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Derybos su Rusija buvo 
sunkios 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Sausio 31 d. (Elta) -
Kaip gyvens Lietuva, sutrikus 
naftos tiekimui? 

Į šį klausimą atsakė Ministras 
iirmininkas Gediminas Vagno
rius, kuris išskridęs į Maskvą 
ten vedė derybas su Rusijos 
Federacijos valstybės sekreto
riumi, pirmuoju vyriausybės 
pirmininko pavaduotoju Gena
dijum Burbuliu ir vyriausybės 
pirmininko pavaduotoju Jegoru 
Gaidaru. 

„Derybos vyko sunkiai, nes 
Rusijos vadovybei kiek anks
čiau pavyko priversti Estiją ir 
Latviją atsiskaityti už naftą 
tvirta val iuta" , pasakė 
Vagnorius. „Tokias sąlygas, 
nepaisant sutarčių ir susita
rimų, Rusija siekė padiktuoti ir 
mums. Tačiau mes su tokiu rei
kalavimu nesutikome. Po abi
pusiškai kompromisinių pasiū
lymų susitarta, kad nuo vasario 
1 dienos naftos Lietuvai bus 
tiekiama tiek, kiek numatyta 
ankstesnėje sutartyje — 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė per parą jos gaus po 18 
tūkstančių tonų (tai beveik pusė 
kiekio, kuri gamykla pajėgi per
dirbti). Mokėsime kur kas 
brangiau, negu iki šiol, tačiau 
rubliais. Bus sureguliuoti ir kiti 
materialinių išteklių tiekimo 
Lietuvai klausimai. Tad yra 
vilčių, kad normaliau pradės 
dirbti ir mūsų pramonės įmo
nės, kitos ūkinės organizacijos". 

Nepaisant to, akcentavo 
premjeras, artimiausiu metu 
būtina ieškoti alternatyvių 
sprendimų apsirūpinti nafta, ža
liavomis ir kitais ištekliais. 
Turime ryžtingai orientuotis į 
Vakarų rinką ir ten užsidirbti 
pakankamai valiutos. Kai Ry
tuose supras, kad esame pakan
kamai savarankiški, ypatingų 
sąlygų dėl abipusiškai naudingo 
bendradarbiavimo ir ten mums 
nekels. 

Privatizacija 
Nuo praėjusių metų rugsėjo 

mėnesio, kai buvo pradėtas pri
vatizavimas, Lietuvoje privati
zuota daugiau kaip 800 smulkių 
ir apie 200 stambesnių įmonių 
maždaug už pusantro milijardo 
rublių. Tai buvo pasakyta šian
dien Vyriausybės rūmuose su
rengtoje spaudos konferencijoje, 
kur su žurnalistais susitiko 
ministro pirmininko pavaduoto
jas Vytautas Pakalniškis ir 
Ekonomikos ministerijos pri
vatizavimo departamento direk
torius Antanas Kaminskas. 

Privatizavimo procesas palie
čia daugybės žmoniųinteresus, 
tad nenuostabu, kad jis ver
tinamas nevienareikšmiai. Ta
čiau vyriausybės, užsienio 
ekspertų nuomone, sukurta 
teisinė bazė, viešumas auk
cionuose ir tai, kas padaryta 
praktiškai, vertintina teigia
mai. Optimistiškai nuteikia ir 
tai, kad pastebima geras priva
tizavimo pagreitis. Manoma, 
kad per vasario mėnesį valsty
binio turto bus parduota maž
daug už milijardą rublių. 

Pasikėsinta į atominės 
elektrinės saugų darbą 

Vyriausybės informcijos 
biuras praneša, jog šiomis 
dienomis išaiškinta, kad 
vienas Ignalinos atominės elek
trinės techninių darbuotojų 
sąmoningai bandė sutrikdyti 
atominio reaktoriaus darbą ir 

sukelti pavojingą situaciją. 
Atominės energetikos ir kitų 
specialistų pastangomis pavyko 
nedelsiant pašalinti trukdymus. 
Reaktoriai dirba normaliai. 

Ignalinos atominės elektrinės 
darbuotojai, jos apsaugos, polici
jos bei valstybės saugumo pa 
reigūnai operatyviai išaiškino 
pažeidmus. Įtariamasis, bandęs 
įvykdyti šią diversiją, sulaiky
tas. Iškelta baudžiamoji byla ir 
ją tiria prokuratūros ir policijos 
tardytojai. Vyriausybė atkreipė 
Energetikos ministerijos vado
vų ir specialistų dėmesį į tai, jog 
būtina visomis įmanomomis 
priemonėmis garantuoti stabilų 
ir saugų kuro, elektros, dujų bei 
kitų sistemų darbą. 

Gyvenimas Lietuvoje 
norvegų sociologų akimis 
Lietuva turi vieną didžiausių 

gimstamumo rodiklių Europoje 
— šis faktas buvo pateiktas Vy
riausybės rūmuose susirinku
siems į norvegų knygos „Lietu
vos gyvenimo sąlygos'' prista
tymą. Ši knyga išleista remian
tis Norvegijos tyrimų centro 
FAFO atliktais socialiniais ty
rimais, kuriuose dalyvavo ir 
mūsų specialistai. 

Vienas šios knygos autorių — 
tuometinis FAFO mokslinės 
dalies vedėjas, o dabar — 
Norvegijos mokslo ir švietimo 
ministras, profesorius Čudmun-
das Hernesas pažymėjo, kad šis 
apžvalginis tyrimas aprėpė 
įvairias gyvenimo sritis — 
švietimą, mokslą, mediciną, 
pajamų, socialinių kontaktų, 
laisvalaikio bei kitus dalykus. 
Tai pirma tokio pobūdžio 
analizė Rytų Europoje. 

„Svarbiausias šio tyrimo 
rezultatas, kad mes savo duo
menis galėsime palyginti su tais 
pačiais kitų Europos valstybių 
rodikliais ir išanalizuoti 
situciją", pasakė Socialinių 
problemų instituto direktoriaus 
pavaduotojas Vytautas Žiūkas. 

J o premijos 

Žinomas mūsų išeivijos rašy
tojas Kazys Almenas sakė, kad 
nuo vaikystės jam išlikę patys 
giliausi įspūdžiai apie tada per
skaitytą V. Pietario istorinį ro
maną „Algimantas". Šiandien 
knygų lentynose mūsų paaug
liai pasigenda istoriniu nuo
tykinių kūrinių. Skatindamas 
literatus užpildyti šią spragą K. 
Almenas, „Kauno t iesos" 
laikraščio talkinamas, buvo pa
skelbęs „žygį į 13 amžių". Į 
tolimąją mūsų krašto praeitį 
stengėsi pažvelgti ir savo 
kūrybinių bandymų atsiuntė 
nemaža įvairaus amžiaus ir 
išsilavinimo žmonių. 

Šiuo metu profesorius fizikas 
K. Almenas skaito paskaitas 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Todėl buvo gera proga surinkti 
visus literatūrinio žygio da
lyvius. Autoriams įteikti 
diplomai ir piniginės premijos. 
Rašytojas labiausiai pasidžiau
gė keturiolikmetės moksleivės 
Jo Ii tos Vitkauskaitės, Petro 
LazareviČiaus, Arnoldo Alek
sandravičiaus ir Dainiaus Va
lučio kūriniais. 

Pasaulio vadai New Yorke 
Bushas ir Jelcinas tariasi atskirai 

Rusijos Federacinės Respublikos prezidentas Boris Jelcinas kalba Kennedy tarptautiniame 
aerouoste, kai jis atvyko j New Yorką posėdžiams Jungtinėse Tautose. J i s paragino Britanija, 
Prancūziją ir Kiniją pasekti Amerikos ir Rusijos pažadais dar labiau sumažinti branduolinius 
ginklus. 

JAV ir Ukraina pradėjo 
diplomatinius ryšius 

Atidaromas konsulatas Chicagoje 

Kijevas. — Amerikos Charge' kuris bus vyresniuoju patarėju 
D'Affaires Jon Gundersen pasi- ekonominiams reikalams, 
keitė notomis dėl pilnų diplomą- Zlenko taip pat pasakė, jog du 
tinių ryšių su Ukrainos Užsie- žmonės iš tos komisijos vyks į 
nio reikalų ministru Anatoliy Chicagą ir čia suras vietą ir 
Zlenko iškilmių metų Ukrainos sąlygas UTu-ainoš^onsuiato ati

darymui. Ukrainiečiai Ameri
koje tuose reikaluose padeda. 

Gundersen pastebėjo žurnalis
tams, jog JAV ambasada Kijeve 
yra miesto centre kartu su 
kitomis Vakarų ambasadomis. 
Joje bus teikiamas visas žmonių 
aptarnavimas, koks reikalingas 
tarp valstybių, įskaitant ir kon-
suliarinius reikalus. Šiuo metu 
jau ambasadoje dirba 10 žmo
nių: šeši amerikiečiai ir 4 
ukrainiečiai. Gundersen sako, 
jog tarnautojų skaičius didės, 
kai bus visiškai suorganizuota 
ambasadai reikalinga apimtis ir 
persikelta i kitas patalpas rašo 
„Ukrainiečių savaitraštis" lei
džiamas Amerikoje. 

— Vokietijos Užsienio rei
kalų ministeris Hans-Dietrich 
Genscher Vakarų diplomatams 
pasakė, jog Jugoslavija papra
šiusi atsiųsti civilius stebėtojus, 
kurie sektų paliaubas su Slovė
nija. 

Užsienio reikalų ministerijos 
Veidrodžių salėje. 

„Aš sveikinu diplomatinių ry
šių gimimą tarp mūsų dviejų 
kraštų*', pareiškė J. Gundersen, 
kuris Kijeve buvo JAV konsulu 
nuo praėjusių metų vasario 
mėnesio. „Aš manau šiandien 
švęsti du gimtadienius, vieną — 
diplomatinių ryšių, kitą — 
asmeninį", juokavo diplomatas, 
nes jo žmona bet kuriuo metu 
gali gimdyti pirmąjį kūdikį. 

Diplomatinės notos aktas 
buvo galimas, kai prez. G. 
Bushas gruodžio 25 d. pripažino 
Ukrainą Amerikos vardu. For
maliai įsteigiama ambasada ir 
pasikeičiama diplomatais. 

Demokratiniu būdu 
Kalbėdamas angliškai ir uk-

rainietiškai, Gundersen pasakė, 
jog Ukra ina į tarptaut inį 
pasaulį įžengė taikiai ir demo
kratišku keliu, respektuodama 
žmogaus teises. Jis viešai pa
reiškė, kad Ukraina sutiko su 
visomis esančiomis sutartimis, 
įskaitant ir Strateginio apsi
gynimo paktą, pasirašytą dar 
Sovietų Sąjungos. Gundersen 
pranešė, jog Ukraina tuoj bus 
Helsinkio akto signatarė ir bus 
daromi žygiai, kad ji taptų 
Europos Bendrijos nare. Jis taip 
pat pasakė manąs, kad greitai 
bus paskirtas JAV ambasado
rius Ukrainai. 

Konsulatas Chicagoje 
Po trumpo pasitarimo ir šam

pano tosto praėjusios savaitės 
ketvirtadieni, min. A. Zlenko 
painformavo, jog Washingtone 
yra jau Ukrainos komisija, kuri 
turi sutvarkyti savo ambasados 
reikalus, parinkti jai vietą ir 
patalpas. Zlenko taip pat pasakė, 
kad Ukraina greitai paskirs 
savo ambasadorių Amerikai. 
Minėtoje komisijoje yra buvęs 
Washingtone Sovietų ambasa
doje pareigūnas I. Dunayskiy, 
Ukrainos misijos Jungtinėse 
Tautose atstovas Koulyk ir Uk-
rainiečių-amerikiečių organiza
cijos atstovas George Chopivsky, 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rusijos prez. B. Jelcinas 
vyko į Novorsijsko miestą prie 
Juodosios jūros tik po to, kai 
gavo slaptą laišką iš Ukrainos 
prezidento Leonido Kravčiuko, 
kuriame jis įspėja Jelciną, jog 
ryšiai dar labiau blogės, jei 
Rusija „nesuminkštins" savo 
Feikaiavimo, kad jūroje esantis 
visas laivynas, priklausytų 
Rusijai. Tą laišką Jelcinui įteikė 
Ukrainos min. pirm. Vitold 
Fokin sausio 24 dieną pasita
rimo metu, praneša Kijevo 
šalt iniai . Prez. Kravčiukas 
manąs, kad dauguma tų laivų 
turi priklausyti Ukrainai. 

— Ukra inos spauda jau nebe 
pirmą kartą rašo, jog Minsko ir 
Alma Atos susitarimai, kuriuo
se išdėstomi respublikų San
draugos principai, leidžia savo 
nar iams, taigi valstybėms, 
turėti savo karines pajėgas. 
Ukrainos vadovybė mananti, 
kad kilę nesusipratimai dėl 
Juodosios jūros laivyno bus 
išrišti pasitarimų būdu. 

Skilo Sąjūdžio 
frakcija 

Vilnius. Sausio 30. — Čia 
šiandien didžiausioje Lietuvos 
Parlamento frakcijoje, kurioje 
buvo f+jūdžio, atvedusio 
Lietuvą prie nepriklausomybės, 
nariai iš 25 sumažėjo iki 15 
narių, kai buvo suformuota nau
ja iš Sąjūdžio narių San ta ros 
frakcija, pranešė Lietuvos ra
dijas sausio 31 dieną. Naujoji 
frakcija turės 11 narių, 
įskaitant ir Valstybės kontro
lierių Kazimierą Uoką. Tos 
frakcijos deklaraciją perskaitė 
deputatas Egidijus Jarašiūnas, 
kurios tikslas vadovaut is 
Sąjūdžio programa ir dirbti už 
„moralinę ir teisingą Lietuvą". 

Atvyko Rusijos 
delegacija 

Vilnius. Sausio 31. (RFE) -
Šiandien į Lietuvos sostinę at
vyko didelė Rusijos Federacinės 
Respublikos delegacija, kuriai 
vadovauja ministro pirmininko 
asistentas Sergei Šachrai. Jie 
turės pasitarimus politiniais ir 
kariniais liausimais, įskaitant 
ir kariuomenės pasitraukimo iš 
Lietuvos reikalus su Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko pavaduotoju Česlovu 
Stankevičiumi, Gynybos minis
tru Audriumi Butkevičiumi ir 
kitais asmenimis. Ši delegacija 
šiandien vyksta į Rygą, o iš ten 
į Taliną. 

New Y orkas. Sausio 31. — 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 
vakar pradėjo savo politinėje 
karjeroje istorinį žygį, kai jis 
kartu su kitais pasaulio vadais 
įsirikiavo į viršūnių konferen
ciją Jungtinėse Tautose. 

Pasaulio vadai po šaltojo karo 
pabaigos iš 15-kos tautų — 
nuolatiniai ir laikinieji 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos nariai — rinkosi kartu 
naujoje bendradarbiavimo 
dvasioje, kad pasaulyje būtų 
daugiau žmoniškumo ir 
taikingumo. 

Didieji vadai prie konferenci
jos stalo buvo prezidentai — 
JAV Bushas, Rusijos Jelcinas, 
Prancūzijos Mitterrand, Brita
nijos ministras pirmininkas 
John Major ir Kinijos ministras 
pirmininkas Li Peng — penkių 
tautų atstovai, kurios turi 
nuolatines vietas Saugumo 
Taryboje ir nenuolatiniai nariai, 
kurie keičiasi ir šiuo metu jais 
yra Austrija, Belgija, Cape 
Verde, Ekvadoras, Indija, Japoni
ja, Marokas ir Venecuela. 

Dviejų debiutas 
Vengrijos prezidentas serga, o 

Zimbabwes prezidento žmona 
mirė šią savaitę — jie negalėjo 
dalyvauti. Prezidents Jelcinas ir 
Kinijos ministras pirmininkas 
debiutuoja Saugumo taryboje. 
Svarbiausia diplomatinė kelio
nė jo karjeroje, kaip pasaulio 
žinių agentūros sutaria, yra 
Borisui Jelcinui, kuris pirmą 
kartą su prezidentais, minis
trais pirmininkais, užsienio 
reikalų ministrais sprendžia 
pasaulio reikalus, įskaitant 
Saugumo tarybos reformas ir 
gal būt Jungtinių Tautų dalinio 
sudarymą, kuris padėtų išlai
kyti pasaulyje taiką. 

Bet diplomatai sako, jog 
Jelcinas turi daug svarbesnių 
reikalų — išvesti Rusiją iš 
chaosinės padėties ir paliktos 
sovietinės krizės ir išgauti 
Amerikos pagalbą šiai federaci
jai, kuri paveldėjo branduolinių 
ginklų arsenalą, apsaugoti 
privačius investavimus, įsi
jungti į pasaulio finansines in
stitucijas ir pravesti demokra
tines kapitalistines reformas. 

Rusijos vardu 
Kai iš Londono ketvirtadienio 

vakare Kennedy tarp
tautiniame aerouoste nusileido 
jo lėktuvas, Jelcinas išlipęs kar
tu su savo žmona Naina, 
pareiškė, kad atvyko istorinei 
progai esant Jungtinėms 
Tautoms ir pasaulio saugumui. 
Primindamas savo pasitarimus 
Jungtinėse Tamtose ir su JAV 
prezidentu Bushu, jis pastebėjo: 
„Aš manau, kad mūsų diskusi
jos bus vaisingos Rusijai, kuri 
ką tik išbrido iš Komunizmo 
jungo ir yra pakelyje į 
civilizuotą pasaulį. Mes linkime 
viso geriausio Rusijos žmonių 
vardu New Yorko žmonėms, 
ypač laisvosios Rusijos žmonių 
vardu". 

Jungtinių Tautų spaudos ats
tovas pasakė, kad Jungtinių 
Tautų rūmuose vyksta daug 
įvairių pasitarimų, nes retai 
būna tiek daug pasaulio vadų 
vienu metu. Gi Saugumo tar
nyba yra įsakiusi beveik vi
siems savo tarnautojams būti 
pareigose, kurių yra 1,900 ir 
saugoti vadus. New Yorko 
policijos departamentas paskyrė 
1,000 policininkų saugoti 
diplomatams, kartu su aviaci
jos, uosto bombų ieškotojų spe
cialistais ir nelaimingų 
atsitikimų pareigūnais būti 
paruošties stovyje. Parašiu
tininkai budi ant namų stogų 
upėje prie rūmų važinėja 
laivuose, sargybiniai ir heli
kopteriai skrieja aplinkui, sek
dami žmonių judėjimą prie 
Jungtinių Tautų rūmų. 

Prez. Jelcinas savo kalboje 
vakar pasiūlė sudaryti 
globalinę valstybių sąjungą, 
kad būtų išvengta naujų karų ir 
ginklavimosi. 

Šiandien įvyksta prezidentų 
Busho ir Jelcino privatus pasita
rimas. 

S a u g u m o T a r y b o s v i r š ū n i ų kon fe renc i jo s d a l y v i a i 

Varžomi 
viceprezidento 

vizitai? 
Washingtonas. — Čia kur

suoja žinios, jog yra nuomonių 
skirtumai tarp viceprezidento 
Dan Quayle ir Valstybės sekre
toriaus James Baker. Tai liečia 
diplomatines keliones. Sekreto
rius nori, kad jis būtų pirmasis 
vyriausybės pareigūnas, kuris 
vizituotų naująsias valstybes 
buvusioje Sovietų Sąjungoje. 
Valstybės departamento šalti
niai sako, jog Bakeris nenori, 
kad viceprezidentas važiuotų į 
bet kokią respubliką, kurioje 
vyksta radikalūs pasikeitimai, 
kad jis nepadarytų ko nors nege
ro, nepasakytų kokio jam nepri
imtino žodžio. Viceprezidentui 
buvę leista važiuoti į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją kitą mėnesį, 
nes ten jau yra buvęs Valstybės 
sekretorius, o be to, tos 
valstybės esančios jau pakan
kamai pastovios. Bet Quayle 
patarėjai sako, kad Bakeris nori 
užkirsti kelią viceprezidentui, 
kuris pasisakė už tų respublikų 
sąjūdžių vadus tuo metu, kai 
Bakeris ir progorbačioviniai 
Baltieji rūmai neleido, kad 
turėtų kontaktus su jais, rašo 
„U.S. News & World Report" 
savaitinis leidinys. Valstybės 
departamento atstovas paneigė 
tas žinias. 

— Rusija pranešė pasirinkusi 
dvi Amerikos firmas ir Japoni
jos kompaniją gręžti alyvos 
rezervų šulinius netoli 
Sachalino salų. 

