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Prez. Vytautas Landsbergis 
Vokietijoje

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos

Vilnius. Vasario 13 d. (Elta) 
— Vasario 10 d. Lietuvos parla
mento pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir kiti delegacijos 
nariai susitiko su Bundestago 
pirmininke profesore Rita Zius- 
mut. Pokalbio metu aptarti 
abiejų valstybių santykių plėto
jimo klausimai. Akcentuota, 
kad būtina pasirašyti tarpvals
tybinę Lietuvos ir Vokietijos 
sutartį, kuri palengvintų ekono
minių ryšių plėtojimą. Po susiti
kimo įvyko Lietuvos ir Vokieti
jos valstybių parlamento prezi
dentų spaudos konferencija. Vė
liau delegacija lankėsi Bonos ro
tušėje, kur ją priėmė vyriau
siasis burmistras daktaras 
Hansas Danielsas. Vytautas 
Landsbergis pasirašė Bonos 
Auksinėje knygoje. Vakare 
Vokietijos parlamento pirminin
kė Rita Ziusmut svečių garbei 
surengė vakarienę Petersbergo 
svečių namuose. Vasario 11 d. 
Lietuvos delegacija dalyvavo 
Vokietijos-Baltijos parlamen
tinės grupės įteisinamajame po
sėdyje. Jam pirmininkavo Bun
destago vicepirmininkas Hel
mutas Bekeris. Grupės pirmi
ninku išrinktas Lietuvai gerai 
pažįstamas Bundestago deputa
tas Volfgangas fon Štetenas. 
Lietuvos delegaciją priėmė 
valstybės ministas Fridrichas 
Bolis. Po to delegacija susitiko 
su socialdemokratų frakcijos 
Bundestage pirmininku Hansu 
Kloze. Po pokalbio su Vokieti
jos industrijos ir prekybos rūmų 
viceprezidentu daktaru Klausu 
Aše, delegacija malūnsparniu 
išskrido į Volfgango fon Šteteno 
pilį, o Lieuvos tarptautinių eko
nominių santykių ministras Vy
tenis Aleškaitis tęsė pokalbius 
Bonoje su Vokietijos verslinin
kais. Vakare Vokietijos-Baltijos 
parlamentinės grupės pirminin
kas prof. Volfgangas fon Štete
nas Lietuvos delegacijos garbei 
surengė priėmimą savo pilyje. 
Priėmime dalyvavo daugiau 
kaip 200 svečių. Vasario 12 d. 
delegacija susipažino su Baden- 
no-Viurtenbergo kultūros ir 
pramonės centrais, susitiko su 
žemės minstru pirmininku Er- 
vinu Tojfeliu ir kitais politiniais 
veikėjais. Po spaudos konferen
cijos delegacija karinių pajėgų 
malūnsparniu grįžo į Boną, 
pakeliui aplankė Vasario 16 
gimnaziją Hiutenfelde. Paskuti
nę dieną delegacija dalyvavo 
plenariniame posėdyje. AT pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
susitiks su Vokietijos kancleriu 
Helmutu Koliu.

Vasario 13 d. delegacija daly
vaus Lietuvos ambasados su
rengtame priėmime Lietuvos 
Nepriklausomybės dienai pami
nėti.

Pasitarimai tęsiasi
Vasario 11d. prasidėjęs Lie

tuvos ir Rusijos Federacijos eks
pertų darbo grupių susitikimas 
tęsiasi. Po kelių plenarinių 
posėdžių, kurių metu aptarti 
procedūros klausimai, šalių 
požiūriu į svarstomas problemas, 
ekspertai pasiskirstė į tris po
grupius. Juose bus dirbama 
mažų mažiausiai iki vasario 14 
d.

Lietuvos Respublikos eksper
tų grupės vadovas Aleksandras 
Abišala pasakė, kad susitikimas 
vyksta gana konstruktyviai. 
Dirbtinių kliūčių kol kas neiš
kilo. Darbas sudėtingas ir, jo

nuomone, gali prireikti antrojo 
raundo.

Susitikimas vyksta uždaromis 
durimis, todėl išsamesnė infor
macija neteikiama. Komunika
to galima laukti tik susitikimui 
pasibaigus.

