyb inės 

Operos solistas Vaclovas 
Daunoras atvyksta į Chicagą 
vasario 25 d. Amerikoje jis 
atliks aštuonius koncertus. Kar
tu atvyksta ir jo nuolatinis 
akompaniatorius, pianistas Ro
bertas Bekionis. Koncertus or
ganizuoja Lietuvių Fondas. 

(sk) 

x A.a. kun. Stasio penke
rių metų mirties sukaktį mi
nint, Švč. M. Marijos Gimimo 
par. bažnyčioje, Marquette 
Parke, vasario 2 d. 8 v.r. bus 
aukojamos už jo sielą šv. Mišios. 
Taipgi ta intencija šv. Mišios 
bus jo mirties dieną, vasario 4, 
Šv. Jono bažnyčioje St. Peter
burge, Floridoje. Velionio ar
timieji prašomi jį prisiminti 
maldoje. 

(sk) 
x Richard Hanus, advoka-

| tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph, Sui-
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

JAV, Lietuvos, Mažosios Lietu
vos draugi jos , ramovėnų, 
Vytauto Didžiojo šaulių rink
t inės, J ū r ų šaulių kuopos 
„Klaipėdos" ir Gen. S. Daukan
to kuopos. Įnešus vėliavas, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. Tai 
dienai pritaikytą invokaciją 
sukalbėjo prel. D. Mozeris. Po to 
buvo Mažosios Lietuvos rezis
tencinio sąjūdžio pirm. Algio Re
gio kalba. 

Pre legentas savo kalboje 
paminėjo, kad po I pasaulinio 
karo ir Versalio sutarties 1919 
m. Klaipėdos kraštas buvo 
paliktas aliantų globai. Vėliau 
buvo belikę tik keli prancūzų 
batalionai ir, esant ekonominei 
krizei, t uo pasinaudodami 
Klaipėdos krašto patriotai lietu
viai, padedant Didžiosios Lietu
vos savanoriams bei kariams ir 
sukilimo proga atėmė Klaipėdos 
kraštą. Prancūzai daug nesi
priešino ir 1923 m. sausio 15 d. 
Klaipėdos kraštas buvo išva
duotas ir prijungtas prie Didžio
sios Lietuvos. Kaip yra svarbi 
1918 m. vasario 16-ji, taip yra 
svarbi 1923 m. sausio 15-toji. 

Kelios labai svarbios mintys 
iš prelegento kalbos. Klaipėdos 
krašto išlaisvinimo sukakties 
minėjmas tai nėra sustojimas 
prie šio didžio įvykio herojų, bet 
prisiminimas to švento tes
tamento, kurį paliko gyvajai 
tautai išžudyta JOS dalis kitoje 
Nemuno pusėje. Prūsų lietuviai 
per šimtus metu savo baisaus 
likimo kruvinu skydu užstojo 
visos lietuvių tautos ateitį nuo 
kryžiuočių barbariškų žudynių 

krikščionybės įvedimo prie
danga. Išlikusią tautos dalį iš
tiko baisusis maras, išmarinęs 
pusę visų gyventojų. Jį sekusi 
germanizacija, kolonizacija ir 
pagaliau Sov. Rusijos įgyven
dintas genocidas nubloškė šią 
drąsią ir kūrybingą tautos dalį 
į negrąžinamą praeitį. 

Vydūnas skelbė, kad Kara
liaučiaus srityje bent pusė mili
jono gyventojų buvo lietuvių 
kilmės, nors ir be lietuvių 
kalbos ir be tautinės sąmonės. 
Visi duomenys rodo, kad tai 
lietuvių tautos žemė ir mūsų 
tau tos pare iga dėti visas 
pastangas, kad jos susijungtų su 
tautos kamienu bendroje Lietu-
vos valstybėje. Jokie ar
gumentai negali pateisinti 
mūsų veiksnių abejingumo dėl 
Mažosios Lietuvos laisvės. Tai 
mūsų visų pirmaeilis uždavinys. 
Jeigu Karaliaučiaus sritis ne
bus grąžinta lietuvių tautos 
gyvenimo erdvei, tai bausmė 
bus didelė. Lietuvos nepriklau
somybė nebus įmanoma, kai 
visi keliai iš Maskvos, Pet
rapilio ir plataus slavų užnuga
rio eis per Lietuvos teritoriją. 
Lietuva taps tik Rusijos prie
angis į vakarus. Šios epochos 
lietuviai neša didelę atsakomy
bę prieš lietuvių ateitį Kara
liaučiaus srities grąžinime į 
bendrą valstybę. 

Prelegentui baigus savo taip 
išsamią kalbą, buvo jam nuošir
džiai padėkota. 