KALENDORIUS 

Vasario 1 d.: Ignacas antijo-
kietis, Brigita, Eidvilė. Gy-
tautas, Zylelė. 

Vasario 2 d.: Kornelijus, 
Kotryna, Rytis, Valdemaras, 
Vandenė. 

Vasario 3 d.: Blažiejus. Oska
ras, Radvilas, Radvile. 

Vasario 4 d.: Andrius, Arvilė. 
Joana. Vydmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

J A V Amerikos 
valstijos 

George Bush, 
prezidentas 

Kinija 
Li Peng. 
ministras 

pirmininkas 

Britanija 
John Major. 

ministras 
pirmininkas 

Prancūzija 
Francois 

Mitterrand, 
prezidentas 

Rusija 
Boris Jelcinas 

prezidentas 

Saulė teka 7:04, leidžiasi 5:04. 
Temperatūra šeštadienį 34 1.. 

sekmadienį 37 1., pirmadienį 44 
1., antradienį 45 1. 
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ŽIEMOS KURSAI 
DAINAVOJE 

Kalėdų - Naujųjų metų sa
vaitę trečių ir ketvir tų metų 
moksleiviai boi pirmų metų stu
dentai kasmet važiuoja į Dainavą 
pabendraut i , pažaisti sniege ir 
padiskutuoti šių dienų svarbias 
temas . 

Šiemet , nors k u r s a i vyko 
įprastu laiku, jie buvo ki tokie , 
negu ankstyvesniej i . Komen
danto , kapeliono, vadovų ir 
padėjėjų pas tangomis , ku r sa i 
buvo labai intensyvūs. Vadovai 
buvo Audrius Polikaitis, Marius 
Tijūnėlis . Gyt is Liulevič ius . 
Vė jas L i u l e v i č i u s , M a r i u s 
Ka t i l i u s Boydstun ir H a r i s 
Subačius. Energ ingąs ias sto
vyklautojas suvaldyti s tengėsi 
vadovės Kris t ina Vygan ta i t ė . 
Asta Tijūnėlytė, Asta Kaz laus 
kaitė ir Rima Polikaitytė. Vytas 
Ciuplinskas buvo komendantas 
o kun . Kastyt is R a m a n a u s k a s 
buvo s tovyklos k a p e l i o n a s . 
Visus pt įžiūrėjo Dalia Kat i l iū tė 
Boydstun. Aišku, niekas nebūtų 
galėjęs tą savai tę išgyventi be 
gerbiamųjų virėjų. L a u r a Gra
žulytė ir Mar ius Polikai t is savo 
gardžiais valgiais , įs tengė iš
l a i k y t i k u r s a n t u s i r š t a b o 
na r iu s sočius ir l inksmus , o 
pavargus ius atgaivint i nakt i 
piečiais. 

P i r m a d i ena buvo s k i r t a 
susipažinimui, pabendravimui 
ir išsiaiškinimui stovyklos tai
syklių. Vakare buvo šv. Mišios. 
Po Mišių vakarieniavome. Mal
da prieš ir po valgio buvo 
giedama. Asta Kaz lauska i tė ir 
M a r i u s K a t i l i a u s Boyds tun 
pasidalino įspūdžiais iš savaitės, 
praleistos Lietuvoje atei t ininkų 
stovykloje. Po vakar ienės sto
vyklautojai savo sukur t a i s pa
puoša la i s puošė iš pušyno 
atneštą pušaitę Tą nakt į visi 
daugiau sužinojom vieni apie 
k i tus . 

Antroji d iena buvo iškalbos 
diena, kurioje dalyvavo visi kur
santa i . Marius Tijūnėlis gabiai 
viską pravedė, padėdamas kur
san tams sugalvoti kū ryb ingas 
temas, rasti t nkamus žodžius ir 
suformuoti mint is . I ška lbos 
pratybos buvo vykdomos po 
k iekvieno valgio. T a i p pa t 
gruodžio 27 dieną Audr ius Po
l ika i t i s p ravedė l e n g v e s n ė s 
temos paskaitą, apibūdindamas 
l i e t u v i š k ų žodžių dve jopą 
re ikšmę Stovyklautojai mielai 
prisidėjo pr ie diskusijų ir visą 
savai tę naudojo į s imintus nau
jus žodžius. Po pietų Dalia 
Boydstunienė skai tė paskai tą 
apie Atei t ininkų s tatutą , vyko 
diskusijos. Vakarinėje progra
moje Vytas Ciupl inskas supa
žindino stovyklautojus su meno 
ir k las ik inės muzikos ypatybė
mis. 

Trečią dieną Laura Gražulytė, 
Vė jas L i u l e v i č i u s , M a r i u s 
Kat i l ius Boydstun. Asta Kaz
lauskaitė ir Dalia Boydstunienė 
papasakojo savo įspūdžius iš 
lankymosi Lietuvoje. Kris t ina 
Vygantai tė pravedė diskusijas. 
Vėliau Vėjas Liulevičius kalbėjo 
apie Lietuvos tautinį charakte
rį. V a k a r a s buvo etnografinio 
pobūdžio — visi šoko, dainavo ir 
vaidino. 

Gruodžio 29 dieną Marius 
K a t i l i u s Boyds tun p r a v e d ė 
diskusijas apie abortus ir žmonių 
teisę pasirinkti mirties laiką. Po 
laisvalaikio kun. K. Ramanaus
kas kalbėjo apie meilę. Vakaras 
buvo sk i r tas susikaupimui ir 
sus imąstymui . Jį pravedė Ma 
rius Tijūnėlis ir Asta Kaz
lauskai tė . Tą naktį visi užmigo 
ramiomis širdimis. 

Gruodžio 30 dieną Rima Poli
kaitytė, būdama „Speech thera-
pist" , papasakojo apie savo 
darbą su paralyžuotais arba a t 
si l ikusiais vaikais. J i turi pro
gą su tokiais žmonėmis art imai 
susipažinti ir jiems padėti. An
tras pašnekesys buvo Kristinos 
Vygantai tės; ji papasakojo apie 
savo darbą senelių namuose. J i 
paaiškino ir pademonstravo se
nesnių žmonių sunkumus. Po 
laisvalaikio p. Kuolis gvildeno 
klausimą „Ar Lietuvos išeivija 
išsilaikj s ir ar tai yra svarbu?" 
Šis k l a u s i m a s v i su s l aba i 
sudomino. Haris Subačius, iš 
Lietuvos, savo mint imis smar 
kiai prisidėjo prie prasmingu 
diskusijų ir bendrai prie kursų. 
Vakare buvo „kūrybingumo va
k a r a s " , k u r visi stovyklautojai 
turėjo progą pasireikšti . 

Pasku t inę dieną Dalia Kati-
liūtė-Boydstun kalbėjo kursan
tams apie vadovavimo svarbią
sias ypatybes. Ji buvo paruošu
si pratimėlį, per kurį st vyklau-
tojai pasimokė, kas yra svarbu 
b ū n a n t vadovu ar pirm ninku. 
Tos d i e n o s v a k a r a s b u v o 
ypat ingas , nes tai buvo Naujų 
Metų išvakarės. Visi susirinko 
p a s i p u o š ę , pava lgė g i až i a i 
p a r u o š t ą v a k a r i e n ę , b u v o 
įteiktos nusipelniusiems kur
s a n t a m s premijos. Ta l en tų 
v a k a r o , ,žva igždės" sudarė 
paki l ia nuotaiką, o muzika 
kvietė visus smagiai pašokti. 
Palydėjus senuosius ir sut ikus 
N a u j u o s i u s m e t u s , p i r m ą 
valandą nakties buvo šv. Mišios. 
Jos buvo nuostabiai įspūdingos 
— v i s u r t ams i n a k t i s , t i k 
a l t o r i u s a p š v i e s t a s t e i k i a 
jaukumą. . . 

Sekant i s rytas greitai prabė
go. Vis iems buvo liūdna, nes 
reikėjo ski r t i s . Ats isveikinę 
savais kel iais išvažinėjom — 
t r a u k i n i a i s , a u t o m o b i l i a i s . 

''*/įį,-••-:' 

Jaunuč ių Daumanto/Dielininkaičio kuopos susirinkimą Lemonte pradedant , seselė Margar i t a 
Bare ika i tė prieš maldą uždega žvakę. Nuot r . L i n o Gylio 

lėktuvais. Nors ir išsislviaidėm, 
mintyse ir jaus imose likome 
kartu... 

N i d a Tijūnėlytė 

ŠIRDELIŲ ŠOKIAI 

Širdelių šokiai gimnazistams 
bus šeštadienį vasario 8 dieną, 
7 v.v. Ateitininkų namuose. 
Atėjusiems pavieniui. įėjimas 5 
dol. asmeniui. Atėjusiems su 
pora („savo meile") — įėjimas po 
3 dol. asm. Prezidento A. Stul
ginskio moksleivių ateitininkų 
kuopa visus maloniai kviečia 
smagiai praleisti vakarą draugų 
tarpe. 

ALRKF J A U N I M O 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1992 METŲ VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 21 d. - 28 d. — Laisva 
Birželio 28 d. - l iepos 5 d.— 

Laisva 
Liepos 5 d. - 19 d. — Jaunu 

čių ateitininkų stovykla. 
Liepos 19 d. - 26 d. - Atei

tininkų Sendraugių stovykla. 
Liepos 26 d. - rugpjūčio 2 d. 

Heritage (angliškai kalbančių 
vaikų stovykla). 

Rugpjūčio 2 d. - 9 d. -
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 9 d. — 23 d. -
Moksleivių a te i t in inkų sto
vykla. 

RufDJūčio 23 d. - 30 d. -
Lietu v ių Fronte bičiuliai. 

Rugsėjo 4 d. - 7 d. — Ateiti 
n inku federacijos Studijų 
savaitgalis. 

JAUNUČIŲ SUSIRINKIMAS 
Jaunučių ateitininkų Lemon

te antrasis metų susirinkimas 
įvyko sekmadienį, lapkričio 3 d., 
po šv. Mišių. Sesuo Margarita 
Bareikaitė pravedė pokalbius 
apie katalikiškumo principą. 
Pokalbiai buvo pritaikyti vaikų 
amžiui. Antroje susirinkimo 
dalyje vaikai ruošė adventinius 
vainikus, kuriuos po susirinki
mo parsinešė namo. 

Jaunučių adventinis susi
rinkimas ivyko sekmadienį, 

Dainavos Metinė šventė ir 
rėmėjų suvažiavimas vyks 
sekmadieni, liepos 19 d. 

Dėl tikslesnės informacijos 
prašoma kreiptis į „Dainavos" 
registratorę Rita Giedraitienę, 
tel. 313478-8456. 

gruodžio 1 d. Globėja Lidija 
Ringienė pravedė pokalbį apie 
visuomeniškumo principą. Po to 
vyko ka l ėd in ių š iaudinukų 
darbel ia i , repeticija kuopos 
Eglutės pasirodymui ir bendra 
giesmių repeticija. 

Kuopos Eglutė jau kelintus 
metus ruošiama Trijų Karalių 
šventėje, sausio 5 d., tuoj po šv. 
Mišių pal. Jurgio Matulaičio mi
sijoje, r o k 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

SUSIKAUPIMAS 
Ateitininkų namuose, Le

monte, kovo 21 d. vyks gavėnios 
Susikaupimo diena (nuo 9 vai. 
r. — 5 v.v.) konferencijas ves 
kun. G. Kijauskas, SJ, iš Cleve-
land, OH. Registruojamasi tel. 
708-301-8001. 

TĖVŲ DĖMESIUI 
Lietuvių kilmės vaikų sto

vykla „Li thuanian Heri ta
ge Camp", vyks Dainavos sto
vykloje nuo liepos 26 d. iki rug
pjūčio 2 d. Registracijos lapai 
pasieks buvusius stovyklautojus 
kovo mėn. gale. Nestovyklavę, 
visais stovyklos r e i k a l a i s 
kreipiasi į J. Damušienę, tel.: 
(708) 301 8001. 

PREZ. A. STULGINSKIO KUOPA 
DOMISI MENU 

Į Stulginskio moksleivių atei
tininkų kuopos susirinkimą, 
sausio 10 d. Janinos Braune 
namuose, suvažiavo didelis 
būrys jaunimo -— kuopos nariai 
ir a b i t u r i e n t a i , n e t Kun. 
Lipniūno k u ' ariai ir 
abiturientai abi malonu 
su vigais pabendrauti. 

Susirinkimą pradėjo Aidė 
Užgirytė ir Kastytis Šoliūnas 
pranešdami apie veiklos planus. 
Audra Grigaliūną <? kalbėjo 
apie vasario 1 ir 2 dienos 
slidinėjimo iškylą Cascade kal
nuose. Kviečiami visi draugai ir 
tėveliai kar tu važiuoti. Kuopos 
globėjos Raminta Lapšienė ir 
Milda Jakšt ienė padėjo supla
nuoti iškylą, kad ji būtų saugi 
ir smagi. 

Kuopa ruoš ,,Širdelių šokius" 
vasario 8 d. Ateitininkų namuo
se. Marius Tijūnėlis ir Marius 
Polikaitis parūpins muziką, o 
kuopos valdyba praves „Meilės 
susisiekimo"" žaidimą. Kvie
čiame visus atvykti ir smagiai 
praleisti vakarą. 

truko išsitobulinti savo profe
sijoje. Reikia išsidirbti savo 
savotišką, originalų stilių. R. 
Lapšys prisipažino, kad meni
ninko profesija yra labai sunki. 
Yra daug kompeticijos, darbas 
nepastovus, bet Ta i r rundas 
Lapšys yra laiminga- dirb
damas savo profesijoje. Jis pa-
aiškino,kad ne visi skirti tokiam 
gyvenimui, bet jam toks gyveni
mas tinka. 

Antras kalbėtojas buvo Keith 
Dukavičius, kurį mes jau pa
žinome iš Dainavos stovyklos. 
Keith studijuoja meną. J i s 
pradėjo tapybą, mėgo abstrak
tus ir modernius stilius, kurie 
išreiškė jo mintis ir parodė 
paties meno vertę bei rėmų ir 
kitų priedų nereikalingumą. Jo 
menas yra įdomus ir prasmin 
gas. 

Aidė Užgirytė ir Kastytis Šo
liūnas pravedė meninius užsiė
mimus — piešem savo jausmus 
klausydamies. muzikos; buvom 
suporuoti ir stengėmės piešinyje 
pavaizduoti savo „porą'^ pagal 
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Pirmas vakaro paskaitininkas jojos ypatybes, bandėm atspėt 
buvo menininkas Raimundas žmones iš ju šešėlių. Baigus 
Lapšys Jis papasakojo apie savo žaidimus, Ingrida Martinkutė 
profesiją. Gyvendamas Austrijo- paragino visus rašyti pasakas ir 
je, jis įstojo į stiklo graviūros eilėraščius kuopos laikraštėliui. 
aka<' ;ią. Nors jam patiko ir Susirinkimą baigėme malda ir 
foto menas, j is nutarė dirbti su giesme. 

stiklu J am ilgai Nida Ti jūnėlytė 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Raz. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravlnia Pt. 
Oriand Parfc, IL 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass A ve.. Ste. B, tel. (708) 512-0084 
Vtfestmont, IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnarių 

:igos ir chirurgija 
Hoty Croi- 2701 W. 68 St . Chicago 

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

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tai. 815-723-0353 

217 E l27stSt 
Lemont IL 60439 

Tai (708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robartt Road 
Hlckory Hllla 

Tat. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitar.mą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEiMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamMy Madtcal CMnlc 
217 E 127 St — Lamont, IL 80439 
P' «<auso calos Comrnunity Hospitai • 

Siivc Cross Hospitai 
Valandos pagal suS'tar>ma. 

Tat. -708) 2572285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.0. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anaatazl|o« Ir skausmo 

gydymo apoclaSolel 
Sherman ligonine. Eigin. IL 

Tai 708-888-8976 

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

3838 W. 71at St. 
312-438-8668 

4149 W. 43rt) St. 
312-738-7709 
Chicago. IL 
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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. Gllbart, LaGrange, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (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 (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmo 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 vpp 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

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

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS 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 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)478-2112 

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

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec 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. Mlchlgan Ava. , Sūria 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Juattca, IL 
Tai. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUClŲ LIGOS 

15300 Waat Ava., Ortand Park 
708-349-8100 

10 W Martin. Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu t<>i 708-857-8383 

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

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

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Va landos pagal sus i ta r imą 

Kab. tai . (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 
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Ar tauta atsakinga 

UŽ ŽMOGAUS 
NUSIKALTIMUS 

BUVUSIOS SOVIETŲ S-GOS 
GRĖSMĖ TAIKAI 

Rimties valandėlei 

DIDŽIAUSIA DORYBĖ - MEILĖ 

Jau daug kartų kalbėta apie 
kolektyvinį ir asmeninį atsa
kingumą. Taip pat kalbėta apie 
tautą ir joje gyvenantį paskirą 
žmogų. Kalbėta ir apie auklė
jimą bei jo daromą ar padarytą 
žalą toms tautoms, kurios ilges
nį a r trumpesnį laiką buvo 
okupacijos vergijoje. Net ne
svarbu, a r okupacija yra sve
timos tautos ir žalingos ideolo
gijos ar tos pačios tautos dikta
tūros, kurios vadas yra t a r tum 
žemės ar tautos dievas. Juk taip 
buvo nacinėje Vokietijoje, ta ip 
buvo komunistinėje Rusijoje ir 
visuose kraštuose, ku r t ik įsi
gali d ik ta tūra . Čia ir iškyla 
k l a u s i m a s , kiek a t s a k i n g a 
tauta ir kiek tie žmonės, kurie 
toje tautoje ar valstybėje gyve
na. 

Kiekviena tauta tur i gerų ir 
blogų žmonių, kurie jai atsto
vauja pasaulyje ar t ik pačioje 
tautoje ir valstybėje. Negalima 
bausti visos tautos, jei ten ir 
atsiranda niekšų, išdavikų, va
gių, žmogžudžių. Tam juk kiek
viena valstybė turi kalėjimus ir 
policiją, t u r i į s t a t y m u s ir 
teismus kaip nors apsaugoti 
nekaltuosius prieš tuos, kur ie 
nepaiso žmogaus gyvybės, tur
to, šeimos vidaus ir išorės 
gyvenimo. 

Tokie gyvena tik sau patiems, 
egoistiniu gyvenimu. Jie nedaro 
gero niekam kitam, kaip tik sau 
ar savo nusikaltimo sėbrui. Ir 
tai t ik tol, kol tas sėbras j am 
naudingas, kol papildo jo egois
tines užmačias. Ir sakoma, kad 
nėra vagių draugijos, kuri pasi
tikėtų savo nariais, nes visi 
vienodi. 

Ir lietuvių tautoje prieš karus 
ir okupacijas buvo policija ir 
kalėjimai, buvo teismai ir įsta
tymai. J ie buvo taikomi pirmoj 
vietoj t iems nusikaltėliams, ku
rie pavojingi socialiniam gyve
nimui, savo kaimynui, savo 
aplinkai. Tokiais nepasitikėjo jų 
sėbrai, nepasitikėjo kaimynai ir 
giminės, juo labiau valdžia ir 
t au ta . Tauta nejautė už juos 
atsakomybės, bet jautė , kad 
reikia juos atskirti nuo sveikų 
ir dorų žmonių — j ie t i k 
nusikaltėliai . 

* * * 

Gyvendami mieste, mes ži
nome, kad čia yra tiek daug 
žmonių, kurie gyvena užsislėpę 
ir net savo nusikalt imus už
slėpė. Miesto gyvenimo, jo susi
grūdimo, jo įtakos ypač jau
nimui negalima išvengti. Tai 
yra būtina auklėti namie, turėti 
šeimos gyvenimą, kuris atstotų 
miestą, parodytų vidinio gyve
nimo šilimą. Tai yra būtina, kad 
žmogus iš vaiko, jaunuol io 
užaugtų geru žmogum, atsak
ingu už save ir visą tautą. 

Šalia šeimos ir šeimoje au
gančio jaunuolio, kuriuo atei
tyje turės pasitikėti valstybė, 
t au ta ir visuomenė, yra ir blo
gos miesto įtakos, ir kasdienių 
pranešimų apie žudynes, ir apie 
bankų ar paskirų žmonių api
plėšimus, ir apie vagystes. Už 
ta i nei paskira šeima, nei joje 
augant is jaunuolis ir vėliau su
augęs žmogus neturi atsakomy
bės, nes jis jam negali padaryti 
įtakos, duoti gero auklėjimo. 