Dėl KGB archyvų
Pagal Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio ir 
Rusijos Federacijos prezidento 
Boriso Jelcino susitarimą, į 
Maskvą buvo išvykę Lietuvos 
Respublikos ministro pirminin
ko pavaduotojas Zigmas Vaišvi
la ir įgaliotų Aukščiausiosios 
Tarybos deputatų grupė (Vid
mantas Žiemelis, Birutė Ned- 
zinskienė, Vytautas Paliūnas, 
Algirdas Kumža). Vasario 12 
dieną jie susitiko su Rusijos 
Federacijos saugumo ministru 
Viktoru Baranikovu ir tarėsi 
dėl KGB archyvų grąžinimo 
Lietuvai.
Žingsnis į Europos tarybą
Galimas dalykas, jau arti

miausiu metu Lietuvos Respub
lika bus priimta į Europos Tary
bą. Tokią prielaidą vasario 12 
dieną spaudos konferencijoje pa
darė Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai Eugenijus Gentvilas 
ir Jurgis Jurgelis. Jokių kliūčių 
priimti Baltijos valstybes į Eu
ropos Tarybą nėra, pasakė jie.

Eugenijus Gentvilas ir Jurgis 
Jurgelis grįžo iš Europos Tary
bos parlamento asamblėjos 
Strasbūre. Joje taip pat buvo 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai Algirdas Brazauskas 
ir Jonas Tamulis. Lietuvos par
lamentarai, pirmą kartą oficia
liai dalyvavę ansamblėjos sesi
joje, turėjo specialių svečių 
statusą. Visi jie tapo parlamen
to komisijų ar komitetų nariais.

Lietuvos įstojimo į Europos 
Tarybą klausimas galutinai pa
aiškės po šios tarybos delegaci
jos vizito į Lietuvą. Jis turėtų 
įvykti kovo viduryje.

„Lituanicos” premija
Vasario 12 d. „Lituanicos” 

valstybinės avalynės įmonės 
klube pogrindžio sąlygomis vei
kusios spaustuvės „ab” organi: 
zatoriams ir poligrafininkams 
Vytautui Andziuliui ir Juozui 
Bacevičiui iškilmingai įteikta 
kolektyvo tradicinė literatūrinė 
premija. Vytauto Andziulio 
sode, giliai po žemeybuvo įrengta 
spaustuvė.

Pirmoji knyga spaustuvėje 
„ab” išspausdinta 1981 metais. 
Per dešimt metų Vytautas And
ziulis ir Juozas Bacevičius iš
spausdino 23 knygas: malda
knyges, religinio turinio veika
lus, poezijos rinkinius, pasako
jimus apie Lietuvos istoriją. 
Juos buvo galima pamatyti įmo
nės klube surengoje spaustuvės 
„ab” leidinių parodoje.

Šventė valstybiniame 
laikraštyje

Vasario 12 d. valstybinio laik
raščio redakcijoje „Lietuvos ai
das” buvo šventė. Agentūros 
France-Presse specialistai su
montavo ir paleido palydovinę 
informacijos sistemą. Per ją 
„Lietuvos aido” redaktoriai 
gaus informaciją apie visą pa
saulį. k

— Rusijos vyriausybė nu
sprendė sumažinti mokesčius 
daugeliui prekių nuo 28 procen
tų iki 15 procentų.
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Prezidentas George Bushas formaliai pradeda savo perrinkimo kampaniją 
i JAV prezidentus antram terminui, prieš išvykdamas j New Hampshire 
valstiją toliau vesti rinkiminę propagandą. Prezidentą pristatė jo žmona

Barbara, viduryje. Šalia prezidentui ploja viceprez. Dan Quayle su savo 
žmona Marilyn.

Pakeitus pasaulį, ar pavyks 
pakeisti Ameriką

Prasidėjo gražbylysčių sezonas
Manchester. Vasario 12 d. — 

Trečiadienį prez. G. Bushas ofi
cialiai pasiskelbė kandidatu dar 
vienam terminui į JAV prezi
dento postą.