Išnešus vėliavas, buvo meni
nė dalis, kurią atliko šaulių 
rinktinės moterų vienetas, J. 
Sodaičio vadovaujamas. 
Moterys E. Aleknienė, S. Hen-
son, J. Paškevičienė, L Pocienė, 
M. Radzevičienė ir S. Rudokie
nė padainavo Tėvynė Lietuva — 
Bražinsko, Oi liūdnas, liūdnas 
— St. Šimkaus, Už jūrų už 
kalnų — J. Gaidelio, Kur lygūs 
laukai — T. Kelpšos, Gimtinės 
dangus — V. Makačino, Anoj 
pusėj Nemuno — J. Stankūno, 
Balnokit broliai žirgus — iš 
Lietuvos ir baigiant Mažosios 
Lietuvos himną Lietuviais 
esame mes gimę... Po to sekė 
padėka ir kavutė. 

Labai pagirtina, kad mūsų 
patriotinės organizacijos tebe
tęsia tokias kilnias ir garbingas 
tradicijas, kurių niekuomet ne
galime užmiršti. Bet kartu buvo 
reikalinga pagerbti Klaipėdos 
krašto sukilėlius, nors tų aukų 
ne tiek daug buvo. Kadangi 
minėjimas buvo sausio 12 d., tai 
būtų buvę naudinga prisiminti 
prieš metus sausio 13 d. dienos 
nužudytuosius prie parlamento 
rūmų Lietuvoje. 

Žinoma lengva pasakyti, bet 
nelengva padaryti. Yra sakoma, 
„kas nedirba, tas neklysta". 
Šiaip minėjimas buvo geras, 
padėka rengėjams. 

Ant. Repšienė 

PRIEŠKALĖDINĖ 
ŠVENTĖ 

Kr. Donelaičio 
aukštesniosios 

pradinės ir 
mokyklos 

mokiniai gruodžio 14 d. 10 vai. 
ryto rinkosi į Francis A. McKay 
mokyklos auditoriją atšvęsti 
Kalėdų šventės. Mokiniai susi
rinko visi gražiai pasipuošę tau
tiniais drabužiais. Scena buvo 
papuošta Lietuvos Vyčiu, 
šonuose buvo dvi gražios kalė
dinės eglutės, papuoštos 
šiaudinukais. 

Programos pranešėjai buvo 8 
klasės mokiniai Janina Adickai-
tė ir Gintas Mikučauskas. 
Giesmes pravedė mokyt. Darius 
Polikaitis. 

Šventę pradėjo mokyklų di
rektorius J. Širka, visus 
pasveikindamas ir linkėdamas 
šventiškos nuotaikos. Pasi
džiaugė, kad daug atsilankė 
tėvelių ir svečių. Mokyklos dir. 
J. Širka kalbėjo apie Lietuvą, 
Kalėdas ir laisvę. Šiais metais 
Kalėdų šventės mums lietu
viams turi būti labai ypatingos, 
nes mūsų tėvų žemėje Lietuvo
je įvyko stebuklas — Lietuva 
grįžo į laisvų ir nepriklausomų 
tautų šeimą. Visi žmonės 
pasaulyje laukia Kalėdų, bet la
biausiai maži vaikai . 
Baigdamas direktorius sakė 
vaikams tegul 1992 metai būna : 
sėkmingi Lietuvai, tegul visi 
eina į gražesnį ir šviesesnį 
rytojų, daug sveikatos, giedrių 
dienų, sėkmės ir laimės atei
nančiuose Naujuose Metuose. 

Tėvų komiteto pirmininkas 
Eugenijus Paulius visus 
pasveikino su šv. Kalėdomis, 
linkėdamas malonių švenčių ir 
laimingų Naujų Metų. 

Toliau buvo programa atlie
kama mokinių pagal skyrius ir 
klases. Vaikų darželis atliko 
liaudies pasaką „Senelis paso
dino ropę". Vaikai rovė, rovė ir 
neišrovė, bet vienas ir išrovė. 
Paruošė mokyt. Rita Valkiū-
nienė. Pirmo skyriaus mokiniai 
atliko eilėraštį „Ledinukai". Šį 
eilėraštį paruošė mokyt. Mari
ja Plačienė. Vaidinimėlį — „Ke
leiviai" atliko 4 skyr. mokiniai. 
Parašė Nijolė Jankutė, pritaikė 
Rima Polikaitytė. Nors vienas 
vaidintojas susirgo, bet vaidi
nimėlis buvo puikiai atliktas. 

Tautinį šokį „Zuikelis be
bėgdamas" ir pratimus pagal 
dainą „Per girią girelę" šoko 
vaikų darželio, I skyr. ir II skyr. 
mokinukai. Šie mažiulėliai 
gražiai atliko. Šokius paruošė 
mokyt. Irena Smieliauskienė, 
akordeonistas Dainius Brazai
tis. 

Danutės Lipčiūtės eilėraštį 
„Varpeliai din-din" ir Bernardo 
Brazdžionio eilėraštį „Kalėdų 
senelis" deklamavo 5 skyr. 
mokiniai, deklamavo labai įspū
dingai. Juos paruošė mokyt. 
Ona Jagėlienė. 