Mes gyvename šiame krašte 
ir savo kraštui, bet kar tu ir 
t ė v y n e i a u g i n a m e jauną ją 
kartą. Negalime sakyti, kad 
gyvename idealioje aplinkoje, 
kurioje jau yra išnykęs laukiniš

kumas, nusikal t imai , žmogaus 
prieš žmogų pasikėsinimai. Kai 
bet kas j au nuo mažens skatina 
nematyti Dievo ir jo veikimo 
žmonių tarpe, ka i mokyklose 
uždrausta p r i s imin t i Dievo 
vardą, tai savaime jau seka, kad 
tarp tokių jaunų žmonių ateityje 
a t s i ras nus ika l t ė l i ų , k u r i e 
nežiūrės svetimo žmogaus gyvy
bės, turto, juo labiau valdiškos 
nuosavybės. 

Auklėjimas šeimoje, mokyk
loje ir visame gyvenime tur i ir 
turės įtakos net tolimoje ateityje 
bet kur iam kraš tu i . Negalima 
bausti jokios tautos, kad iš jos 
tarpo a t s i r a n d a n iekšų i r 
plėšikų. 

Galime ir tur ime kalbėti prieš 
visokias d ik ta tū ras ir valdžias, 
kurios neleidžia t ikro dvasinio 
gyvenimo j a u n a m žmogui, dar 
tik augančiam ir atviram tiek 
gėriui, t iek ir blogiui. J is viską 
ima kaip gerą dalyką. Valstybės 
dažnai ir yra atsakingos, kad jų 
tarpe a ts i randa mažiau ar dau
giau nusikaltėlių, bet ne tautos, 
kurios nori, kad visi jų nariai 
būtų geri ir tobuli. 

* * * 

Nusikeikime į savo tėvų ar 
senolių kraštą, kurį jie ideali
zavo, apie kurį jie mėgo savo 
vaikams ar vaikaičiams kalbėti, 
jį girti. Jų kalboje buvo praeitis, 
kurią jie kar ta is ir labai sunkiu 
gyvenimu turėjo kurti. Bet buvo 
ir ta praei t is savo mylimoje ir 
idealais apipintoje tėvynėje, sve
timųjų okupantų vergijoje laiko
moje, kančiose ir mirtyje arti
muosius žudančioje. 

J ie t i k r a i neme lavo . J ų 
lūpomis kalbėjo užsilikęs il
gesys, kurio nebuvo pakeitę nei 
laimėjimai profesijoje ar darbe, 
nei pasiekimai užtarnautoje 
sena tvė je . Ypač t a i j a u t ė 
jaunesnieji, kai jų tėvai ar 
senoliai dar nesirgo ir už juos 
nereikėjo mokėti iš santaupų jų 
vaikams. 

Kai a t s i v ė r ė gelež inė 
uždanga, juo labiau, kai atsivė
rė siena išvažiavimui ir mela
gingiems iškvietimams, tų jau
nųjų, tėvų saugojamų nuo mies
to pagundų, akys pamatė, kad 
prieš juos atsistojo ne tie idealūs 
broliai, ne tos idealios sesės, bet 
visokie nusikaltėliai , iškrypė
liai, apgavikai , norį tik pinigų, 
o ne tėvynei gerovės. 

Negalima sakyti, kad t ik to
kie a t v y k o p ra laužę visus 
formalumus. Atvyko ir labai 
gerų, darbščių, patrotiškai nusi
teikusių. J ie tenorėjo t ik savo 
šeimoms, kurios buvo skriau
džiamos pusšimtį metų, padėti, 
norėjo sudaryti sąlygas gyven
ti b e n t a t e i ty j e žmonišku 
gyvenimu. Bet tuos nusikal
tėlius ir iškrypėlius, sėdinčius 
kalėjimuose a r vaikščiojančius 
tarp žmonių visi mato. Tik 
retkarčiais pamato tuos geruo
sius, kurie y ra tikrieji savo 
išlaisvintos tėvynės atstovai. 

Tai ir yra atsakymas tiems 
jaunesniems patriotams, išau
gusiems svetimoje žemėje, pasi
dariusioje jau sava, kaip reikia 
matyti geruosius, kurie atsto
vauja tauta i , o ne tuos bloguo
sius, už kuriuos tauta negali at
sakyti, nes jie tėra tik tautos 
gėda. Būtina y ra atskirti gera 
nuo blogo, juoba gerą tautietį 
brolį nuo tautiečio priešo, kuris 
tik teršia savo tautą ir visus 
atvykusius jo brolius. 

P . S. 

Prabėgus keturiems mėne
siams po bolševikinės imperijos 
laidotuvių, JAV vyriausybė ir 
Europos bendrija su didžiu su
sirūpinimu sekė įvykių eigą bu
vusioje Sovietų S-je. Jos sienos 
Rytuose prasidėdavo prie Vladi
vostoko an t Pacifiko kran tų ir 
Vakaruose atsiremdavo Sankt 
Petersburge prie Baltijos pa
krančių. 

Per pastaruosius mėnesius li
gi paskutinių dienų iš imperijos 
teliko t ik keturios „didžiosios" 
respublikos, kurioms toną duo
da Rusija. Šiuo laikotarpiu 
Amerikos ir Europos valstybių 
vyriausybės sekė, kurioms iš tos 
federacijos vyriausybėms, išski
riant Rusiją, at i teks branduoli
niai — strateginiai ginklai. Pa
gal galutinai surinktus duome
nis, kaip skelbia savaitraštis 
„Aviation Week & Space Tech
nology" 1991.XII.23 laidoje, 
minėt i ginklai buvo taip pasi
skirstę: Ukrainai - 176 ICBM 
su 1240 branduolinių sprogme
nų (ICBM — intercontinental 
ballistic missile — tarpkonti-
nent inė balistinė raketa); be 
to, Ukrainos teritorijoje dar yra 
14 tolimojo skridimo TU-95 
Bear H tipo bombonešių ir 16 
TU-160 - Blackjack bombone
šių. Šie trisdešimt bombonešių 
gali pervežti 416 branduolinių 
bombų. TU-95 pakelia 224, o 
TU-160 gali pervežti 192 tokios 
paskirt ies bombų. 

Kazakstane yra SS-18 su 104 
ICBM su 1040 sprogmenų. Be to. 
to krašto aerodromuose ta ip pat 
buvo 40 TU-95 Bear H tipo toli
mojo skridimo bombonešių, ga
linčių pakelti 370 branduolinių 
bombų. 

Tuo ta rpu Baltarusijoje tebu
vo tik 72 ICBM su 72 SS-25 tipo 
raketomis. Sudėjus šias visas 
bombas gausime baisią ardomą
ją, gyvybę žudančiąja jėgą. Jai 
sukurt i teko paaukoti milijonus 
dolerių ir rublių. Taip pa t buvo 
priversti badauti milijonai buv. 
Sovietų Sąjungos kontroliuoja
mų piliečių. 

G a t ė s a i šk ina 
Minėtas savaitraštis rašo, kad 

naujai paskirtas Centrinės žval
gybos įstaigos — CIA direkto
rius R. Gatės po Sov. S-gos paka
synų buvo JAV Kongreso iš
kviestas į Ginkluotų pajėgų ko
mitetą pranešti, kas jo vadovau
jamai žinių rinkimo įstaigai yra 
žinoma apie sugriuvusios impe
rijos pomirtinę padėtį. O ypač to 
komiteto nariai norėjo žinoti, 
kas kontroliuoja tuos baisius 
ginklus. Jų priskaitoma net 
30,000 ir dalis jų vis dar tebuvo 

AS. BS. 
nukreipta į Šiaurinės Amerikos 
žemyną. 

Žvalgybos direktorius kong-
resmanams aiškino, kad naujai 
suorganizuotas centras Maskvo
je tvirtai kontroliuoja bran
duolinius ginklus. Ši kontrolė 
esanti sutelkta Rusijos Gynybos 
ministerijoje ir vyr. štabe. Ta
čiau visa nelaimė, kad šis cent
ras nėra toks patvarus, kaip 
mes to norėtume. Iš tolo žiūrint, 
atrodo, kad jis pradeda iš lėto 
tirpti . Žinoma, šio centro kūrė
ja i nenumatė, kad taip galėtų 
atsit ikti . 

Kodėl taip atsitinka? O pa
prasčiausiai todėl, kad, centrą 
sukūrus, jis lyg ir buvo buvusio 
KP sekretoriaus M. S. Gorbačio
vo rankose. Tačiau vieton jo pla
nuojamos nepriklausomų res
publikų sąjungos šis jo planas 
sugriuvo. Tai įvyko todėl, kad 
Rusija, Ukraina ir Baltarusija 
atsisakė šiai sąjungai priklau
syti. Šių trijų nepriklausomų 
valstybių federacija paskelbė, 
kad jų teritorijose esantys buvu
sios Sov. S-gos kariuomenės da
liniai, jų tarpe ir branduoliniai 
ginklai, liks tų vyriausybių 
kontrolėje. Taip aiškino apie ne
nusistovėjusią padėtį buvusioje 
Sov. S-goje R. Gatės, susirūpi
nusiems Kongreso nariams. 

Žvalgybos viršininko aiškini
mui taip pat pritarė ir Gynybos 
sekretorius Richard B. Cheney. 
Prie pastarojo taip pat prisidė
jo ir JAV ambasadorius Mask
voje Robert Strauss. Jis dar pa
pildė, kad dabartinė vyriausybė, 
kariškoji hierarchija bei KGB 
viršininkai ambasadorių užtik
rinę, jog branduolinių ir strate
ginių ginklų kontrolė esanti pa
tikimose rankose. Ambasado
rius dar pridūrė, kad „šiuo per
einamuoju laikotarpiu visame 
krašte yra labai daug nepatiki
mų ir pavojingų jėgų". 

Kodėl M. Gorbačiovas 
pralaimėjo? 

M. Gorbačiovas tada neteko 
jėgos, kai aukštoji karinė vado
vybė aiškiai palinko Boriso Jel
cino stovyklon. M. Gorbačiovas 
dar mėgino manevruoti, atleis
damas iš kariuomenės štabo vir
šininko pareigų gen. Vladimirą 
Lobovą. Jo vieton jis paskyrė 
sau palankų gen. Viktorą Sam-
sonovą, kuris M. Gorbačiovą rė
mė rugpjūčio pučo dienomis. Ta
da V. Samsonovas buvo Sankt 
Petersburgo įgulos viršininkas. 
Tačiau nė šis pakeitimas M. 
Gorbačiovo neišgelbėjo. 

Robert Strauss, liudydamas 

Kongreso komitete , pabrėžė: 
„Visa karinių pajėgų vadovybė 
aiškiai pasisakė už B. Jelcino 
p r o r u s i š k a s j ė g a s , k a i j i s 
pažadėjo j iems mokėt i aukš tus 
atlyginimus!" 

CIA viršininko nuomone, visa 
buvusioji Sov. S-gos kariuomenė 
yra nesustabdomo irimo stovy
je . Karių apmokymas yra ap
leistas, kar iuomenei t r ūks t a 
maisto ir kuro. K a r o laivynas 
yra apverktinoje padėtyje: būti
niausi remontai dėl medžiagų 
trūkumo at idedami rytojui. 

R. Gatės stipriai pabrėžė, kad 
„respublikose l ikusi kariuome
nė yra lyg t as pavainikis kūdi
kis, kuriuo niekas nesirūpina. 
Jeigu tai ilgai užsitęstų, tada 
demagoginės jėgos grėstų vos 
užgimusioms demokratijoms to
se respublikose", kalbėjo R. 
Gatės. 

S t ra teg in ių g i n k l ų a t e i t i s? 
R. Gatės a t sakydamas į komi

teto narių k laus imus dėl bran
duolinių s t r a t eg in ių g ink lų 
grėsmės teigė, k a d „minėta i 
grėsmei jo įstaiga ski rs ypatin
gą dėmesį". 

Jau 1991 spalio mėn. M. Gor
bačiovas JAV prezidentui paža
dėjo, jog Sov. S-ga sumažins 
branduolinių g inklų gamybą. 
Buvę nu ta r t a pana ik in t i dvi 
programas. Sovietai ta ip pat 
atsisakė nuo naujų s t ra teginių 
nardlaivių statybos, ginkluotų 
ICBM raketomis, per būsimuo
sius penkerius me tus . 

CIA vadovybė prielaidžiauja, 
kad visos numatytos sovietų ar
mijų modernizavimo programos 
bus užšaldytos. Ta i įvyks ne 
todėl, kad nuo tų programų 
generolai ats isakytų, bet todėl, 
kad gyvenimo t ikrovė to reika
lauja: sugriuvusioje imperijoje 
yra daug svarbesnių reikalų ne
gu tankų greičio padidinimas. 

Ne vien t ik s trateginiai gink
lai sudaro galvosūkį šio kraš to 
vyriausybei. Šiame mažame pa
saulyje yra keliolika valstybių, 
turinčių moderniškas rake tas . 
Ojoms tik t rūksta branduolinių 
sprogmenų, kur ių apie 30,000 
tebėra plačiuose buvusios Sov. 
S-gos plotuose. Ir jeigu koks 
nors išsigimėlis parduotų tokias 
r ake t a s t u r i n č i a i va ls tybe i 
branduolinį ginklą — sprog
menį, ta i tokia valstybė per 
naktį taptų branduolinio ginklo 
klubo nare. 

Neužmirštini t a ip pat ir nau
jausi sovietiniai išradimai „ne
matomų lėktuvų" , laserio ir 
kitose ginklavimosi srityse. Jie 
taip pat gali patekti į kerštingas 
rankas ir tai sudarytų nemažą 

Viešpats Jėzus savo mieste 
Nazare te pasakė, kad niekur 
p r a n a š a s n ė r a t a i p neger
b iamas , kaip savo tėviškėje. Ir 
j i ems bažnyčioje, paskai tęs iš 
Šventojo Rašto ištrauką, primi
nė: „Sakau jums tiesą: Buvo 
d a u g našl ių Izraelyje Elijo 
dienomis, kada dangus buvo už
dary tas trejus metus ir šešis 
mėnesius , ir buvo didelis badas 
visoje šalyje. Bet nė pas vieną iš 
jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas 
naš lę Sidonijos Sareptoje. Taip 
pa t daug buvo raupsuotų pra
našo Eliziejaus laiku, ir nė 
v ienas iš jų nebuvo pagydytas, 
t ik syras Naamanas" (Lk, 4, 25-
27). Jo gyvenime užaugę žmo
nės norėjo jį akmenimis užmuš
t i . „Bet jis, praėjęs tarp jų, 
nuėjo šal in" (Lk. 4, 30). 

Evangelija prideda, kad jis 
negalėjo padaryti jų tarpe ste
buklų, t ik kelis pagydė. Dėlto 
apaš ta las šv. Paul ius vėliau, 
skelbdamas Jėzų Kristų ir jo 
mokslą pagonims, pabrėžė tai, 
ką Kristus mokė, ką skelbė ir ko 
reikalavo iš savo apaštalų. „Tai 
mano įsakymas, kad mylėtu
mė te vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau. Niekas neturi didesnės 
meilės, kaip tą, kad kas guldo 
savo gyvybę už savo prietelius. 
J ū s mano prieteliai, jei darysite 
ką aš jums į sakau" (Jn.15,12-
14). Ir toliau Jėzus prideda 
apaš ta lams prieš savo mirtį: 
„Tai aš jums įsakau, kad vienas 
k i tą mylėtumėte" (Jn.15,17). 
V i e š p a t s J ėzus t a i pasakė 
apaš ta lams, nes parodė jiems ir 
j ie matė , kaip jo nekentė jo ar
timieji , su kur ia is jis augo 
Nazareto miestelyje. 

Apaštalas šv. Paulius, rašyda
m a s korintiečiams, kurių dalį 
j i s buvo atvedęs prie Jėzaus 
mokslo, kaip tik pabrėžė apie 
mei lę , k u r i ą K r i s t u s la ikė 
didžiausia dorybe, krikščionio 
žyme. „Jei aš kalbėčiau žmonių 
i r angelų kalbomis, bet netu
rėčiau meilės, aš būčiau kaip 
žvangant is varis ir skambantis 
kimbolas. ...Meilė yra kantri , 
maloninga. Meilė nepavydi, ne
sielgia sauvalingai, nesipučia. 
J i yra nesididžiuojanti, nejieško 

grėsmę pasaulio taikai, aiškino 
Kongreso nariams R. Gatės. 

Šie R. Gatės pareiškimai buvo 
at l ikt i 1991 m. gruodžio gale. 
Manau, kad jie per daug nepase
no ir galioja šių dienų nesibai
giantiems rūpesčiams. Tikėtina. 
kad branduolinių ginklų kont
rolės centras Rusijoje dar vis 
tebėra patikimose rankose. 

savo naudos, nesusierzina, neį
taria piktumu, nesidžiaugia ne
teisybe, o džiaugiasi tiesa; visa 
nukenčia, visa tiki, visa ko 
viliasi, visa pakelia" (1 Kor. 
13, 1.4-7). Taip apaštalas api
brėžė meilę, kaip krikščionio 
pagrindą, an t kurio remiasi 
visas gyvenimas, išganymas, 
veikla ir tobulumas. 

J is toliau kalba apie meilę, 
kaip didžiausią dorybę, kurios 
turi krikščionys siekti ir kuri 
vienintelė pasilieka net gyve
nant su Dievu. „Meilė niekados 
nepaliauja, nors pranašystės pa
liaus buvusios, nors kalbų nebe
bus, nors žinojimas nieku pa
virs. Nes mes žinome dalimis ir 
dalimis pranašaujame. O kai 
ateis, kas y ra tobula, paliaus 
buvę, kas y ra dalimis. ...Dabar 
mes matome atspindyje lyg 
mįslę, tuomet gi veidu į veidą. 
Dabar aš pažįstu dalimi, tuomet 
pažinsiu, ka ip ir esu pažintas. 
Taigi, dabar pasilieka tie t rys 
dalykai, tikėjimas, viltis, meilė; 
tačiau didžiausia tarp jų yra 
meilė" (1 Kor. 13, 8-10.12-13). 

Apaštalas šv. Paulius čia 
išaiškina krikščionims, ko mokė 
Kristus, ką skelbia visi apaš
talai ir jų įpėdiniai. Jėzaus 
įsakymas apaštalams ir moki
niams, įsakymas būsimiems 
Kris taus sekėjams, įsakymas 
Bažnyčiai ir jos vadovams 
mylėti vienas kitą, kaip pats 
Jėzus mylėjo savo mokinius, yra 
d i d ž i a u s i a s į sakymas . J i s 
nes iba ig ia šioje žemėje su 
tikėjimu ir viltimi, bet eina į 
amžinybę su kiekvienu, kuris 
seka Kristumi. 

Tai gražiausi apaštalo žodžiai 
apie meilę, tai meilės himnas, 
kurį kartojo daugelis kankinių, 
a t s i s k y r ė l i ų , šventųjų ir 
Bažnyčios herojų. Tai ir yra 
Jėzaus pervedimas į žmonių 
gyvenimus. į jų širdis, kad jie 
nuolat prisimintų įsakymą my
lėti vienas kitą, už vienas kitą 
aukotis, su Kristumi būti per
sekiojami. Bet visuomet reikia 
atsiminti, kad meilė yra ta 
didžioji krikščionio žymė. kuri 
jį parodo esant Kristaus moki
niu. 

Kadaise ir pranašas Jeremijas 
" skelbė apie tą didįjį Mokytoją: 

„Pirma negu padariau tave 
motinos viduriuose, aš pažinau 
tave, ir pirma negu išėjai iš jos 
įsčių, aš pašventinau tave, ir 
paskyriau pranašu tarp t au tų" 
(Jer. 1,4-5). Tas didysis Prana
šas, kurį Dievas pažino ir 
paskyrė tarp tautų, skelbė meilę 
ir tiesą žmonėms, kurie buvo 
savo Kūrėjui nusikaltę. — P . A. 

»• > — i 

Jeigu laikai save neturt ingu 
tik dėl to, kad neturi to ar kito 
daikto, kurio trokšti, žinok, kad 
š y k š t u o l i s ir gobšas nor s 
skendėtų turtuose, visada bus 
didžiausias skurdžius. 

La Bruyere 

Nuolankumas vyresniesiems 
yra pareiga; lygiems — manda
g u m a s ; ž emesn i e s i ems — 
kilnumas; o nuolankumas vi
siems — mūsų saugumo užtikri
nimas. 