Pranešdamas formaliai savo 
sutikimą kandidatuoti, prez. 
Bushas tuoj prisiminė prieš jį 
buvusį prezidentą Reaganą ir 
konservatorius, kurie dažnai 
jam primena tas vertybes išė
jusio prieš jį Patricko Buchanan 
lūpomis, kad pirmiau turėtų bū
ti atsižvelgta į savo žmogų — 
amerikietį ir tik vėliau į užsie
nį. Buchanan kaltina preziden
tą nebekreipiant reikiamo 
dėmesio į šias amerikiečių ver
tybes — patriotizmą, antikomu
nizmą, stiprias kariškąsias pa
jėgas, šeimos tvirtumą ir savi
valdybes valstijose — aplei
džiant tuos principus politinio 
pragmatizmo naudai. Tik dabar 
vėl šių vertybių kartojimas vėl 
įeinąs į jo oratoriškąsias kalbas, 
tik prasidėjus rinkiminei propo- 
gandai. Šiam Buchanan požiū
riui esą pritaria ir daugelis res
publikonų. Daug jiems artimes
nis esąs viceprezidentas Dan 
Quayle, kuris dažnai pasisako 
uš tas vertybes viešai, neboda
mas liberalų, mini AP agen
tūros korespondentas.

Savo pranešime Bushas dar 
pažymėjo: „Leiskite man pasa
kyti jums, kodėl aš kandidatuo
ju: aš atėjau čia atlikti svarbų 
darbą ir aš pabaigsiu, ką aš 
pradėjau”. Po savo pranešimo 
jis išskrido į New Hampshire, 
kur pasakė tos valstijos atsto
vams kalbą, kiek galint 
savo išsireiškimuose mažinda
mas Buchanan pareiškimų 
svarbą. „Mūsų tautinis simbolis 
nėra strausas, bet yra erelis, ir 
toks jis turi būti”. Prezidentas 
niekur neminėjo savo pasisaky
muose Buchanan pavardės, o 
taip pat ir demokratų kandida
tų pavardžių.

Prieš išvykdamas iš Washing- 
tono, prez. Bushas pasidžiaugė 
viceprezidento kelione po 
Europos kraštus ir pasakė, kad 
jie pradėjo savo partnerystę 
1988 m. Jis nedvejodamas ir 
toliau norįs šioje kampanijoje 
kartu su juo kovoti už išrinkimą 
naujam terminui. „Jei mes ga
lime pakeisti pasaulį, mes gali
me pakeisti Ameriką”,, pasakė 
prezidentas, primindamas ir

ekonominę padėtį. Tačiau šalia 
Washingtone stovinčiam vice
prezidentui Quayle su žmona 
Marilyn nebuvo leista pasisaky
ti. Taip pat jis neminėjo, ką gero 
yra padaręs Quayle per tuos 3 
metus.

Mario M. Cuomo, 
New Yorko gubernatorius

Paskutiniai Sovietų kaliniai
Nuteisti už „tėvynės išdavimą”

Maskva. Vasario 12 d. — Mi
lijonai politinių kalinių buvo 
nuteisti baigti savo gyvenimą 
koncentracijos bei darbo sto
vyklose nuo 1917 metų ir dau
gelis iš jų neišėjo.

Maskva praėjusį penktadienį 
išleido „paskutinius dešimt po
litinių kalinių” iš pagarsėjusios 
Permės — 35 kalėjimo vietos, 
kaip kad Jungtinėse Tautose 
buvo pasakęs Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas. Jis dabar 
savo dekretu juos išleido į 
laisvę. Maskva juos pristatė 
kaip gulago politinius kalinius, 
tačiau kaip jie patys pasipasako
jo užsienio žurnalistams, vargiai 
kai kurie tinka tai kategorijai, 
kurioje pasaulis laikė garbin
guosius disidentus, kovojusius 
už žmonių teises ir nenusikaltu
sius prieš įstatymus.