Po to buvo gyvas paveikslas, 
kurį atliko tikybos ir besi
mokančiojo skyr. mokiniai. 
Buvo prakartėlė su gulinčiu 
kūdikėliu, Marija ir Juozapu ir 
piemenėliais. Paveikslą paruošė 
mokyt. Marius Polikaitis. Visi 
mokiniai ir svečiai sugiedojo 
„Gul šiandieną" ir „Sveikas Jė
zau gimusis". 

Priėmimt kuriame dalyvavo lietuviai ir amerikiečiai. Iš kairės: Teresė Drūtytė-Soliūnienė, Laima 
Vėžyte. r i t a n t i i Lietuvą, Gražina Liautaud ir Birutė Jasaitienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Winnipego, Man., F. Fe-
daras ragino visus lietuvius 
perduoti medžiagą, liečiančią 
Kanadoje gyvenančius lietu
vius, apie jų įsikūrimą, vargus 
ir laimėjimus. Tai bus Kanados 
lietuvių istorinė medžiaga. 

— Edmontone, Alb., senas 
gyventojas Zenonas Garbinius 
savo dukters Zuzanos namuose 
atšventė 90 metų amžiaus su
kaktį. Anksčiau jis buvo uolus 
lietuviško veikimo dalyvis, pa
rapinių reikalų rėmėjas, dabar 
jau senatvės ligų prispaustas. 
Bet iškilmėmis ir linkėjimais la
bai domėjosi ir buvo paten
kintas. 

— Lietuviškos vestuvės bu
vo gruodžio 28 d. mažoje Londo
no lietuvių kolonijoje. Tuokėsi 
Cynthia Elly su Carles Monte 
Globė. Tai Rudi ir Elly Vilen-
brentų duktė, kurią į evange
likų liuteronų bažnyčią pagerb
ti susirinko didelis būrys žmo
nių Villebrantai palaikė ryšius 
su lietuviais ir kurį laiką buvo 
LB apylinkės pirmininkas. Kas 
lietuviška, jiems yra sava ir 
gražu, taigi ir jaunieji buvo su
tikti ir išleisti pagal lietuviškus 
papročius — su duona ir druska. 

— Lietuvos a m b a s a d a i 
Belgijos sostinėje Briuselyje 
namus perka Kanados lietuvių 
„Pagalba Lietuvai vajus". Po 
Washingtono tai svarbiausia 
vieta,nes čia lankosi daugelis 
svetimų valstybių atstovų ir 
turės progą susipažinti su 
Lietuvos reikalais. Vajui vado
vauja Vyt. Bireta ir Gabija Pet
rauskienė. 

Tautinį šokį „Šeinis" šoko 3 
skyr. ir 4 skyr. mokiniai. Juos 
paruošė mokyt. Irena Smie
liauskienė, akordeonistas Dai
nius Brazaitis. 

Tada II skyr. mokiniai dekla
mavo „Kalėdos" ir „Jau Kalė
dos", paruošė mokyt. Silvija 
Vilimaitė. Tautinius šokius 
„Noriu miego" ir „Šeinis" šoko 
5 kl. ir 6 kl. mokiniai, juos pa
ruošė mokyt. Violeta Fabiano-
vich, akordeonistas Marius 
Polikaitis. Dar 3 skyr. mokiniai 
atliko vaidinimėlį „Meduoliai" 
puikiai suvaidindami, vaidi
nimą kurį paraše Alė Paš
kevičienė, paruošė mokyt. Vida 
Brazaitytė. Na, ir paskutiniai 
tautiniai šokiai „Kubilas", „Du
ja" ir „Grečinikė" šoko 7 kl. ir 
8 kl. mokiniai. Juos paruošė 
mokyt. Violeta Fabianovich, 
akordeonistas Marius 
Polikaitis. 

Vaikų darželis, 1 sk., 2 sk., 3 
sk., 4 sk. mokiniai, paruošti 
mokyt. Audriaus Polikaičio, pa-
daina.o „Labas rytas", „Prie 
eglutės", „Tarnavau pas poną" 
ir „Mes laukiam Kalėdų sene
lio". Vaikučiai savo vaikiškais 
balseliais gražiai padainavo. Vi
si mokiniai ir svečiai giedojo 
Maironio „Lietuva brangi, 
mano tėvynė". 

Staiga išgirdome beldimą į 
duris ir šauksmą ho-ho-ho 
netikėtai, bet lauktas Kalėdų 
senelis, nešė didelį maišą su 
dovanomis. Vaikai skubėjo į 
sceną tikėdami gauti dovanėlių. 
Kalėdų senelis beveik kas ant
rą mokinį pasisodindavo ant 
kelių, pakalbėdavo. O aštun
tokai net keturi iš karto susėdo 
ant senelio kelių. Senelio būta 
stipraus visus keturis atlaikė. 
Gavę dovanas visi patenkinti 
skirstėsi namo šv. Kalėdų 
atostogoms. 

Zigmas Woodward 
K. Donelaičio lituanistinės 

m-los 8 kl. mokinys 
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