T. More 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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„Dar anapus Atlanto, dar sovietų valdomoje žemėje, 
vis stengiausi įsivaizduoti susitikimą su Birute. Vaiz
davausi ją apkabinančią ir glamonėjančią kitus vyrus, 
net ištekėjusią už amerikiečio... Šykščios ir netikros 
žinios per pažįstamus m a n nieko aiškaus nesakė — ar 
ji dar laisva, ar ištekėjusi. Ar dar myli mane? Visą laiką 
ta i buvo man svarbiausias klausimas. Nes jos nė 
sekundei nenustojau mylėti... Nors ne! Buvo juk 
akimirkų kada josios nekenčiau ir troškau jai pražū
ties! Tik ta ta i buvo pirmaisiais metais pasitraukus 
sovietų Rusijon. 

„Vienumoje slaptai apgalvojus, viskas iškilo iš nau
jo. Supratau jos dar iš seno turimą trauką į religiją ir 
dorą. Ėmiau ir aš lyg labiau domėtis Dievu, tikėjimu 
ir sielos išganymu. Kada teko tardyti įtariamą kontra
banda kunigą, tai su juo išsamiai išsikalbėjau apie 
sielą, tikėjimą ir Dievą. J is tokiu užsidegimu ėmė man 
tada kalbėti... Apie Dievo neišmatuojamą gerumą ir 
gailestingumą, bet sykiu ir apie Jo rūstybę nusidėjė
l iams ir netikėliams. Prisiminiau ir iš vaikystės 
klapčiukavimo įvairias maldas lietuviškai ir net 
lotyniškai. 

„Iš to mielojo kunigo, beveik šventojo žmogaus, aš 
išmokau vėl melstis, prašyti Dievo atleidimo, kad taip 
ilgai klaidžiojau pagonių ir ateistų suvedžiotas. Tada 
man buvo gimusi mintis ištrūkti iš bolševizmo replių. 
Ir nuostabu — dabar daug mažiau ėmiau pavyduliau
ti Birutei! Supratau, kad ji, eidama doros ir tiesos keliu. 

negali būti man neištikima! Buvau dabar t ik ras , kad 
jinai manęs laukia, nes ji m a n sakydavo, kad Dievo 
surišimas amžinas ir nuo to ji niekad neatsisakys. Tik 
svarbu ją buvo surasti , užeiti jos ir mano vaikų aiš
kesnius pėdsakus. 

„Kai pagaliau išjos gimnazijos draugės sužinojau 
net ir adresą, pradžioje netikėjau, kad ji iš viso būtų 
dar gyva, o juo labiau — kad gyvena tolimoje Ameriko
je. Bet jos draugė Katrė įtikino. Ji pati su Birute nesusi
rašinėjo, bet turėjo jos adresą. O ši aplinkybė sukėlė 
daugybę minčių. Ak, kiek svajonių sukilo, lyg kokios 
plaštakės! Jos apsupo mane t a ry tum laumės ūkanotą 
naktį ir visos sykiu ėmė kuždėti apie laimės paparčio 
ieškojimą ir atradimą... apie kelius ir priemones tą 
papartį slapta užtikti... 

„Atsidėjęs savo planui puoselėjau jį metų metais, 
tobulinau, bandžiau ir vis t ik r inau . Turėjau juk ap
svarstyti kiekvieną žingsnį, kiekvieną ėjimą, lyg koks 
šachmatininkas, žaidžiąs pirmenybėse, g indamas ne 
tik savo, bet ir savojo kraš to vardą. Mažiausias 
neapsižiūrėjimas, menkiaus ias neapdai rumas , mažy
tė klaidelė galėjo man kaštuot i gyvybę. O jos dar 
nenorėjau nustoti. 

„Nuostabu įkvėpimą ir energiją duodavo Viešpats, 
kuris mane vedė ir saugojo per visą šią avant iūrą . 
Visada mėgau nuotykius ir pavojus, bet kažkaip vis 
nesiryžau į šį patį pavojingiausią ir patį lemtingiausią 
nuotykį. Dar vis vilkinau laiką, dar t ik r inau planą. 
Ar viskas saugu? Ar nė ra kur klaidos, per kurią 
galėčiau pražūti? Atrodė, k a d nėra.. . Viskas tvarkoje, 
viskas patikima ir t ikra. Žmonės net neįtaria mano 
kėslų. Pareigūnai niekad nė nepagalvodavo, kad aš 
noriu pabėgti. Juk visada grįždavau iš Lenkijos kaip 
nugalėtojas, pateikdamas svarbių žinių... 

„Žinoma, pradėjau šlykštėt is ir bodėtis savo tar

nyba. J u k turėdavau įskųsti, išduoti įtariamus kontra
banda ar bendravimu su kitos valstybės spekuliantais. 
Jaučiausi dabar lyg tasai išdavikas Judas... Taip. j au 
seniai juo pasidariau... 

„Pirmasis išdavimas buvo išvežamųjų slaptas są
rašas... Man liepė surašyti ir aš atlikau naujajai 
valdžiai darbą su užsidegimu, su tvirtu įsi t ikinimu 
pasitarnaująs proletariato diktatūrai , t ikėdamas jos 
galut ine pergale pasaulinėje revoliucijoje... Kokia 
niekšybė! Kokia nesąmonė! Argi žmonės gelbėtų 
revoliucijai, kuri juos pačius pavergs? Ar rasime pasau
ly žmogų, norintį blogo pačiam sau? O tie gudrūs mela
giai buvo mane įtikinę ir aš nuoširdžiai tikėjau... 

„Ačiū Dievui, dar netapau partijos nariu! Ir tai man 
išėjo į gera, pabėgus i laisvę. Nes jeigu būčiau 
buvęs part iet is , tai kažin ar Amerika mane įsileistų? 
Et, kaip lengvabūdiškai patekau į baisiausių apgavikų 
spąstus! 

„Dabar žvelgdamas atgal suprantu kada mano 
sieloje atsirado tas plyšys. Tikrai tik nuo anų dienų, 
kai gėrėdavausi slaptųjų komunistų jaunatviškai 
bernišku nachališkumu ir jų pramuštgalviškoms 
idėjoms pritariau savo kvailos galvos karščiu... J uk jie 
sugadino visą mano politinį skonj, visą supratimą apie 
žmonijos santvarką, socialinius klausimus. Juk j iems 
groteskinius užsimojimus ir visą ateities rojaus idėją 
davė partiečiai komunistai, ne be reikalo minėję, jog 
jie iškels raudonąjį žibintą eidami atgauti kaimo ber
nui laisvę, atseit, rasti jam naujas teises ir iškovoti 
fantazuojamąją laisvę. Tik vienas kitas tų vadų žinojo 
t ikruosius tikslus... Dabar tasai žibintas skaisčiai 
šviečia, bet jau be kaukės... Mūsų tautos tikrieji 
judošiai gavo savo sidabrinius... 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 

VELIONIS RAŠYTOJAS 
SPAUDOS VEIDRODYJE 

Vasario 4 d. sueina metai, kai 
Vilniuje mirė žinomas Lietuvos 
rašytojas Juozas Baltušis (Al
bertas Juozėnas). Jo mirtis išei
vijos lietuvių spaudoje beveik 
visai nebuvo paminėta. Šią 
spragą mirties metinių proga 
dalinai bandau užpildyti aš, 
kaip netolimas rašytojo jaunys
tės dienų (Kupiškio apylinkių) 
žymiai jaunesnis kaimynas. An
tra, esu su daugiau negu 10 
metų išeivijoje gyvenančia 
velionio rašytojo dukra Rita 
kurį laiką dirbės vienoje įstai
goje (pažįstu ir kitą dukrą — 
Chicagoje gyvenančią Violetą) 
ir matęs, kaip jos giliai pergy
vena ypač Lietuvos spaudoje 
skelbtus kaltinimus dėl kai ku
rių jų tėvo neigiamų pasisa
kymų iš sovietų vergijos išsiva
davusios Lietuvos atžvilgiu. 
Tačiau J. Baltušio paskutiniai 
žodžiai prieš mirtį, kuriuos 
nekrologe paskelbė Lietuvoje 
leidžiamas žurnalas „Metai"', 
buvusi „Pergalė" (ją 1946-54 m. 
laikotarpiu Baltušis redagavo), 
yra gan taikūs: „Tik gerumas, 
meilė ir draugystė tegali padė
ti mums išlikti garbinga tauta 
ir jos vertais žmonėmis. Visi 
mes esame tos pačios tautos 
vaikai". 

Miręs eidamas 82-sius am
žiaus metus, Juozas Baltušis 
gimė Rygoje, augo įvairiuose 
Rusijos miestuose, paskui grįžęs 
į Lietuvą iki 1929 m. gyveno 
Puponių kaime, Kupiškio vis., 
iš kur persikėlė į Kauną. 1932 
m. pradėjo spausdinti ap
sakymus. Pirmoji apsakymų 
knyga „Savaitė gerai prasi
deda" išleista 1940 ,m. Karo 
metu pasitraukęs į Sovietų 
Sąjungą paruošė knygą „Baltie
ji dobiliukai", pasirodžiusią 
1943 m. Už novelių romaną 
„Parduotos vasaros ' apdovano
tas Lietuvos TSRS valstybine 
premija. I967m. išleisti įspūdžiai 
iš kelionės po JAV — „Tėvų ir 
brolių takais", 1973 - beletri
zuotų atsiminimų knyga „Su 
kuo valgyta druska", 1979 — 
baladinio siužeto romanas 
„Sakmė apie Juzą". Tai svar
biausios J. Baltušio parašytos 
knygos. 

J. Baltušis buvo renkamas į 
LTSR Aukščiasiosios tarybos 
deputatus, 1959-67 m. ėjo prezi
diumo pirmininko pavaduotojo 
pareigas. Kaip į žinomą aukšto 
rango sovietinį pareigūną ir 
rašytoją užtarimo ieškodami 
kreipdavosi įvairūs nuo režimo 
nukentėję tautiečiai, jų tarpe ir 
kai kurie iš Sibiro grįžę trem
tiniai. Baltušis yra padėjęs 
darbą gauti 10 metų Sibiro 
tremtyje išbuvusiam Liudui 
Dambrauskui, ką jis aprašo ne
seniai Lietuvoje išleistos atsimi
nimų knygos „Gyvenimo aki
mirkos" II tome. 

Po mirties „Tiesoje" paskelb
tame straipsnyje „Atsisveiki
nant su J. Baltušiu" Pr. Bražė
nas pabrėžia du jo gyvenimo lai
kotarpius: „I keturiasdešimtųjų 
metų sūkurį J. Baltušis atsinešė 
širdy karčios piemens, berno, 
darbininko nuoskaudų tulžies. 
Ar neištiko ji vėliau dėmėm jo 
pilietinėje veikloje, kai kuriuose 
kūrybos puslapiuose? I aštuo
niasdešimt aštuntųjų atminimą 
jau garbingo amžiaus rašytojas 
atėjo su valdžios ir tautos 
numylėtinio, visos Lietuvos gar
bės svečio sindromu. Ar tai ne
buvo priežastis žingsnių ir 
žodžių, apkartinusių ir jo pasku
tines dienas, ir jo gerbėjų jausi
mus?..." 

Tuo tarpu jau tautos atgimi
mo laikotarpiu — 1988.IX.8 
..Tiesoje" paskelbtam straips
nyje ..Tik blaivi tauta gali būti 
tauri" J. Baltušis rašė: „Ati
džiai seku Lietuvos persi
tvarkymo sąjūdžio veiklą, visa 

širdimi pritariu, džiaugiuosi 
pasiryžimu kovoti už švarią 
gamtą. Vyksta neregėtas proce
sas — kruopščiai atskleidžiamos 
stalinizmo ir stagnacijos su
keltos negerovės, ieškoma naujų 
valstybės valdymo ir tvarkymo 
formų, šalinamos ,baltos dė
mės' Lietuvos ir visų broliškų 
respublikų istorijoje. Visa tai 
džiugina kiekvieną mūsų..." 

Po šio gan teigiamo Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio įverti
nimo rašytojas-lietuvių litera
tūros klasikas ypač per Maskvos 
masinės informacijos priemones 
padarė piktesnių pareiškimų 
atgimimo adresu. Tai įžiebė 
nemažos tautos dalies pasipik
tinimą. To išdavoje V. Kukulas 
laikraštyje „Respub l ika" 
1991.11.26 nr. paskelbė straips
nį „Menas gražiai numirti", 
kuriame rašo: „J. Baltušio 
laidotuvės sulaukė dėmesio ir 
rezonanso, tik praėjus kelioms 
dienoms po jų. Gandai pasklido 
anksčiau: svėdasiškiai rašytojo 
nepriima į kapines; sunkiai 
ieškoma žmonių, galinčių 
pakalbėti prie kapo duobės. 
Sąjūdininkai paėmė valdžią 
ir, kaip aar tik vakar komunis
tai, diktuoja sąlygas ideologijai 
prasikaltusiam asmeniui. O juk 
mirė klasikas, vienas didžiausių 
šiandienos lietuvių rašytojų... Iš 
mūsų — lietuvių — pasaulio 
išėjo žmogus, kuris įrodė pri
gimties, instinktyvias mūsų 

PAGERBTAS 
KUN. DR. A. OLŠAUSKAS 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parap. klebonui kun. dr. A. Ol
šauskui neseniai suėjo 65 m. ir 
sausio mėn. 40 metų jo kunigys
tės. Sausio 12 d. parapijos 
taryba ir kitos organizacijos nu
tarė šias savo mylimo klebono 
sukaktis atžymėti. Tarybos 
pirm. J. Pupius po lietuviškų 
Mišių, kurias aukojo pats 
sukaktuvininkas, pakvietė vi
sus į parapijos salę, kiekvieną 
kviesdamas kleboną pasveikinti 
ir pasivaišinti. 

Pirmiausia J. Pupius pasvei
kino kleboną ir perskaitė vysk. 
Pauliaus Baltakio,OFM, atsiųs
ta sveikinimą. Dar pasveikino 
kleboną žodžiu Šv. Kazimiero 
parap. choro pirm. S. Šakienė. 
Klebonui sugiedota „Ilgiausių 
metų". Visi vaišinosi organiza
cijų narių suneštais skanėstais, 
galėjo asmeniškai pasveikinti 
kleboną ir su juo pasikalbėti. 
Klebonas visiems gražiai padė
kojo už tokį jo pagerbimą. 

Kun. dr. A. Olšauskas gimė 
gausioje vienuolikos vaikų šei
moje; jis buvo dešimtasis. 
Gimimo vieta: Žeimių kaim., 
Salantų valsč., Kretingos apskr. 
Gimimo data — 1926 gruodžio 
29. Tėvai — Kazimieras ir Bar
bora Andrijauskaitė Olšauskai. 

13 dieną Vilniuje prie 
Aukščiausiosios Tarybos ir TV 
bokšto žuvusieji Lietuvos 
laisvės gynėjai. Sueigai 
pasibaigus vyko vaišės, 
dalyviams ilgai dalinantis įspū
džiais. Pobūvį suorganizavo ir 
pravedė ASS skyriaus pirminin
kė Birutė Viskantiene. Filiste
rių pirm. dr. L. Trečiokas ir 
Milda Mikėnienė. 

Malonu buvo pabendrauti su 
jauna profesionale Daiva 
Venckute, grįžtančia į Vilnių 
antrus metus tęsti įsipareigo
jimą Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos informacijos skyriuje; ji 
ten atlieka atsakingas pareigas. 

Daiva Venckutė 1944 m., tada dar jaunuolis, 
Algirdas leidosi su kitais šeimos priimant angliškai kalbančius 
nariais į Vakarus nežinomam užsienio diplomatus. Įdomu 
likimui. 1946 m. jis baigė Olden- buvo išgirsti Daivos pastabas 
burgo lietuvių gimnaziją ir tuo- apie dabartinę padėtį Lietuvo-tautos galimybes. Jo talentas — 

lietuvių liaudies talentas... Išsi- ~ > u is toJ° > Eichstaeto kunigų je ir taiklius atsakymus j dau-
gelbejimas būtų vienas: suge- seminariją, kunoje išėjo filosofi- gybę klausimų. 
bėkime kaip nors atskirti pažiū
ras nuo talento, visuomeninę 
laikyseną nuo kultūros darbi
ninko galimybių. Talentas yra 
amžinesnis dalykas. Kultūra — 
bendresnis ir vien todėl svar
besnis darbas už dienos politinę, 
visuomeninę konjunktūrą", 
rašė V. Kukulas. 

Prisimintina atsisveikinant 
Lietuvos Rašytojų sąjungos 
pirmininko Vyt. Martinkaus 
pasakyta kalba, kurios dalį čia 
cituoju iš laikraščio „Literatūra 
ir menas": „Aš tiktai tiek teno
rėčiau ar tegalėčiau šiandien 
pasakyti, kad Juozo Baltušio 
knygos yra daug turtingesnės, 
daug mįslingesnės, negu jo 
pirmiesiems skaitytojams ar 
šiaip iš pirmo žvilgsnio atrodė. 
Nei tendencingų sociologizmų, 
nei nuoširdžiu autobiografiš-
kumu. nei giliu psichologiniu ar 
lietuvių kalbos grožiu neišsem-
sim, nei ,Parduotų vasarų', nei 
„..druskos" , nei pagaliau — 
,Sakmės apie Juzą'. Talento 
mįslė visada lieka mįsle. Palik
dami ją laikui, Amžinybei, 
mūsų pačių kiekvieno tikėjimui, 
Sąžinei, Atgailai, šiandien dar 
galėtume pridurti — ir be jokių 
dvejonių! — kad literatūra kaip 
menas yra vertingesnė ir ilga-
amžiškesnė už pasalūnišką 
charakterio klastą, už politines 
audras bei politikierių rietenas, 
už susikrautus žemiškuosius 
turtus bei nomenklatūrinių 
pareigų piramides... Tegu mūsų 
širdis aplanko krikščioniškoji 
susiklausymo malonė. Juk 
Lietuva — tai krikščioniškųjų 
tradicijų kraštas..." 

O P. Bražėnas „Tiesoje" iš
spausdintame atsisveikinime 
prideda: „Ir palikim su viltimi, 
kad visas negandas iškentusi, 
savo vaikų aistras apmaldžiusi 
Lietuva bus motiniškai atlaidi 
jų klaidoms, nuopuoliams ir 
rūpestingai saugos jų gražius ir 
šviesaus atminimo vertus dar
bus". 

jos kursą. Tada išvyko į Romą 
tolimesnių studijų. Teologijos 
mokslus baigė Laterano univer
sitete licenciato laipsniu ir buvo 
įšventintas kunigu. Dar dvejus 
metus gilinosi teologijoje, kol 
1954 m. Laterano universitetas 
suteikė jam daktaro laipsnį. 

Šia proga verta pastebėti, kad 
skautininke A. Pažiūrienė 
paaukojo 200 dol. Vytauto Didž. 
universiteto skautams akade
mikams, norėdama pagerbti sa
vo pernai mirusį vyrą Vladą Pa
žiūrą, Vytauto Dįdž. univer
siteto absolventą n* ASS filis-

1955 m. jaunas kunigas, pil- terį. Taip pat 50 dol. aukojo ir 
nai pasiruošęs pastoraciniam O. Karolienė. 
darbui, Los Angeles kardinolo 
Mclntyre kviečiamas, atvyko į 
JAV. Čia ilgesnį laiką buvo 
vikaru įvairiose amerikiečių 
parapijose. 1967 m. spalio 12 d. 
buvo paskirtas vikaru į Šv. Ka
zimiero lietuvių parapiją, o 1984 
m. birželio 15 d., klebonui prel. 
J. Kučingiui pasitraukus, pa
skirtas šios parapijos klebonu. 
Taigi Jietuvių tarpe darbuojasi 
beveik ketvirtį šimtmečio. 

Ig.M. 

ASS SUEIGA IR POBŪVIS 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
Los Angeles skyriaus sueiga ir 
atsisveikinimas su t.n. Daiva 
Venckute buvo gausus ir 
sėkmingas — dalyvavo daug 

Filisteris 

LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS KALĖDŲ 

EGLUTĖ 

Los Angeles Lituanistinės 
mokyklos mokiniai savo tradi
cinės Kalėdų eglutės pasiro
dyme puikiai atliko „Spragtu
ką", pagal daugeliui žinomą 
baletą. Aišku, supaprastintą — 
pritaikytą mokyklos moki
niams, naudojant bendrą temą 
ir originalią baleto muziką. 
Danguolės Varnienės lakios 
vaizduotės dėka, talkinant J. 
Bužėnui, muz. V. Raliui, moky
tojams, mamytėms ir tėveliams, 
daug darbo ir kantrybės parei
kalavęs pastatymas buvo pasi-

jaunimo ir svečių. Sueigoje buvo gėrėtinas. 
apsvarstyti ateities veiklos Vaidyboje geriausiai pasirodė 
planai, prisiminti pernai sausio naujai kylanti ..žvaigždė*' 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, 1L 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 >r 

Los Angeles lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės pasirodyme si 
šios Darija Varnaitė, Janina Griciūtė, Sigita Nev/som ir Da ii 

gramos sud?inota suaugusiųjų Ievutė Mulokaitė-Klaros vaid
menyje. Ypač žavėjo Vilija 
Sekaitė, pasirodžiusi su baletu 
— Sniego karalaitės vaidme
nyje. 