Viena,kas juos jungia, yra tai, 
kad jie visi pasisakė prieš polici
nę valstybę, kuriai jie tarnavo 
ir visi buvo apkaltinti išdavimu 
tos valstybės, kurios dabar ne
bėra ir visi buvo išleisti, paskel
bus Jelcinui jiems amnestijos 
aktą. Vienas iš jų buvo KGB 
agentas, pasivadinęs žurnalistu

Pažadų metas
Gruodžio mėnesį žmonių ap

klausinėjimai rodė, kad New 
Hampshire žmonės 77% nori ki
to viceprezidento. Šios valstijos 
gyventojams Bushas kalbėjo, jog 
ekonomijos atsigavimo planas 
duos šios valstijos gyventojams 
120 milijonų dolerių įvairioms 
jų programoms. Priminęs Kong
resą, jis išsireiškė: „Priimkite 
mano planą ir New Hampshire 
vėl gyvuos”.
Prez. Bushas įškėlė savo už

sienio politikos laimėjimus ir 
kaltino demokratus už vidaus 
politikos nepasisekimus per pas
kutinius 3 metus.

Tačiau įdomiausias faktas bu
vo, kai į New Hampshire atvy
ko New Yorko gubernatorius 
Mario Coumo ir pasakė kalbą 
John Kennedy School of Go
vernment patalpose, nustelbda
mas visus abiejų partijų kandi
datus. Nors mokyklos vadovybė 
sako, kad tai buvo numatyta 
daug anksčiau, tačiau visa spau
da kreipė daug didesnį dėmesį 
gubernatoriui, kuris vis dar ga
lįs būti Demokratų partijos kan
didatu.

ir atstovavęs „Tassui” San 
Francisco mieste, bet kuris 
susižavėjo Amerika ir kai ką pa
teikdavo FBI. Kitas buvo karei
vis strateginiame raketų daliny
je prie Kinijos sienos, kuris „ne
tikėtai” atsirado Kinijos pusėje, 
gausiai saugojamoje kinų karei
vių, ir ten gyveno metus.
„Žurnalisto” pasisakymas
Spaudos konferencijoje daly

vavo penki kaliniai, kurie vienu 
ar kitu būdu buvo totalitarinio 
režimo kolaboratoriai, pasakojo 
Boris Jušin, minėtasis „žurna
listas” Californijoje, pradėjęs 
teikti žinias Amerikos pareigū
nams. Jis sakė, kad „savo viduje 
mes jautėme protestą sovietinei 
valdžiai”, tačiau reikėjo gyventi 
ir laviruoti ir „kiekvienas mūsų 
pažeidėme tada egzistuojančius 
įstatymus”,

Visi penki paneigė Jelcino tei
gimą, kad jie yra paskutiniai po
litiniai kaliniai, likę iš Sovietų 
eros. Jie sako, jog yra politinių 
kalinių, areštuotų už politinį 
aktyvumą, tačiau jie buvo nu
teisti už reguliarius nusikalti
mus. Kai kurie jų yra kitose res-

Piketai Vilniuje
Vilnius, Vasario 12. — Čia, ži

nių metu, buvo pranešta, jog 
vasario 11 d. Lietuvos parla
mentą piketavo mažųjų įmonių 
iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir 
kitų miestų darbininkai, kurie 
reikalavo sulaikyti privatizaciją 
iš varžytinių. Jie reikalavo var
žytines pravesti tik tada, kai pa
tys darbininkai negali įsigyti tų 
įmonių. Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko vienas pa
vaduotojų — Kazimieras Motie
ka, pasakė, jog tai reiškia, kad 
reikia tam įstatymui papildomo 
punkto. Parlamentas taip pat 
priėmė nutarimą, nors neįparei
gojantį, kad būtų susilaikyta 
nuo mažų įmonių pardavimo iš 
varžytinių.

— Maniloje lankosi Tarp
tautinio pinigų fondo delegaci
ja aptarti sąlygų 700 milijonų 
dolerių paskolai, kurią nori 
gauti Filipinų vyriausybė.

publikose, ne Rusijoje. Yra jau
nuolių kalėjimuose, kurie atsi
sakė tarnauti Sovietų kariuo
menėje ir jie tebelaikomi kalė
jime. Tačiau gulage yra ir „ne 
tik sąžinės kalinių”. įdomu, kad 
ir perversmo rengėjai rugpjūčio 
mėnesį kaltinami tais pačiais 
nusikaltimais.