Ispanų šokio atlikėjai: Audra 
Kudirkaitė, Aušra Mulokaitė, 
Vilija Gulbinaitė, Marius 
Aneliauskas, Michael Ryback, 
Andrius Ragauskas labai vyku
siai inscenizavo flamingo šokį. 
Temperamentingą ukrainiečių 
šokį atliko Julie Ryback, Ariel 
Narkevičiūtė, Valdas Varnas, 
Aleksas Newson, Saulius Že
maitaitis, Povilas Jocas, Jona-
than Dudor, Viktoras Karuža. 
Šokis žiūrovų audringomis 
katutėmis ir entuziastingais šū
kiais buvo palydėts. Puikiai 
buvo atliktas ir lietuviškas 
šokis, inscenizavimas berniuko 
viliojimą mergaitės. Berniuko 
vaidmenyje — Dalia Vosyliūtė, 
o mergaitės — Adrija Karaliūtė. 

Vaikų darželis, pirmas, ant
ras, trečias skyriai atliko žaislų, 
medžių, gėlių ir saldainių vaid
menis, o kareivėliai entuzias
tingai mušė būgnus. 

Tekstą, paruoštą Marytės 
Newson ir Danguolės Kuolienės, 
skaitė Amanda Ragauskaitė. 
Jos skaitymas buvo be priekaiš
to. Jai nepasidavė pagelbinin-
kės Vilija Tompauskaitė ir Vida 
Zemaitaitytė. 

Pagrindiniame Spragtuko 
vaidmenyje buvo Augis Kuolas. 
Reikėjo didelės kantrybės visą 
valandą stovėti ramioje pozoje. 

Prakartėlėje, Marijos vaidme
nyje, buvo Greta Zambacevičiū-
tė, o šv. Juozapo — Aidas Mattis. 

Dekoracijas paruošė dail. V. 
Baranauskienė. Jos talentu 
turėjome progos pasigrožėti 
„Lietuvių dienų" rengtoje 
parodoje. Spektaklio dekoraci
joms pagelbėjo L. Balchienė. Jos 
tikrai buvo puikios. 

Dail. D. Kuolienė pagamino 
Spragtuko ir pelių kaukes, 
įdėdama daug darbo ir vaizduo
tės. 

Visiems mažiesiems vaik 
čiams dainuojant „Kalėdų 
senelis ateina", įžengė Kak '• 
senelis (Albinas Žemaitaitis) si 
didžiuliu maišu. 

Dėka tėvų komiteto, pū 
ninkė Danutė Mažeikienė atvė
rė dosnią širdį; apdovanoti bu v 
vaikučiai ir neseniai atvykus 
ji iš Lietuvos, bei mokytojai 

Mūsų tarpe tapo tradicija nau
jai atvykusius apdovanoti rrir 
mis eglutėmis. Šiemet buvo 4 
šeimos: Ragauskas Amandas ir 
Veronika su šeima. Ragauskas 
Rolandas ir Ylona su dukra. 
Mikalajūno šeima Zamb 
vičienė su dukra. 

Vaišės buvo gausios, nuotaika 
gera. Todėl ilgai nesinorėj' 
skirstytis. 

Visus sujaudino pradžioje pro 

1992 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ 

šio pasaulio vaizdas išnyksta, 
ir, jei tu mitai jo tuštybėmis, tu 
taip pat išnyksi. Priešingai, 
Dievo tiesa yra amžina, ir, jei 
minti ta tiesa, tu, kaip ir ji, 
išliksi amžinai. Kas griauja 
Dievo karalystę, tas stato velnio 
karalystę. T. Toth 

Balandžio 16 — gegužės 2 
Balandžio 30 — gegužės 12 
Gegužės 18 — gegužės 31 
Birželio 5 — birželio 22 
Birželio 25 — liepos 7 
Liepos 2 — liepos 19 
Liepos 13 — rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20 
Rugpjūčio 10 — rugpjūčio 23 
Rugsėjo 1 — rugsėjo 15 
Rugsėjo 11 — rugsėjo 27 
Spalio 1 — spalio 17 
Spalio 13 — spalio 29 

I4naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
10 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
11 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Kopenhagoje 
10 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Vienoje 
18 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
10 naktų Lietuvoje, 3 naktys Vienoje 
11 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
12 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Vienoje 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 

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

grupės daina ,:Žemėj Lietuvos", 
Vasiliausko, kurią sietuvoje 
išmokus: I »ja V. Gedgau-
dierv.-. išmok? ir savo vadovau
jamą grupę. 

Malonu, kad jaunimas, baigęs 
šią mokyklą, nepabėga nuo jos 
veiklos. Pvz. Jonas Bužėnas, jau 
eile metu vi a pirmasis Danguo
lės Varnienės pagelbininkas, o 
daba?, ir mokytojas. Dalia Vo<> 

. prieš 10 metų buvusi O. 
Razutienes mokinė, d<"bar studi 
juojanti dramą, padėjo Danguo
lei paruošti šį spektakli. Vos 
prie" ią mokyklą baigusi 
V11 ja Žemaitai* 
darž°!yje. 

Progranu. buvo ded ku jama 
mokyklos globėjui klebonui 
kur Alg. Olšauskui, jo 65 čio 
proga. fci.iJ. 

Šv. Kazimiero parapi jo sukaktu ini D programą atlikusios HHIZ 
Raimonda Apeikytė ir Vilniaus operos solistė Gražina Apanavičiūtė. 

Nuotr. V. Štoko 

'TORVIL" ITD._ 
ORMERLY i*J CA»Mv.N-n.80rEi>' t a - K T . <X. 
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p - STANDARD FOOD PARCEL 
(regular delivery} 
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P MEDICAL INSURANCE FOR VEITORS 
P SALE OF RL SSIAN C ARS 

(Wolga, Lada, Samara = Spu. .< h. Tavria, • • 
C O V f l N G S O O N Ag. Far"- I f n p a e n t f o i ••••• 

ftnact •>. nfough. seed • ic. i 

CALL TOLL FREE 1-800-932-7995 
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Tel: (416) "98 3320 
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L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZfc BRAZDŽIONYTF 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos is WCFV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 51 ! So. Nolton A-
Wtllow Springs, 11 . 604*0 

Tel.: '708) 89-2511 . Tei-FAX 0870 



Spaudos apžiūrėjimas 

Redaguoja dr. K. A. Dagys 

TVARKA BUS KAIP 
BAŽNYČIOJ! 

Pasikalbėjmas su būsimuoju prezidentu 

Prezidentą r inksime ne tik 
čia, Amerikoj, bet mūsų liaudis 
kalba, kad galime susilaukti 
prezidento ir mieloj tėvynėj. Ką 
gi, pats laikas, juo labiau, kad 
turime apsčiai kandidatų ir ten, 
ir čia išeivijoj. Kas gi nenorėtų 
būti karal ium! Gandogaudos 
tvir t ina , kad į tą postą pas mus 
selina šeši medicinos daktara i , 
du veterinoriai , pora astro
nomų, v i e n a s golfo l a u k ų 
užvaizdą, o visuomenės veikėjų, 
visokių buvusių p i rmininkų — 
be skaičiaus. Vadinas, ne vien 
t ik V y t a u t a s Didysis buvo 
didelis, y ra ir daug kitų Vy
tautų, kurie galanda kirvius ar 
kardus ir rengiasi rungt is dėl 
prezidentinio vainiko (jeigu toks 
yra>. Ką gi, reikia apie kandida
tus ir plačiau pakalbėti, juos pri
s t a t y t i , g e r u a r v i d u t i n i u 
žodeliu apipilti. 

Pirmuoju taikiniu Spygliai 
pasirinko Dzidą Košę savo laiku 
kilusį iš šlapios Galulaukės pa
miškės. Būsimasis valdžios ir 
valstybės galva to t ik ir laukė; 

— Pagaliau ir mane kai kas 
pastebėjo, — iškvošė apsidėjęs 
popieriais ir žemėlapiais tas 
būsimasis valstybės galva. — 
Jok iu būdu neužmirš iu tų. 
kur ie didele persvara padės 
man laimėti r inkimus. 

— Jei būsite i š r inktas prezi
dentu? — nuolankiai užklausė 
mūsų korespondentas Domi
ninkas Šiaušė. 

— Ne jeigu, bet kai , — patiks
lino ponas Dzidas Košė. 

— A t s i p r a š a u , J ū s ų Eks
celencija. Žadu pasitaisyti . 

— Ekscelencija žodis per daug 
nuvalkiotas . Kiekvieną nieko 
ne i šmanan t į ministerėlį juk 
t a i p vad ina . Ką nors ori
ginaliau. 

— Jūsų Retenybė? 
— Čia jau neblogai. O kuo 

galėčiau tamstai pa tarnaut i? — 
nusikukl ino toji Retenybė. 

— Norėčiau paklaust i , kada 
ir kodėl kilo idėja išeiti į ringą 
su varžovais už tokį pasaulinio 
masto postą? 

— Geras klausimas, geriau 
nei aš pats nebūčiau sugalvojęs. 
Manyje tai brendo ir subrendo 
per visus penkiasdešimt metų. 
Aš tam ruošiausi, perstudijavau 
didžiųjų karų strategiją fmūšių 
aprašymus, karo vadų dienoraš
čius... 

— Taip. matau, jog tikrai rim
tai ruošiatės valdyti šalį labai 
sunkiu laiku. Kariškais pa
grindais . Juk , jei neklystu, 
buvote Lietuvos kariuomenės 
le i tenantu? 

— Ką ten lei tenantu! Jau 
seniai būčiau buvęs generolu 
Mano kolegos ne vien su 
pašaipa, bet ir rimtai mane taip 
vadina. 

— Gal ga lė tumėt pr idėt i , 
kokiu būdu pajutot tautos pulsą. 

iš kur žinot, kad būsit išrinktas? 
— Tauta manęs laukia! Tie

siog šaukte šaukia: „Ateik ir 
mus valdyk!" 

— Ir jos šauksmas pasiekė 
Jūsų kiemą? 

— Mat, ten nėra tvarkos. 
Visi, kurie pasišovė valdyti, 
n e p r i t y r ę , n ieko nežino, 
neišmano, mūsų neklauso, liau
dį suvedžioja. Visi kvailiai. Tik 
po užsienius skraido, pinigus 
leidžia, vienas kitą šmeižia. 

— Ar jau Lietuvoj buvote, 
prisistatėte kaip prezidentinis 
kandidatas, susitikote su tauta? 

— Nebuvau. Netrukus skri
siu. Sušauksiu ir aš Vingio 
parke liaudį. Susirinks ne trys 
šimtai tūkstančių, kaip renka
si Sąjūdžiui šaukiant, bet penki, 
septyni, gal devyni. Tarsiu žodį, 
ir t au ta vienu balsu šauks... 

— Mes nenorim kito prezi
dento, norim t ik Dzido Košės? 
Taip? 

— Nesišypsok slaptai, ponas 
Spyglių j uokdary iš mano 
pavardės. 

— Na tiek to, sakysim gal ir 
sušauksite devynis šimtus ar 
devynis šimtus tūkstančius ir 
gal būsite išrinktas, tai ką tada? 

— Sakiau tamstai lietuviškai, 
kad ne „gal", o „kai". 

— Klysti ir abejoti žmoniška, 
atsiprašau. Kai būsit prezidento 
balne? Kas tada? 

— Bus tvarka kaip bažnyčioj 
ar jūsų seklyčioj. Opozicijai 
užčiaupsiu burną, laikraščiai 
rašys žinias tik tris sykius pa
t ik r inę mano kanceliarijoj, 
partijoms mitinguoti ir veltui 
leisti laiką tuščioms kalboms 
bu.? griežtai uždrausta. 

— Ir tai bus tada, kai pasaulis 
aiškiai pasuko demokratijos 
keliu? 

— Demokratija savo keliu, 
disciplina savo. 

— Ar reik suprasti, kad prie 
kiekvieno garsiai kalbančio 
pastatysite po policininką? 

— Jei neužteks vieno, tai ir po 
du. 

— Ir vėl bus taip, kaip nese
niai kad buvo, ir ko tauta 
nenori. Bet linksma buvo iš
k l ausy t i J ū s ų Retenybės 
samprotavimų apie tai, ko ne
bus ir neduok Dieve, kad būtų. 

— Ko nebūtų? 
Mūsų korespondentas greit 

susivokė, kad aukščiausias 
laikas baigti tą rimtą pokalbį, 
kai pastebėjo, kad Retenybė 
ieško kietesnio daikto. Negi 
lauksi, kol svies į tave. Geriau 
tegu skraiduolis atsimuša į 
sieną. 

Ta ig i , už pas ikalbėj imą 
padėkoti Ponui Dzidui Košei, 
kaip kad visi korespondentai 
daro tokiu atveju, neteko. 
Tikrai ačiū Dievui, kad viskas 
pasibaigė laimingai. 

Iš Meksikos spaudos 

Knygynuose lab iaus ia i 
perkamos dvi knygos: virimo ir 
apie dietą. Virimo vadovėliuose 
aiškir.ama kaip maistą gamin
ti , o dietinėse kaip to pagamin
to maisto nevalgyti. 

Atheneum 
* 

Aukštoji visuomenė yra tokia 
žmonių dalis, luomas, kurie 
nustojo darbus dirbti, bet ką 
toliau veikti irgi neturi supra
timo. 

Woodrow Wilson 

LIKVIDUOTI LB 

Laisvoji Lietuva (gruodžio 5) 
rašo: „Gal j au metas atsikvo
šėti... visuomeniškai išsipagirio
ti... ir blaiviom galvom pasvars
ty t i dabartį ir ateitį. ... Vliko 
Seime nebuvo iškeltas klau
simas.. . nepareiškiant siūlymų 
a r pageidavimų. ...susilikvi-
duoti PLB valdybai, tuom išven
giant t r int ies su krašto, ypač 
Amerikos, LB valdybomis. 

SIŪLOME PREMIJUOTI 

Skaityti laikraščius labai nau
d inga , sužinai , ko iki šiol 
nežinojai, net ko niekas neži
nojo. Skaitome paskutinį pra
ėjusių metų J . Centro laikraštį 
Mūsų žinias, ir ten aiškiai pa
rašyta , kad Aušrelė Liulevi-
čienė Drauge daugelį metų re
daguoja skyrelį apie „Ateitį". 
Paskui ten pa t dar rašoma, kad 
Ateities žurnalą administruoja 
kažkoks inž. Juozas Povilaitis. 
Lenkiam galvą labai įžvalgiam 
M.Ž. korespondentui. Siūlome jį 
žurnalist ikos premijai. 

LAIKRAŠTININKU 
PYRAGAI 

Laikraš t in inkų klube Wa-
shington Post ko lumnis t a s 
David Broder skaitė paskaitą ir 
linksmumo dėlei pacitavo vieną 
iš daugelių gautų laiškų ko
mentarą: „Kalbu apie jūsų šios 
dienos kolumną. Žinau, kad 
vaikai dar nemoka skaityti; 
žinau taip pat , kad yra daug 
s u a u g u s i ų , s u b r e n d u s i ų 
beraščių, kur ie nemoka ne tik 
rašyti , bet ir skaityti; dar yra 
daug ir tokių kvailių, kurie 
nesugeba kaip reik net galvoti. 
Spėlioju, kokio amžiaus jūs 
esa te?" 

Tu turi keliais eiti. pralįsti pro tą skylę, tai tada mes pasvars
tysime apie pagalbą. 

_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ _ _ Iš Sri Lankos spaudos 

IS NESENŲ LAIKŲ NUGIRSTA PER RADIJĄ 

Ski r tumas tarp lošimo arkliu
kais ir lošimo biržoje — tai , kad 
iš arkl iuku vienas kuris būtinai 
turi laimėti . 

Jeigu tu vedei našlę, ir ji 
pradeda idealizuoti savo buvu
sį vyrą, tu pradėk kalbėti apie 
busimą antrą žmoną, kokių 

J o e y A d a m s dorybių ji turės būti pilna. 

LIETUVOJE RYŽIAI 
NEAUGA 

Vietnamas siunčia Brežnevui 
laišką — prašo atsiųsti kiaulie
nos. Tarybų Sąjunga tuoj pat iš
siunčia. Vėl gauna iš Vietnamo 
laišką — prašo dešrų. Vėl 
Brežnevas aprūpina. Galiausiai 
Vietnamas prašo: „Atsiųskit 
ryžių! Brežnevas susiraukė; 

— Tai kvailiai — nežino, kad 
Lietuvoj ryžiai neauga. 

TARYBINĖ MOTERIS 

Ateina viena moteris pas 
veterinarą: 

— Koks aš esu gyvulys? 
Tai veterinaras sako; 
— Argi tu kvailieji! Tu esi 

žmogus, o aš — tik gyvulių 
gydytojas. 

— Na, bet paklausyk: Anksti 
rytą keliuosi kaip gaidys. Bėgu 
į parduotuvę liežuvį iškišus 
kaip šuo. Nubėgu, atsistoju į 
eile, matau, kad jau duona bai
giasi, — aš lendu į priekį. Žmo
nės rėkia: 

— Ok tu , kiaule, kur lendi! 
— Pareinu į namus su duonos 

banda — vyras sako; 
— Na, tai kaip, kačiuk, ar pa

ruošei pusrytį? 
— Ne. 
— Ok tu, karve!" 
Na, tai dabar pasakyk, koks 

aš esu gyvulys. 
Tai veterinaras pagalvojo, pa

galvojo ir sako: 
— Tu t ikra tarybinė moteris. 

Šiąnakt rūkas. Gali būt i snie
go arba skystas lietus. 

Savotišką būdą pralobti su
galvojo Vilniaus rajono „Tėvy
nės" kolūkio pirmininkas S. Da-
sevičius — vieną hektarą žemės 
aplnk vietą, žyminčią Europos 
centrą, jis siūlo pirkti už 50 mln. 
rublių. 

* 

Gydytojas pataria savo pa
ciento žmonai: 

— Jūsų vyrui labiausiai rei
kal inga ramybė, tik ramybė. 

— Bet aš, daktare, j am tai 
kasdien sakau mažiausia šimtą 
kartų. 

Baisiai tuščia 
Mano sieloj baitiai tuščia. 
Skambink man telefonu. 
Bet nėra ir jau nebus čia 
pokalbių ilgų, fainų... 

Kai prie vieno laido galo 
aš buvau, prie hito — tu, 
kiek, be jokio intervalo, 
prakalbėjome naktų! -

Kaip širdis mokėjo plakti, 
kaip ji svaigo, o dangau! 
Pamenu, kai vieną naktį 
ant ragelio užmigau. 

Laikas bėga smarkiai, rūsčiai 
Vis mažiau naktų fainų 
Mano sieloj baisiai tuščia... 
Kas paguos telefonu! 

• ;. Klusas, Šluota 

DEJA, TAI TEISYBĖ 

Atvykstančiųjų elgsena ir be-
atodairinis siekimas asmeninės 
naudos, net panaudojus žudymo 
įrankius, apvylė ne vieną gera
darį. Mūsų išeivija savo darbš
tumu, geru elgesiu įsigijo pasi
t ikėj imą a m e r i k i e č i ų vi
suomenėje ir išaukštino Lie
tuvos vardą, o dabar atvyks
tančiųjų dalis viską nori su
griauti ir grąžinti į mafijos erą. 
Antanas Juodvalkis, Draugas 

BĖDA SU VIRŠININKAIS 

Jau seniai skundžiamasi, kad 
muitinė Lazdijuose su Lenkija 
labai i lgai užla iko kel iau
jančius. Susidaro kelių ki
lometrų au tomobi l ių e i lės , 
laukti tenka ne tik kelias valan
das, bet kartais ir kelias dienas. 
Kodėl taip yra? Atsako L. Baltu-
šis-Baltušauskas Tėviškės žibu
riuose: „Lenkai tikrina greičiau, 
o lietuvių iš viso 8 ir visi virši
ninkai. Sunku net susikalbėti. 
Nuo 12 iki 14 valandos pietų 
pertrauka". 

Šiame krašte 1991 už seksą, 
pinigus, narkotikus ir žmogžu
dystes daug garsių — protingų, 
bet išmintingumo stokojančių 
žmonių pašaukti teisman. Dar 
reikėtų bausti ir nesveikai besi
maitinančius. 

Draugas, Kelias į sveikatą 

GERA ATESTACIJA 

Viena pirkėja muzikos plokš
telių krautuvėje ta rp daugybės 
„rock" įgrojimų surado ir Mo-
zarto 20-jį koncertą pianinui. 
Priėjo prie kasos, išrašė čekį ir 
laukė, kada kasininkė skam
bins į bankelį, kad galėtų 
patikrinti, ar čekis padengtas, 
bet kasininkė niekur neskambi
no ir pasakė; 

— Jei kas perka Mozarto 
kompozicijas, t a s b u s 
sąžiningas. 

Reader's Digest 
* 

Šiais laikais daugiau vyrų su 
kasytėm negu moterų. 
Lietuviai Amerikos 

vakaruose, L. A. 

Nė viena katė pelės nepagavo 
t upėdama . D r . V y t a u t a s 
Meška, Tėv. žiburiai 

# 
Ne visi raiteliai yra šv. Jurgis, 

ne visi Lietuvos Vytis. 
Draugas, Red. pastaba prie 

laiško 

Iš Respublikos 
skelbimų 

Nusivylusi (vaikinų nuomone: 
graži, bet nepasiekiama ir išdi
di), kiek nepastovi, užsispyrusi, 
išpaikinta 18 metų laukinuke — 
ieško prarasto tikėjimo. 

Ge l svap laukė k a u n i e t ė 
(plaukų ilgis — 80 cm) nori 
turėti protingesnį už save ir 
vyresnį draugą... 

Jeigu Tau 20-24 metai... gyve
ni prabangiai... būkime drau
gai. Mylėti Tavęs nepažadu, bet 
jeigu nori — pabandyk užvaldyti 
mane. 

Respublika rašo, kad rugsėjo 
20 Vilniuje, Saltoniškių gatvėje 
esančiose žydų kapinėse van
dalai n u v e r t ė 13 medin ių 
kryžių(?). Nepasakyta, nuo kada 
žydai pamėgo kryžius. 
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Balys Pavabalys 
TIE LAIKAI 

TAU JUOKAI 

Tiek visokių balsų, 
Ir visų tu klausais, 
Argi jau iš tiesų 
Tu tiki jais visais? 

Nei tikiu, nei peikiu, 
Tik juokiuos, — atsakai. 
Mat reik būti šmikiu, 
Nes tokie jau laikai. 

Tuos laikuos daug 
prasmės, 

Daug ir juoko yra: 
Jų sraute nugarmės 
Vakarų kultūra. 

Tie laikai uis pilni 
Juokdarizmų naujų. 
Tuos laikuos gyveni — 
Tai ir juokis iš jų. 

ATSARGIAI SU 
J U O K A V I M A I S 

Vienas optimist iškai nusitei
kęs Loret to ligoninės pacientas 
mėgdavo žiūrėti pro langą. Už 
l ango labai netoli stovėjo graži 
bizant inio st i l iaus bažnyčia su 
kupolu , o t a rp tos bažnyčios ir 
lango buvo kaip tik aukštas, sto
r a s k a m i n a s , k u r i s neleido 
gėrėt is bažnyčios kupolu. Kartą 
v iena i j auna i slaugei j is r imta i 
sako: 

— Būtų gražu pažiūrėt i , bet 
t a s k a m i n a s viską gadina. Ar 
nega lė tumėt jį bent kiek į šalį 
pas tumt i? 

S l a u g ė nusišypsojo, n ieko 
nea t sakė ir išėjo. Kiek vėliau 
atėjo kita, vyresnė slaugė, su 
k u r i a tas pacientas mėgdavo 
p lač iau apie viską pakalbėt i , i r 
s l augė juokdamasi sako: 

— Toji mūsų (pasakė jos var
dą) nesupranta juokų. Ji palaikė 
t ams tos siūlymą r imtu reikalu, 
o pacientą r imtesniu ligoniu, 
kur į , jos žodžiais, a r nereikėtų 
perke t i į šeštą aukštą (psichinį 
skyrių). 

Kiekvieno lenko svajonės. 
Tygodnik Solidarnošci, Varšuva 

IŠ KURDU HUMORO 

Sužadė t in i s ėjo p ro suža
dėtinės n a m u s ir nešėsi doklą 
šieno. 

Taip jau pasi ta ikė, kad suža
dėtinė stovėjo an t slenksčio. 
Vaikinas stabtelėjo, nuleido nuo 
pečių naštą ir išdidžiai ta rė : 

— Visas pūdas! 
Mergina nusijuokė: 
— Radai kuo gir t is! Mūsų 

asilas dvigubai daugiau pake
lia. 

AR NEVILIOJANTI 
VIETELĖ? 

Illinojaus kongresmanas Mar-
ty Russo sako, kad Chicagos 
kalėj ime uždary t ie j i g a u n a 
pilną sveikatos apdraudą, k a i 
daugelis dirbančiųjų, kurie nėra 
apsidraudę, mokėdami didelę 
draudos kainą, o t a i p pat jų 
šeimos n a r i a i , sus i rgę t u r i 
mokėti as t ronomiškas ka inas . 

Sp. prierašas: ar neviliojantis 
pasiūlymas ką nors tokio „pa
dary t i " ir užsi t ikr int i , bent pe r 
žiemą, šiltą, nemokamą, aprū
pintą pragyvenimą? 

Tarp mūsų norint būti iški
l iam, reikia nieko nedaryt i i r 
tik kitus kr i t ikuot i . 

J . V a i s i ū n a s , Caracas , 
Pasaulio lietuvis 

Gandas kaip gandras: aukštai 
skrajoja, plačiai lapoja. J . 
Kundrotas 

Žemaičių kampelis 

OŽGAVIENĖS 

m 

žmoneloo ::nksmė. Atg.mst Letova. sogryžt, mū- vmgeuse švente. Mosentaas t.k 
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| A mon sakaa? Žemaičių savaitraštis. Palanga 

I Š „RŪMU KRONIKOS" 

10 vai. 30 min. Deputa tas A.: 
Gerbiami kolegos! Aš pasipikti
nęs: rūmų bufete pardavinėja 
alų!!! 

Deputatas B. Antrinu kolegai: 
negalima šiuose Rūmuose pre
k iaut i alkoholiniais gėrimais! 

10 vai. 40 min. Salėje nebėra 
pusės deputatų. 

10 vai. 50 min. Bufete nebėra 
a laus . 

„Lietuvos g a n d a s " 
(Lietuvos A i d o priedas) 

T E C H N I K O S AMŽIUS 

K a t ė tupi prie olos ir laukia . 
Pagal iau , neiškentusi , klausia; 

— K ą t u ten ve ik i , k a d 
neišeini! 

Pe lė atsako; 
— Žiūriu televiziją. 
— Kaip gi tu gali ta ip ilgai 

spoksoti į ekraną? 
— M a t a i , š i a n d i e n l a b a i 

įdomi laida. 
— Ir ką ten rodo? 
— Rodo. kaip tu dabar manęs 

tyka i . 

^vilfcr 
IO.n*j MARTINAITIS 

Šluota 
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ŠVENTEI 

IX išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventė jau čia pat . 
Nejučiomis atbėgs liepos 5 diena 
ir Chicagos Rosemont Horizon 
paviljone grindis sudrebins 
2000 mūsų šokėjų. Šiai dienai 
jau dabar vykdomi ruošos dar
bai, kuriuos atlieka 30 šventės 
rengimo komiteto narių ir antra 
tiek talkininkų komisijose, va
dovaujant komiteto pirmininkui 
dr. Petrui Kisieliui. 

Aukštos šventės patalpų nuo
mos, tarnyba ir viešbučio salės 

* 

Algirdas ir Bronė Pužauskai, atšventę moterystės auksinę sukaktį. 
Pužauskas yra buvęs „Draugo" redaktorius. 

ALGIRDO IR 
BRONĖS PUŽAUSKŲ 

VEDYBINĖ SUKAKTIS 
JURGIS JANUŠAITIS 

A 

1942 metų sausio 6 dienos šal
tą rytą įsisiūbavo antrasis 
pasaulinis karas. Vokiečių ar
mija jau septintas mėnuo žygia
vo į Rytus per Lietuvos žemę, 
vydama ir naikindama bolše
vikų raudonąją armiją. Lietuva, 
pergyvenusi primąjį bolševik
metį, didžiuosius trėmimus ir 
žudymus, su baime ir netik
rumu žvelgia į naujuosius „iš
vaduotojus". Tačiau gyvenimas 
rieda savu keliu. Žmonės dirba, 
rūpinasi ateitimi, gyvenimu. 
Jauni susipažįsta, pamilsta 
vienas kitą. kuria šeimas, 
rūpinasi rytojaus diena, rūpi
nasi ir savo tautos ateitimi. 

I tokių ryžtingųjų jaunuolių 
gretas jungiasi dvidešimt 
antruosius beeinąs jaunas medi
cinos studentas. Jėzuitų gim
nazijos buvęs auklėtinis, o 
dabar tos gimnazijos kūno 
kultūros mokytojas Algirdas 
Pužauskas ir dvidešimt pirmuo
sius einanti vaikų darželio 
auklėtoja Bronė Grigaitė. Ket
verių metų nuoširdžią pažintį ir 
draugystę Algirdas ir Bronė nu
tarė apvainikuoti, sujungdami 
savus gyvenimus į bendrą šei
myninį gyvenimą. 

1942 m. sausio 6 ankstyvą 
rytą Algirdas ir Bronė Jėzuitų 
bažnyčioje, lydimi pirmojo ir 
vienintelio pabrolio (jau dabar 
mirusio) Vlado Kelbergo ir pa
mergės, jaunosios sesutės Olgos 
Grigaitės Zukienės, artėjo prie 
altoriaus. Jėzuitų gimnazijos 
muzikos mokytojas J. Kiškis 
groja vargonais ir didingai 
bažnyčios skliautuose aidi Veni 
Creator. Prie altoriaus tik kun. 
Rimkevičius su zakristijonu 
pasitinka šią jauną porą. 

Kun. Rimkevičius, SJ. palai
mina Algirdo ir Bronės moterys
tę tardamas: „Ką Dievas ir 
Bažnyčia Dievo vardu sujungia, 
teneišskiria žmogus, nei rūpes
čiai, nei vargai, nei nelaimės ir 
nepritekliai..." 

Šios iškilmės tylios, kuklios. 
Mat vokiečių karo vadovybės 
buvo išleisti griežti potvarkiai, 
kad negalima susirinkti į vieną 
vietą daugiau kaip 7 asmenims. 
To laikėsi ir jaunieji. 

Nebuvo vestuvinės puotos, 
nesusirinko jų draugai, negrojo 
orkestras ir nesisuko poros. Tik 
vakarą jaunieji praleido savo 
artimųjų tarpe, tačiau jų širdyse 
ryžtas, meilė niekada nebe
siskirti. Ir taip per visą gražų 
vedybinį gyvenimą. 

Kada ir kur ši laiminga pora 
pirma kartą susitiko. Algirdas 
Pužauskas buvo aukšto ūgio. 
tiesus, judrus ir labai geras 
krenšinio žaidėjas Viena karta 

vyko Kauno sporto stadione 
krepšinio rungtynės. Algirdas, 
septyniolikmetis, aikštėje 
kamuolį puikiai valdė, taikliai 
mėtė į krepšį, rungtynes 
laimėjo. Žaidynių žiūrėjo ir še
šiolikmetė gimnazistė Bronė 
Grigaitė. Baigėsi žaidynės. Ir 
visai atsitiktinai Bronės pažįs
tamas sulaiko Algirdą ir 
supažindina su Bronele. Algir
das karštai spaudė ranką, o 
Bronės širdyje malonus jaus
mas... Po šio rankos paspaudimo 
juodu niekada nebeišsiskyrė, 
vienas kitą pamilo ir po ket
verių metų draugystės sukūrė 
laimingą lietuvišką šeimą. 

Dar Lietuvoje, karo audrom 
siaučiant, jaunieji Pužauskai 
susilaukė dviejų sūnų — And
riaus ir Algio. Trečiojo susi
laukė išeivijoje — Vaido. Tai jų 
pirmas šeimos džiaugsmas. Bet 
ne ilgai džiaugėsi gražaus ir lai
mingo gyvenimo pradžia. Artė
jant antrą kartą raudonajai 
armijai, Algirdas ir Bronė 
Pužauskai, pergyvenę pirmąją 
bolševikų okupaciją ir vokie-
čių-rusų karą, nebenorėjo likti 
savoje žemėje, o pasirinko sun
kios lemties kelią ir drauge su 
tūkstančiais kitų arkliuku iš
važiavo Vokietijon. 

Išvykimas ir skyrimasis su 
tėvyne buvo sunkus. Du gražūs 
mažyliai berniukai glaudėsi 
prie mamytės ir tėvelio krūtinių 
nekaltomis akutėmis stebėjo 
dar jiems nepažįstamą, bet žiau
rų pasaulį, nenujausdami, kur 
ir juos likimas nublokš. Prie 
Dancigo vokiečiai Algirdą 
atskyrė nuo šeimos ir nuvežė 
darbams į Danijos pasienį, o 
žmoną su dviem mažyliais 
vaikučiais išvežė į Bavariją. 

Tai pirmas šeimos išskyrimas. 
Bėga mėnesiai, o Bronė su 
vaikučiais dažnai apverkė 
likimą, nežinojo kur mylimas 
vyras ir tėvas Algirdas. Tuo 
pačiu apimtas nevilties ir Algir
das. Tik po didelių pastangų, 
Berlyne veikiančios lietuvių 
įstaigos dėka,pavyko susirasti 
Pužauskų šeimai ir vėl sujungti 
savus likimus. 

Pužauskų šeimą likimas mėtė 
ir vėtė. Kiek pagyvenę Vokie

tijoje , pokario metais išvyko 
darbams Anglijon. Po 11 metų, 
dėdės pastangomis, Pužauskų 
šeima 1958 m. pasiekė Ameriką 
ir pastoviai įsikūrė Chicagoje. 

Gyvenimas normalėjo. Algir
das , š aun ia i va ldydamas 
plunksną, ilgesnį laiką dirba 
„Naujienų", o vėliau^ki pensi
jon išeinant, „Draugo" redak
torium. Jungėsi į spaudos dar
bus, aktyviai reiškėsi organiza
cijose, tris terminus dirbo Lie
tuvių Žurnalistų sąjungos cen
tro valdyboje, sekretoriaus ir 
v icepi rmininko pareigose. 
Algirdas atidavė didelę duoklę 
spaudai ir oganizacijoms. 

Bronė, taip pat dirbdama, išti
kimai saugojo su meile ir pasi
aukojimu šeimos židinį. Abu tė
vai rūpestingai augino sūnus, 
leido į mokslus ir išleido į 
gyvenimą. Išėję į poilsį, 
Pužauskai persikėlė gyventi ar
ti savo sūnų šeimų į Ocean 
Park, Washington valstijoje. 
Džiaugiasi savo sūnumis, jų 
šeimomis ir dviem dukraitėm 
Audryte, Svajute ir vaikaičiu 
Aleksiuku. 

Vaikų šeimos ir vaikaičiai 
dažnai tėvelius ir senelius 
aplanko, juos myli, o auksinės 
vedybinio gyvenimo sukakties 
proga juos pasveikino su 
dovanėlėmis ir spaudoje, linkė
dami tėveliams ir seneliams dar 
daug gražių šeimyninio gyve
nimo metų ir sveikatos. 

Algirdo ir Bronės Pužauskų 
šią gražią sukaktį įspūdingai 
prisiminė jų parapijos bažny
čioje St. Mary's sausio 5 d. biu
letenyje įdėti šios parapijos ir 
kiti sveikinimai, o palaiminimo 
ir Dievui padėkos apeigas labai 
gražiai bažnyčioje atliko seselės 
Virginia Miller ir Elizabeth 
Joyce. 

Šia proga Algirdas ir Bronė 
prisimena gražiausius ir sun
kiausius pergyvenimus. Lai
mingiausios dienos buvę — pir
moji pažintis, vedybos, kada po 
išsiskyrimo vėl susitiko Vokie
tijoje, ir metas, kada laimingai 
visa šeima pasiekė Ameriką. 
Skaudžiausios įsiminę dienos 
liko: kada teko palikti tėvynę, 
išskyrimas šeimos Vokietijoje. 

Bronė ir Algirdas Pužauskai 
penkis dešimtmečius ėjo bendru 
laimės ir vargų keliu, tačiau 
visada gražiai sutardami, šei
mos židinį ištikimai saugodami, 
šeimą mylėdami ir jos rūpes
č ia is gyvendami . Poilsio 
sulaukę, džiaugiasi gyvenimu, 
grybauja, savo laiveliu plaukio
ja po Willapa Bay žuvaudami, 
gražiai prižiūrėdami savąją 
sodybą, augindami gėles, o 
Bronė užsiima daile, piešia 
paveikslus, laimi premijas pa
rodoje. Algirdas nepadeda 
plunksnos, daug laiko pra
leidžia skaitydamas gausią 
lietuvių ir amerikiečių spaudą. 
Ir dažnai glaudžia prie širdies 
ne tik savo sūnus, jų šeimas, bet 
dukraites bei vaikaitį. 

banketams kainos šventės ren
gimo komitetui užkrauna didelę 
finansinę naštą. Sudarant su
tartis jau dabar reikėjo kelio
likos tūkstančių rankpinigiams. 
Juos parūpino Lietuvių Tauti
nių šokių festivalių korporacija, 
į kurios iždą buvo kraunami 
trijų paskutinių JAV vykusių 
šokių švenčių likučiai. Sunku 
tikėtis, kad ši šventė turės li
kut į . Šventes pajamos, 
užpildžius ir visas 14,000 pavil
jono vietų bei sulaukus 3,000 
svečių banketuose, nepadengs 
šventės išlaidų, ypač norint at
sikviesti reprezentacinę šokėjų 
grupę iš Lietuvos. Stebėtis 
netenka. Nei viena išeivijos 
šokių šventė neišsivertė be 
mecenatų be aukų iš lietuvių 
visuomenės. Tad ir šios šventės 
lėšų telkimo komisija, vadovau
jama dr. A. Razmos,sausio 20 
dieną su dideliu būriu talkinin
kų išsiuntė 11,450 laiškų Ame
rikos lietuviams. Juose laiškas 
mieliems lietuvybės rėmėjams, 
šventės programa, bilietų 
užsakymai ir auka šventei. Tad 
IX išeivijos lietuvių Tautinių 
šokių šventė pirmiausia ir 
skubiai laukia iš JAV ir Kana
dos bei kitų kraštų tautiečių 
laiško — vokelio su aukos 
kortele ir čekio su vienu, dviem 
ar trimis nuliais, ateinant į 
šventės garbės mecenatus, 
mecenatus ir rėmėjus. 

Tik daug rankų didžią naštą 
pakelia, — sako lietuviškas 
priežodis. Tik mūsų visų didele 
ar maža auka šokių šventei, ati
duosime mūsų bendrą dovaną — 
tautinių šokių šventę nepri
klausomai Lietuvai. Tautinių 
šokių šventė bus dovana ir mū
sų jaunimui, jo lietuvybės 
iš la ikymui išeivijoje. Tad 
būkime dosnūs rašydami aukų 
čekius ir siųsdami laiškus 
tautinių šokių šventei. 

Tuos tūkstančius laiškų JAV 
lietuviams iš Seklyčios išsiuntė 
JAV LB nuolatiniai talkininkai 
Chicagoje. Šventės rengėjų ir 
talkininkų darbams ir pastan
goms geriausias atpildas bus 
kiekvieno tautiečio tik vieno 
laiško su čekiu parašymas tau
tinių šokių šventei. 

IX išeivijos lietuvių Tautinių 
šokių šventės rengėjai yra JAV 
ir Kanados lietuvių bendruo
menės. Jų vadovybės nuošir
džiai rūpinasi šventės pasise
kimu, nors komitete dauguma 
iš Chicagos. Nuo rudens komi
teto posėdžiai vyksta kas 
mėnesį, o komisijos ir atskirai 
posėdžiauja. Paskut iniame 
šventės komiteto posėdyje 
dalyvavo ir JAV LB pirm. Vytas 
Maciūnas su vicepirm. Regina 
Narušiene, Kanados LB pirm. 
Vytautas Bireta su vicepirm. 
Dalia Viskantiene, sausio 25 
dieną. 

Labai svarbi mūsų šventės in
formacija lietuvių ir JAV 
spaudoje. Lietuviškos spaudos — 
informacijos komisiją sudaro 
Bronius Juodelis — pirminin
kas, Vladas Butėnas, Jurgis Ja-
nušaitis, Antanas Juodvalkis, 
Rita Likanderytė ir Edvardas 
Šulaitis. Radijo informaciją 
tvarko Petras Petrutis. 

Br. Juodelis 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, Fla. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Miami lietuvių-amerikiečių 
piliečių klube vasario 23 d. 2 
vai. įvyks Lietuvos Nepriklau
somybės sukakčių minėjimas. 
Pagrindinis šios programos 
pranešėjas dr. V. Majauskas iš 
Teąuesta m., Fla. 

Kovo 1 d. 1:15 vai. St. Fran-
ces bažnyčioje kun. dr. V. 
Andriuška aukos šv. Mišias. 

Kviečiame maloniai dalyvauti 
abiejose sukakties minėjimo 
dalyse. 

V. D. 

CLASSIFIED GUIDE 

Sėkmingo gyvenimo paslaptis 
— tai vadovautis dviem 
priešingom mintim tuo pačiu 
laiku: pirma, daryti ilgalaikius 
planus lyg gyventum amžinai; 
antra, kasdien gyventi lyg mir
tum rytoj. 

Sidney J. Harris 

I N T E R N A T I O N A L ^ 
TRAVEL CONSULTANTS j&įLllfZs" 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CARGO — s iunč iame o ro l ini ja 

„ Ž A I B A S " — virš 10 sk i r t ingų paketų pas i r ink imas su garantuotu pristatvmu į namus 
Lietuvoje per 10 da rbo dienų. 

9825 South 79tti A v . n u * 
Htekory HM, INktoto 60457 
Tslafonss (708) 430-7272 

223 Kalvarijų galva 
Vilnius, Ustuva 
Tatafonas 350-115 Ir 770-302 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 6 3 Street 
Chlcago, I I I . 6 0 6 2 9 

Tel . : Rastinė (312 ) 776 -5163 
Namų — (708) 636 -5347 

SUTINKAME J Ū S Ų GIMINES 
Miami aerouoste ir atvežame į 
j ūsų n a m u s p i g i a u , n e g u 
lėktuvu. Tokias pat paslaugas 
teikiame ir išvykstantiems atgal. 
A p t a r n a u j a m e t i k F lo r i dos 
ribose. 

Kreiptis: 8 1 3 - 9 2 2 - 3 4 4 9 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, insured — Bondec' 

436-6937 
Elektros v namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 

Chicago. IL 60638 
Tai. 581-8500 

Moralė ir religija yra tos 
pačios rūšies dalykai: abidvi 
dvasinio pasaulio pasireiškimai 
— pirmoji veiksmu, antroji tikė
jimu. 

J.G. Fichte 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

KralpkRea Į draugiją 
ŠAKNYS 

Profesionaliai 
TIRIAME Jūsų gimines istorijos, turto ir 
kitus klausimus visuose LIETUVOS AR
CHYVUOSE; sudarome GENEOLO 
GINIUS MEDŽIUS, tvarkome Jūsų fo
to ir rankra§čių ARCHYVUS; DOKU
MENTUOJAME video juostose ir foto
grafijose Chicagoje ir Lietuvoje, 
verčiame, redaguojame, ruošiame 
TEKSTUS spaudai; informuotame apie 
Lietuvos KULTŪRĄ ir MENĄ; 

PO Box Ne. S2S322 
CMcaso IL SMS2 

8*1 (312) 43«-4M3 (vakare) 

HELP VVANTED 

Ieškoma auklė prižiūrėti mažus 
vaikus vasario ir kovo mėnesiais. 

Kreiptis 7 0 8 - 3 2 5 - 3 2 7 8 

CHILDCARE HOUSEKEEP1NG JOBS 
If you speak FLUENT English & have 
references, my agency has jobs for you. 

Call Roaalla Shore 
312-649-0822 

Betuneen 9 am & 6 pm 

IEŠKO DARBO 

L i e t u v a i t ė s i e š k o d a r b o 
prižiūrėti senelius arba vaikus. 

Skambint i : 7 0 8 - 3 6 5 - 5 6 2 7 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95 th Stra t 
Tai . — (708) 424 -8654 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEOIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ch 'ogos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GOLD VVINGS TRAVEL, INC. 
Pigiausios kel ionės į Lietuvą! 

' Chicaga-Vilnius-Chicaga S803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) S820 

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

5348 N. Milvvaukee Ave. 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

Dirbame 7 d. savaitėje 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pi'nai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir treciad. susikalbėsit 
lietuviškai 

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

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

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tol. 585-4624 Nuo 8 ryto Iki 8<v.«. 

Kalbėti lietuviškai 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

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

REAL ESTATE 

tu 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava. , 

Chicago, IL 80829 

(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 

Ontuifc 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 

Bu-. 312-585-6100, rev 312-778-3971 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas, INCOME TAX 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai . 436-7878 

Gzrtuy, 21 
KMIEC1K REAITORS 
7922 S. Pulaski R<i. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

lei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Mayer. |i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

* Apartmentus b žemę 
* Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 670) Street. Chicago, IL 60629 

Ontur#. a a MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn. Illinois 60453 

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

A S T A T. M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose 

P a r d u o d u 2 kamb. butą Vilnių-
Ja. Kreipt is: Lartsa (San F r a n -
c iaco) 415 -750 -1468 arba So
fi ja (V i l n ius ) 41-52-32 

P a r d u o d a m a s modernus, m ū 
r inis , 4 miegamųjų namas su 
garažu gražiame Birštono kurorte. 

T a i . (708) 325 -3278 

P a r d u o d a m a s mūrinis n a m a s 
K a u n a , Žaliakalnyje su 2 auto. 
ga ražu ir nemažu sk lypu su 
vaismedžiais. 

Kralpt ia : 708 -599 -9849 

FOR RENT 

Išnuomojama* tauteta* 4 kamb. butas 
pirmame a Bnghton Parke 46 St & Whip-
ple Ave apyl Su virykla. šakjytuvu; yra 
..cable" TV pri|ungimas $390 | mėn Su 
šiluma ir karštu vandeniu Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
East St. Louis, IL 

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

Žvi lg te rė jus u ž v a d i n i m a s 
džiugus akiai, perskaičius užva-
dinimą garsiai — džiugu ausiai . 

Taip nuo šių metų ne t ik 
minėsime aštuoniol iktais iais 
atkovotą Lietuvos Nepriklau
somybę, bet švęsime atgautąją, 
pripažintąją už geresnę savo 
ateitį besiplukančią, betr iū
siančią Nepriklausomą Lietuvą. 

Dar taip neseniai atrodžiusi 
tolima, beveik neapčiuopiama 
svajonė mūsų Tėvynės Nepri
k l ausomybė j a u į s i k ū n i j ę s 
faktas. 

Šiuo faktu pasidžiaugti, Ne
priklausomybės šventę švęsti 
East St. Louis ir plačiausių apy
linkių lietuviai y ra kviečiami 
vasario 16-ąją dieną Nekal to 
Prasidėjimo parapijon, ku r 11 
vai. ryto kun. V. Balčiūnas, 
OFM, atnašaus šv. Mišias, o 12 
per pietus iškilmingai švęsime 
Nepriklausomybės šventę. 

Džiaugiamės galėdami pra
nešti, kad JAV kongresmanas 
Richard Durbin yra pažadėjęs 
savo gimtajame mieste kar tu su 
mumis tą šventę švęsti. J o 
mamytė, jurbarkietė , gyven
dama šioje apylinkėje, ne ka r t ą 
su mumis minėdavo m u m s 
brangias dienas. Kongresmanas 
Durbin daug pasidarbavo ir dar 
vis darbuojasi Lietuvos labui . 
A tvyk i t e i r p a g e r b k i t e j į , 
padėkokite jam asmeniškai . 

Būdami j au „ sus i t r aukę" , 
kažkokios programos negalė
sime pateikti , bet rodomais 
Lietuvos vaizdais pr iminsime, 
kokia puiki toji mūsų Lietuva ir 
kad ji verta mylėti, dėl jos auko
tis ir jai paaukoti. Kaip visada, 
bus paruošti puikūs pietūs. 

P R A E I T I E S I R A T E I T I E S 
D A R B A I 

Spalio mėnesį smagiai atšo
kome Danutės Žabaitės ir Jono 
Lasky (Laskausko) vestuves. 
Danutė tai prieš metus iš Lietu
vos atvykusi darbšti ir nuošir
di lietuvaitė. Pernai ji mums pa
dėjo su nepriklausomybės mi
nėjimo programa, o ir š iaip 
visada pasirengusi padėti. Jo
nas — antros kar tos lietuviš-
kos-lenkiškos kilmės parapijos 
patikėtinis (trustee). Linkime 
jiems gražaus gyvenimo. 

Tą patį spalį turėjome tra
dicinį rudens festivalį, kur iame 
pavyko sutelkti gražią sumą 
pinigų — LB-ės apylinkės veik
lai paremti, o ta ip pat ap
dovanoti lietuvišką spaudą, in-

. stitucijas. Džiaugiamės ir <Ji-
džiuojamės saviškių dosnųfjB. 

Mėta Kikutienė, Robert A*li-
nat, Virginia Grybinienė ir Jos 
vyras beveik pusmetį lankė po
sėdžius, kuriuose planavo, j au 
t rad ic in iu tapus į T a u t y b i ų 
festivalį, Concordia seminarijos 
(liuteronų) istorinio inst i tuto 
patalpose, St. Louis mieste. 
Anksčiau minėta ketver iukė 
l i e t u v i š k a i s š i a u d i n u k a i s 
papuošė eglutę, stalą nudėstė 
Zigmo darytais medžio droži
niais, lietuviškomis staltiesėmis 
ir juostomis. Visas ke tur ias 
valandas Virginia stovėjo prie 
s t a l iuko ir da l ino Mar i jos 
Vaitkienės dovanotą napoleoną 
ir kunigo Jono Josupaičio iš 
Chicagos atvežtą raguolį ir ban
dukes su mėsa vidury. Kunigas 
y r a v ienas iš f e s t iva l io 
sumanytojų. Šiemet jis atvažia
vo dieną anksčiau, Šv. Kryžiaus 
liuteronų bažnyčioje Collinsvil-
le mieste koncelebravo pamal
das ir pasakė puikų pamokslą, 
kur io didžiąją dal į u ž ė m ė 
lietuviškoji tematika. Rytojaus 
dieną dalyvavo ka r tu su visais 
l i e tuv ia i s fest ivalyje, s a v o 
sodriu balsu prisidėdamas prie 
sudainuotų lietuviškų dainų. 
Tai buvo pasigėrėtina ekume-

n i š k a demonstracija. 
Savaitę vėliau bendros Kūčios 

buvo švenčiamos Nekal to Pra
sidėjimo parapijoje. Čia ir vėl 
dalyvavo abiejų denominacijų 
tikintieji. Su nuoširdumu giedo
j o m e g i e s m e s , d a i n a v o m e 
dainas . O vis dėlto Nekalto Pra
sidėjimo parapiečių veiduose 
galėjai pastebėti rūpestėlį. I r vėl 
parapija ne tenka lietuvio kuni
go, ir rūpi, k a s beliks iš vyskupo 
Deksnio „katedros"? 

Mė ta ir Robert sumanė atžy
m ė t i š imtmetį n u e lietuvių 
įs ikūrimo Collinsville mieste. 
Pasikvietę daugiau bendramin
čių sudarė grupę darbuotojų, 
k u r i e to miesto bibliotekoje 
esančiame istoriniame muzie
ju je ap ipav ida l in tų l ietuvių 
kampelį . Sekdami muziejaus 
t a i s y k l ė m i s , už dauge l io 
l i e tuv ių s u a u k o t u s p inigus 

nupirko spintą eksponatams. 
Tai didžiulė, trylika šimtų 
dolerių kainavusi, spinta. Jon 
men i ška i išdėstyti l ietuvių 
s u a u k o t i e k s p o n a t a i : foto 
n u o t r a u k o s , a n g l i a k a s i ų 
apranga, lietuviški lino au
diniai, medžio drožiniai, knygos, 
laiškai. Mėta Kikutienė, Robert 
Galinat ir jo sesuo J a n Shas-
teen, Virginia ir Zigmas Gry-
binai praleido gerą pusdienį tos 
spintos apipavidalinimui, bet 
nei darbo, nei laiko, nei ginčų 
nesigaili, nes iki šiol parodėlę 
matę ją t iktai giria. 

Kovo mėnesį Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo proga 
bus oficialus lietuviško muzie
jaus kampelio atidarymas. Vi
siems prisidėjusiems t iek pini
gais, tiek eksponatais organiza
toriai nuoširdžiai dėkoja. 

Z igmas G. 

K a s moka i šs ivers t i ir 
netur te , yra turtingas. 

Seneca 

T R A G I Š K A ŠOFERĖS 
M I R T I S 

Chicagos miesto autobuso šo-
ferė Margie Johnson, 47 m., 
miesto pietinės dalies garaže, 
norėdama atidaryti priekines 
duris, ėjo prieky autobuso, kuris 
pradėjo riedėti ir ją mirtinai 
suvažinėjo. J i buvo autobuso 
va i ruo to ja n u o 1990 m. 
balandžio mėnesio. 

B R I T A I N U P I R K O 
STATYBOS F I R M Ą 

Chicagos Schal Associates 
bendrovę, vieną didžiausių JAV 
statybos firmų, nupirko Lon
dono Bovis Inc. britų bendrovė. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 1 d. 

Jeigu neturtingasis ne visada 
gali gaut i mėsos, tai turčius 
nevisada ją gali suvirškinti . 

H. Giles 

A.tA. 
SOFIJAI GRAUŽINIENEI 

m i r u s , jos v y r u i JUOZUI ir g iminėms reiškiu gilią 
užuojautą . 

Petras Steikūnas 

AtA. 
SOFIJAI GRAUŽINIENEI 

m i r u s , vy ru i , m i e l a m JUOZUI ir ar t imiesiems 
r e i šk iu nuoširdžią užuojautą ir k a r t u liūdžiu. 

Ona Mieželienė 

Maldų pyne pa lyd ime 

A.tA. 
SOFIJĄ GRAUŽINIENĘ, 

mūsų na rę , į Viešpatį . Velionės vyrą JUOZĄ ir v isus 
a r t imuos ius nuoširdžia i guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

PADĖKA 
Mūsų mylimas Brolis ir Dėdė 

A.tA. 
VYTAUTAS ŽILINSKAS 
Sunkiai sužalotas nežinomų piktadarių iškeliavo Amži

nybėn į Tikruosius Namus š.m. sausio 18 d. Palaidotas sau
sio 22 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, šalia savo mylimos 
žmonos Onutės 

Nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, gedulingas pamaldas bažnyčioje ir už palydėjmą 
į kapines. Dėkojame solistei Danai Stankaitytei už gražų gie
dojimą mišių metu. Dėkojame P. Petručiui už pranešimą per 
„Margučio" radiją. 

Gili padėka visiems velionio draugams ir pažįstamiems, 
aukojusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias ir dalyvavusiems 
šermenyse bei laidotuvėse. Dėkojame pasakiusiems kalbas 
koplyčioje: A. Regiui, buv. velionio Korp! Sūdavijos korpo-
rantui ir BALF'o vardu S. Vanagūnui. 

Nuoširdi padėka draugams karsto nešėjams: Z. Petrikiui, 
K. Bružui, V. Motušiui, G. Borgogni, G. Miller ir S. Kybartui. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams D. A. ir D. M. Petkams 
už tvarkinga ir rūpestingą patarnavimą. 

Su meile ir liūdesiu liekame: seserėčia su šeima ir 
Lietuvoje sesuo ir seserėnai. 

AtA 1 

KOSTUI STAPONKUI 
Floridoje mirus, jo žmonai STASEI, giminėms ir 
artimiesiems liūdint, reiškiame giliausią užuojautą. 

/. ir J. Rimkūnai 
V. ir R. Albrechtai 
0. ir A. Petriai 
P. ir A. Mikštai 
J. ir S. Cibai 
S. Kasnickienė 
T. Mišauskienė 
J. ir E. Rudzinskai 

V. ir A. Karaičiai 
M. ir P. Neniai 
0. ir L. Kronai 
S. Juodakis 
A. ir B. Kūrai 
B. ir E. Vengianskai 
V. ir 0. Gutauskai 
V. ir R. Vaitkai 

A t A . 
KAZYS BALČIŪNAS 

Gyveno Lemont, IL, o 1988 m. grįžo į Lietuvą ir gyveno 
Pasvalyje su savo šeima. 

Mirė Pasvalyje 1992 m. sausio 26 d., sulaukęs 86 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Viekšniuose. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona, sūnūs: Kazys, 

marti Genovaitė, Albertas, marti Rima; dukros: Regina 
Samuolienė, žentas Povilas, Marytė Kiaunienė, žentas 
Bronius; aštuoni anūkai. Visi gyvena Lietuvoje; sūnėnas 
Julius Levanas gyvena JAV, Plainfield, IL. 

Priklausė Lemonto Liet. Bendruomenei, BALF'ui, Biržėnų 
klubui, Vytauto Didž. Šaulių kuopai Chicagoje. 

Velionis bus palaidotas Pasvalio kapinėse. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, dukros, anūkai, kiti giminės 
ir draugai . 

PADĖKA 
A.tA. 

KAZIMIERAS JONYNAS 
1991 m. spalio 24 d. amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas 

Vyras, Tėvas ir Senelis. Palaidotas spalio 28 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame didž. gerb. prelatui D. A. Mozeriui 
už maldas koplyčioje ir kapinėse, už vadovavimą konceleb-
ruotom šv. Mišiom ir ypatingai už jautrų ir paguodžiantį 
pamokslą. Dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje 
ir kapinėse, už šv. Mišių koncelebravimą ir ypatingai už su
teikimą paskutinių sakramentų. Dėkojame Šv. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonui kun. A. Pučenskiui 
už maldas koplyčioje ir už šv. Mišių koncelebravimą. 
Dėkojame kun. A. Markui ir Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonui kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje. 

Nuoširdi padėka solistei Danai Stankaitytei už giedojimą 
per šv. Mišias ir muz. Manigirdui Motekaičiui už akompana-
vimą vargonais. 

Dėkojame visiems taip gausiai dalyvavusiems šermenyse, 
gedulingose šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Nuoširdi mūsų padėka visiems už gražias gėles, kurias a.a. 
Kazimieras taip mėgo, už paaukotas šv. Mišias, už pareikš
tas užuojautas žodžiu ar raštu. 

Ačiū karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui David 
Gaidui už ypatingai gerą ir rūpestingą patarnavimą. 

Mano ypatinga, nuoširdi padėka mano buvusiems Hanau 
gimnazijos auklėtiniams; 

Kun. Vytautui Memėnui, Janinai Arlauskaitei Mikutai-
tienei, Marytei Bareikaitei Remienei, Danutei Dabulevičiūtei 
Milūnienei, Algiui Damijonaičiui, Rimantui Dirvoniui, Sta
sei Jankaitytei Damijonaitienei, Leonui Kalvaičiui, Onai 
Stankaitytei Baužienei, Aldonai Šilaitei Kaminskienei. 

Taip malonu buvo, kad po tiek metų Jūs mane dar 
prisimenate. 

Brangių giminių, draugų ir pažįstamų nuoširdi parama 
ir atjautimas labai padėjo mums skaudžiose mūsų gyvenimo 
valandose ir mes už tai būsime visada dėkingi. 

Nuliūdę žmona, vaikai ir anūkai . 

PADĖKA 
A.tA. 

VYTAUTAS RUSTEIKIS 
Staiga mirė 1991 m. spalio mėn. 23 d. 3 vai. p.p. Chicago 

je. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 

koplyčioje, atnašautas šv. Mišias Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, už palydėjimą į kapines ir apeigas prie 
kapo. 

Gili padėka kunigams - klebonui A. Puchenski ir C. Aug
liui už maldas ir atnašautas šv. Mišias bažnyčioje, o prel. D. 
A. Mozeriui už maldas koplyčioje. 

Taip pat širdingai dėkojame kun. J. Kuzinskui, Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos klebonui už atsilankymą koplyčioje 
ir sukalbėtas maldas. 

Didelis ačiū Lietuvių Operos vyrų chorui ir sol. D. 
Stankaitytei už įspūdingą giedojimą šv. Mišių metu. 

Dėkojame atsisveikinusiems su velioniu: draugų vardu 
Vyt. Jasinevičiui, Brighton Parko Liet. Namų Savininkų 
draugijos vardu V. Utarai, Brighton Parko LB vardu S 
Daulienei. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams ir draugėms, 
kurie mums. sunkioje valandoje, daug padėjo. 

Esame dėkingos už aukas šv. Mišioms ar šeimos nuožiū
rai, už gėles ir užuojautas, pareikštas žodžiu, telefonais, tele
gramomis, laiškais ir spaudoje. 

Ačiū karsto nešėjams, laidotuvių direktoriams Gaidas-
Daimid už rūpestingą patarnavimą ir visiems, palydėjusiems 
Vytautą i Amžiną Poilsį. Tegul Dievas visiems atlygina! 

Liūdinti žmona Bronė, dukra Lydija ir anūkės — 
Darą ir Nicole. 

A.tA. 
IRENA KOCOLOWSKI 

ANINKEVIČIŪTĖ 

Gimė Tinley Park, DL. 
Mirė 1992 m. sausio 29 d., sulaukusi 51 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jerry, sūnus Allan, 

dukra Sherry, motina Bronė Aninkevičienė, brolis Romas 
Ankaitis su žmona Danute ir vaikais; taip pat daug gimimų 
Lietuvoje. 

Velionė buvo duktė a.a. Jono Aninkevičiaus. 
Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, sausio 31 d. nuo 2 

iki 9 v.v. Lawn Funeral Home koplyčioje, 7732 W. 159 St., 
Orland Park, IL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į St. Elizabeth Seton parapijos bažnyčią, 
Orland Hills, IL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į St. Mary kapines, 
87 ir Hamlin, Chicago, IL. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, motina, brolis i r kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. 
708-429-3200. 

Lawn Funeral Home. Tel. 

A.tA. 
KOSTUI STAPONKUI 

Union Pier Lietuvių draugijos nar iu i m i r u s , žmonai 
STASEI, giminėms ir a r t imies iems r e i š k i a m e gilią 
užuojautą. 

Union Pier Lietuvių draugijos 
valdyba ir nariai 

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) 523-9852 

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

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 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hk<igo. Illinois 6062^ 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 9 M Avenuo 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus laidotuvių n a m u s galite pa s i ek 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 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 1 d. 

x Kun. Petras P . Paurazas, 
ilgametis St. Adrian parapijos 
klebonas Marąuette Parke, 
skiriamas klebonu St. Rene 
Goupie parapijos klebonu 
Chicagoje. 

x Muz. Darius Polikaitis 
yra Tautinių šokių šventės 
muzikos vadovas. Darius 
rūpinsis šventės orkestru ir 
muzikine palyda. Jis glaudžiai 
bendradarbiauja su Jonu 
Beržanskiu, kuris tvarkys gar
so sistemą, šokių šventė įvyks 
Rosemont Horizon stadione 
liepos 5 d. 

x Ingeborgos Dapkūnaitės 
susipažinimo vakarą ruošia 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus vasario 3 d., pirma
dienį, 7 v.v. Aktorė Dapkūnaitė 
šiuo metu vaidina Steppenwolf 
teatro pastatyme „A Slip of a 
Tongue". Pasikalbėjimą su ar
tiste praves Nijolė Martinaitytė. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. 

x Marąuette Park Commu-
nity Association praneša apie 
naują ir lengviau įgyvendinamą 
planą įsijungti į organizuojamą 
privačios apsaugos programą. 
Šios programos tikslas yra or
ganizuotomis pastangomis 
užtikrinti saugumą Marąuette 
Parko apylinkje. Yra numatyta, 
kad privatinės apsaugos patru
liai pradės veikti nuo balandžio 
15 d. Norintieji į šią programą 
įsijungti nariais užsimoka 
mėnesiui 20 dol. ir pilnai naudo
jasi visais privatinės apsaugos 
patarnavimais. Narystės tęsti
numą gali nutraukti arba pra
tęsti kas mėnesį. Šio apsaugos 
rajono ribos yra: šiaurinė riba — 
Marąuette Rd., pietinė — 75 
gatvė, rytinė — Bell gatvė ir 
vakarinė — Kedzie gatvė. No
rintieji gauti daugiau informa
cijų apie šią apsaugos programą 
gali skambinti Davė Korajczyk 
Southwest Federation įstaigoje 
776-9522 arba Aurelijai Polikai-
tienei 434-5719. 

x „Spindulio" šokių grupės 
vakaras įvyks vasario 22 d. 7 
v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Programą atliks 
„Spindulio" šokėjai. Šokiams 
gros „Gintaras". Informacijai 
skambint: R. Poskočimienei, 
708-257-7071. 

(sk) 
x Optical Studio, 2620 W 

71 St., Chicago, IL 60629, tel 
312-778-6766. Kreiptis į Aldona 
Kaminskienę. Darbo vai. 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 1C 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd 
uždaryta. 

(sk.» 

x Pranas G. Meilė, CPA są
žiningai užpildo Income Tax for
mas. Dabartiniai pajamų mo
kesčių įstatymai žymiai apsun
kino ir ateityje apsunkins me
tinį mokesčių formų užpildymą. 
Skambinkite (312) 776-5163. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL. 312-927-9091. Sav. 
Pe t ras Bernotas. 

(sk) 

x Rytoj, sekmadienį, ren
giamas kaimiškos muzikos an
samblio , ,Jonis" koncertas 
Jaunimo centre. Pradžia 3 vai. 
p.p. Bilietai gaunami Margučio 
raštinėje ir Gifts International 
parduotuvėje. Sekmadienį, va
sario 2 d., nuo 1 vai. p.p. bus 
galima bilietų įsigyti Jaunimo 
centro kasoje. Koncertas prasi
dės punktualiai. Prašoma nesi-
vėluoti. Po programos bus ben
dri pietūs — pabendravimas 
Jaunimo centro kavinėje. Visi 
kviečiami. 

x Inž. Bronius Nainys, „Pa
saulio lietuvio" redaktorius, bus 
pagrindinis kalbėtojas per LB 
Cicero apylinkės rengiamą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą sekmadienį, vasario 9 
d„ Šv. Antano parapijos salėje 
po 11 vai. lietuviškų Mišių. Jis 
kalbės tema „Lietuvos atgimi
mas — išeivijos laidotuvės?" 
Meninę programą atliks sol. Al
g imantas Barniškis. Visi 
apylinkių lietuviai kviečiami į 
iškilmingas Mišias, dėkojant 
Dievui už Nepriklausomybę, ir 
į minėjimą savų tautiečių būry 
ta laisvės dovana pasidžiaugti. 

x Adv. Robertas Kėželis 
nusiuntė kompiuterį į Lietuvą 
Tarptautinio teatro festivalio 
administracijai. Festivaliui 
paremti komitetas yra dėkin
gas, kad Chicagoje gimęs ir 
augęs jaunuolis prisideda prie 
Lietuvos atstatymo. 

x Genė Rimkienė yra IX 
išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės bilietų platinimo komi
sijos pirmininkė. Bilietai bus 
platinami Vaznelių prekyboje 
Chicagoje. 

x J o n a s Freimanas, Brock-
ton, Mass., nuoširdus „Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pa
aukojo 100 dol. savos spaudos 
palaikymui. Už dosnią auką 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Bronė Stončius, Nashua, 
N.H., Ema Pušneraitienė, Ri-
verside, N.J. , pratęsdamos 
prenumeratą, kiekviena pridėjo 
po 30 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai dėkojame. 

x Vasar io 16-tosios minė
j imas Pasaulio Lietuvių centre 
įvyks sekmadienį, vasario 16 d. 
12 va i . Pagrindinę kalbą 
pasakys „Pasaulio lietuvio" 
redaktorius B. Nainys. Ruošia 
LB Lemonto apylinkė. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

(sk) 
x Baltic Monuments, Inc., 

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

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos maž^'s 
mėnesiniais įmokėjimais ir, 
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei s iuntinys sveria virš 100 
sva rų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
'skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x Kun. Richardas B. Sau-
dis, ilgai buvęs paskolintas 
kariniam ordinatoriui ir ten bu
vęs ic^ncleris,.grįžo į Chicagą ir 
yra paskirtas asistentu į St. 
Odilo parapiją Bervvyn, 111. 

x Dabar kaip tik laikas 
Balfui įteikti naudotus drabu
žius ir batus. Balfas prašo lietu
vių visuomenę atkreipti į tai 
dėmesį ir paaukoti švarių gera
me stovyje drabužių, kurie bus 
skiriami specialiai šalpai 
Lietuvoje, siunčiant ten drabu
žius, maistą ir vaistus. Rūbai 
priimami Balfo centro raštinėje, 
2558 W. 69th St., Chicago, IL. 
tel. 312-776-7582 nuo pirma
dienio iki penktadienio 9 vai. r. 
iki 4 vai. p.p. 

x Teofilė Mišauskienė, gyv. 
Union Pier, Mich., sausio 24 d. 
rytą lesino paukštelius ir ne
laimingai paslydo, krito ir 
susilaužė klubo kaulą. Turėjo 
daryti operaciją, bet dabar 
sveiksta Šv. Antano ligoninėje 
Michigan City, Ind. Ją gausiai 
lanko draugai ir pažįstami. 

x Marijonų koplyčioje už 
a.a. dr. agr. Juozo Briedžio 
vėlę bus šv. Mišios šį 
sekmadienį, vasario 2 d., 9 vai. 
ryto. Giminės, draugai ir pažįs
tami kviečiami pamaldose daly
vauti ir už velionį pasimelsti. 

x Kun. Albert Karalis, St. 
Casimir's Church, Conn., Irma 
Laisvėnaitė, Hickory Hills, 111., 
Victor Lapatinskas, Seattle, 
Wa„ už kalėdines sveikinimo 
korteles ir kalendorių kiekvie
nas paaukojo po 25 dol. Labai 
dėkojame. 

x Kazys K a m i n s k a s iš 
Chicago, Ill„ žinodamas lietu
viškos spaudos sunkumus, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams ir dar pridėjo 100 dol. 
dienraščio stiprinimui. K. 
Kaminską skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už realią 
paramą tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Muz. Algis Šimkus, Surf-
side, Fla„ Viktorija Grigelytė, 
Union, Ont., Kanada, Antanas 
Diržys, Woodhaven, N.Y., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 30 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Mrs. M. Vilutis iš Frank-
fort, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorė, viena iš dosnių 
lietuviškos spaudos ir lietuvy
bės rėmėjų, pratęsdama prenu
meratą paaukojo 100 dol. ir 
palinkėjo geros sėkmės ir 
sveikatos dirbant lietuvišką 
spaudos darbą. Nuoširdus ir di
delis ačiū už linkėjimus ir 
paramą „Draugui". 

x Jūsų 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 Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir ki
tų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis. accountant. tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

Posėdžiai Lemonto Lietuvių centre švietimo reikalais. Iš kairės: PLB švietimo vadovė Milda Len
kauskienė, J Penčylienė, Kanados LB švietimo pirm. Giedra Paulionienė ir Kanados LB kultūros 
komisijos pirir. Dalia Viskontienė. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NAUJAS VIDAUS IR 

PLAUČIŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS 

Edis Kazma, jaunesnysis sū
nus a.a. Elenos ir dr. Antano 
Razmų, 1991 metais užbaigė 
plaučių ligų specializaciją 
Loyolos universiteto ligoninėse, 
Maywood, IL. 

Edis įsijungė į gydytojų or
ganizacijas Christ, Oak Lawn ir 
,,Holy Cross" ligoninėse ir 
dabar priima ligonius plaučių 
ligų grupėje, kurią pradėjo ir 
sėkmingai vadovauja jo vyres
nysis brolis dr. Antanas. 

Dr. Edis Razma — specialistas 
gydytojas 

- • -

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto pe r WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa-
vai t inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai 
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 
x Viktoras Š imai t i s jau 

pildo INCOME TAX formas. 
Galima palikti ar palaukti. Tel. 
436-7878 Adresas: 5963 So. Ke
dzie Ave. Visi kviečiami ne
delsti: kuo anksčiau, tuo geriau! 
Trečiadieniais nedirbama. 

(sk) 
x J a u laikas tva rky t i mo

kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 708-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas , 
Acountant. 

(sk) 

Edis lankė Illinois universi
teto medicinos fakultetą Rock-
ford, EL, po to atliko klinikines 
praktikas 3 metus vidaus ligų 
ligoninėse, išlaikė vidaus ligų 
specialybės egzaminus. Norė
damas tapti plaučių ligų spe
cialistu, dar 2 metus prakti
kavosi plaučių ligų klinikose 
Loyolos universitete. 

Linkime broliams Razmams 
geros sėkmės pasirinktoje me
dicinos specialybėje. 

Edui lietuviškas gyvenimas 
buvo labai svarbus. Nuo anksty
vų metų lankė Maironio li
tuanistines pradžios ir vidurine 
mokyklas Lemonte. 

Būdamas studentas, šoko Jau
nimo centro Grandies grupėje. 
Dabar taip pat įsijungė į šokėjų 
grupę Lemonte ir rengiasi šokių 
šventei liepos mėn. Chicagoje. 

Keletą metų buvo studentų 
ateitininkų centro valdybos pir
mininkas, organizavo studen
tų ateitininkų stovyklas, kur
sus, programas. Įstojus į medi
cinos fakultetą nebuvo laiko bet 
kokiam lietuviškam veikimui. 

Tikimės, kad dr. Edis Razma, 
šalia didelės medicinos prak
tikos suras šiek tiek laiko ir 
lietuviškai veiklai. K. 

TARPTAUTINIO TEATRO 
FESTIVALIO LIETUVOJE 

PRASMĖ 

Chicagoje veikiantis komi
tetas sutelkti paramą ruošia
mam Tarptautiniam teatro fes
tivaliui Lietuvoje gavo laišką iš 
Lietuvos. Norime jo mintimis 
pasidalinti, kad visi pajus-
tumėm, ką Tarptautinio teatro 
festivalis reiškia Lietuvai. 

Mintis surengti Lietuvoje 
pirmąjį tarptautinį teatro fes
tivalį (Lithuanian International 
Theatre Festival - LIT) 1993 m. 
gegužes mėn. kilo pirmiausia 
todėl, kad atėjo laikas įrašyti 
Lietuvą, Vilnių ne tik į politinį 
pasaulio žemėlapį, bet ir j kultū
rinę panoramą. Lietuvą, kaip 
suverenią valstybę, savo ini
ciatyva ir jėgomis rengiančią 
festivalį. Visame pasaulyje yra 
rengiama ne daugiau kaip 15-20 
tarptautinių festivalių. Rytų 
Europoje — tik vienas Jugosla

vijoje. Lietuva lygiomis 
teisėmis įsijungtų į festivalį 
rengiančių šalių grupę, savo
tišką kultūrinę šeimą. Sekantis 
festivalis būtų surengtas 1995 
metais. 

Festivalis, besiremiant is 
kultūrinių mainų principu, 
duotų galimybę Vakarų vyriau
sybėms bei vyriausybinėms ir 
kultūrinėms organizacijoms be 
politinių komplikacijų paremti 
Pabaltijo šalis, panaudoti Pa
baltijo šalių kultūrai paremti 
skir tas lėšas prasmingai . 
Festivalis būtų puiki proga 
Vilniui užmegzti platesnius 
kul tūr inius ryšius, kviesti 
diplomatus ir politinius 
veikėjus, daugybės žurnalistų 
dėka atkreipti pasaulio vi
suomenės dėmesį į Lietuvą, į 
Vilnių, ne kaip į kovos lauką, 
bet kaip į kultūrinį centrą. 

Laikas surengti tokį festivalį 
Lietuvoje — idealus, nes 
daugybė užsienio kultūrinių or
ganizacijų, teatrų, žymiausių 
menininkų šiuo metu rodo 
didelį susidomėjimą grįžtančiąja 
iš imperijos į Europą Lietuvos 
šalimi ir norėtų ją pamatyti 
savo akimis bei yra pasiruošę 
savo indėliu paremti tą grįžimą. 

Pats miestas savo dydžiu, 
grožiu ir kultūrinėmis tradi
cijomis yra ideali vieta tarptau
tiniam teatro festivaliui. Jis 
pakankamai didelis, kad 
priimtų 6-7 viešinčius teatrus, 
apgyvendintų žurnalistus ir 
politinius bei kultūros veikėjus, 
o kita vertus, jis pakankamai 
mažas, kad šventė apimtų ir 
nuspalvintų visą miestą. Fes
tivaliui žiūrovų netrūktų: 
Vilnius ir visa Lietuva turi išsi
ugdę rafinuotą ir aktyvią 
teatrinę publiką, išsiilgusią 
naujų įspūdžių. Plačiai atver
dami duris dvejoms savaitėms 
6-7 geriausioms trupėms, mes 
žymiai praplėstume ir savo pub
likos akiratį, įleistume Europos 
dalį į save. 

Dviem, savaitėms 1993 m. 
balandy keturi sostinės teatrai 
atiduos savo scenas užsienio 
teatrams, kiekvienas parodys po 
du spektaklius. Dienos metu 
vyks susitikimai su žiūrovais, 
seminarai, kūrybinės labo-

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Montrealyje pa
šventino naujus vargonus rug
sėjo 29 d. Mišias laikė klebonas 
kun. J. Aranauskas, SJ, ir kun. 
S. Šileika. Giedojo sol. Danutė 
Grauslytė ir A. Stankevičiaus 
vadovaujamas choras. Klebonas 
prisiminė mirusius vargoni
ninkus Alekandrus Piešiną ir 
Ambrozaitį. Vargonų kūmai 
buvo E. Kardelienė, D. ir A. 
Smilgevičiai, H. ir Z. Lapinai, 
G. ir M. Čapkauskai, A. Paš-
kevičienė, J. ir P. Žukauskai, A. 
ir G. Stankevičiai, A. Keblys, V. 
Lukoševičiūtė ir B. ir J. Malaiš-
kai. Po pamaldų salėje buvo 
Danutės Grauslytės iš Lietuvos 
koncertas. 

— A. a. Aleksandras Nau
jokas , 78 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje rugsėjo 25 d. Po 
gedulingų pamaldų Šv. 
Kazimiero bažnyčioje palaidotas 
Notre Dame des Neigęs 
kapinėse . Nuliūdime liko 
žmona ir jos broliai. 

— Pabaltiečiai St. Catha-
rines burmistrą J. McCaffrey 
apdovanojo pabaltiečių medaliu, 
vadinamu „Medai of Merit". 
Įteikė J. Vyšniauskas, A. Pe-
terson ir Asta Jostman. Pasvei
kino visų vardu kun. K. Butkus, 
jam ir visiems pabaltiečiams 
atsakė pats burmistras. 

— A.a. Lenius Žilvytis, 31 
metų amžiaus, žuvo lėktuvo tra
gedijoje Vermonto kalnuose. 
Velionis buvo pilotas ir kartu su 
juo žuvo kapitonas John 
McDougall. Keleivių nebuvo. 
Palaidotas lietuvių Šv. Jono 
kapinėse Mississaugoje. 

ratorijos studentams. Visų 
Vilniaus kultūrinių organi
zacijų programa turi būti koor
dinuota su festivalio vyksmu. 
Veiks festivalio k lubas , 
kuriame susitiks Lietuvos ir 
užsienio aktoriai, kr i t ikai , 
žurnalistai. Festivalio centre 
bus rengiami priėmimai, dery
bos su kultūrinių delegacijų at
stovais, diplomatais, politiniais 
veikėjais. 

Tarptautinio teatro festivalio 
Lietuvoje organizatorius yra 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministerija kartu su Užsienio 
reikalų ministerija, Vilniaus 
miesto savivaldybė, Vilniaus 
miesto taryba ir Teatrų sąjunga. 
Paruošimui vadovauja Rūta 
Vanagaitė Wiman (Valstybinio 
jaunimo teatro meno vadovė) ir 
Bernard Sahlins (Chicagos 
Tarptautinio teatro festivalio 
menedžeris). Konsultantė yra 
Edith Markson, Tarptautinės 
teatrinių mainų tarnybos pirmi
ninkė. 

Suruošti Tarptautinį Teatro 
festivalį yra viešas didelio 
masto užsimojimas, kuris pri
trauks žurnalistus bei turistus, 
o per juos ir biznierius bei eko
nomistus į Lietuvą. Tai pro
jektas vertas mūsų dėmesio ir 
paramos, nes per jį pasaulis 
pamatys Lietuvą. 

Indrė 

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 VV. 63 St., Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. B«U Rd., Lockport. IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šestad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Sheet 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 

Jubiliatas prof. dr. Račkauskas su žmona Ramune savo iškilmėse. 