Sunku susiorientuoti
Daugelis šių kalinių buvo dar

bo stovykloje visą tą laiką, kai 
Gorbačiovas paskelbė savo 
„glasnost” ir negali dar susi
orientuoti, kas yra įvykę, kas at
sitiko pasaulyje, kurį jie paliko 
prieš 6 ar 7 metus. Igor Fedot- 
kin, 24 metų kareivis, kuris 
bandė pagrobti lėktuvą ir išbėg
ti į Vakarus, sakosi, stovykloje 
atradęs religiją ir norįs dirbti 
našlaičių pagalbos srityje. Vik- 
tor Makarov, 37 m. buvęs KGB 
pareigūnas, matąs Rusiją, kuri 
paseks Sovietų diktatūros stiliu
mi, o Vladimir Potašov, kuris 
dirbo JAV - Kanados instituto 
tyrinėjimo darbus, pasisakė iš 
jam priteistų 13 metų atlikęs 
5% metų, ir negalįs aprėpti 
įvykusių pasikeitimų, bet jo 
manymu, Jelcinas stovįs kur 
nors tarp Lenino ir Napoleono. 
Jelcinas leidęs sugriūti imperi
jai žmonių vardu.

Visi jie buvo apkaltinti vienu 
nusikaltimu: „Tėvynės išdavi
mu”, rašoma AP žinių agentū
ros pranešime, kaltinimu, kuris 
buvo taikomas daugeliui politi
nių kalinių.

Nr. 31

TRUMPAI 
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— Škotijos teismas pirmą 
kartą apklausinėja liudininkus 
Lietuvoje, ar Antanas Gečas, 
gyvenąs Edinburge, yra kaltas 
dėl įvykių Antrojo pasaulinio 
karo metu. Jis užvedė bylą 
Škotijos televizijai 1.1 milijono 
dolerių sumoje už ten rodytą 
filmą, jog jis esąs nusikaltęs 
prieš žmoniškumą nacių laikais.

— Vokietija sugrąžino vieną 
prekinį laivą su tankais, skir
tais Sirijai, į Lenkijos uostą, ku
rie buvo pirkti iš Čekoslovaki
jos.

— Buvęs JAV prez. Richard 
Nixon, kaip praneša AP žinių 
agentūra, pasisako už finansinę 
paramą Rusijai ir kitoms buvu
sioms Sovietų respublikoms, da
bar jau nepriklausomoms vals
tybėms.

— Serbijos Užsienio reikalų 
ministras Vladislav Jovanovic 
pasakė, jog visos sąlygos yra 
išpildytos, kad Jungtinių Tau
tų taikos daliniai būtų atsiųsti 
į Jugoslaviją, nors vienas serbų 
vadas — Milan Babic vis dar yra 
prieš.

— Zairo prez. Mobutu Seko 
sutiko po kelių atidėjimų, 
pradėti pasitarimus su opozici
jos vadais demokratijos įvedimo 
klausimais.

— Tokyo mieste 21 m. japo
nas Osamu Aihara įėjo su pisto
letu ir samurajaus kardu į Japo
nijos ministro pirmininko įstai
gą ir, iššovęs per langą, parei
kalavo raštu, kad atsistatydin
tų iš pareigų Kiichi Miyazawa 
„su savo skandalinga vyriausy
be”. Ministro tuo metu nebuvo 
kabinete.

— Dubline Airijos parlamen
tas savo naujuoju ministru pir
mininku patvirtino Albert Rey
nolds, kuris tuoj ėmėsi sudaryti 
savo ministrų kabinetą.

— Paryžiuje parlamento 
Prancūzijos konservatoriai iš
kėlė pasitikėjimo klausimą savo 
premjerei Edith Cresson, bet 
pralaimėjo, nesurinkdami pa
kankamai balsų, kad ji būtų pri
versta atsistatydinti. Ji sakosi 
būsianti premjere iki reguliarių 
rinkimų, kurie bus 1993 m. 
Konservatoriai buvo nepaten
kinti, kam ji leido palestiniečių 
partizanų vadui George Habash 
gydytis prancūzų ligoninėje, 
kuris užsiimdavo ir teroristi
niais veiksmais.

— Baltimorėje NAACP va
das Benjamin Hooks ragina juo
dųjų rasės žmones nepirkti japo
nų mašinų, kadangi japonai — 
mašinų gamintojai, atsisako 
įsteigti tų mašinų pardavimo 
vietas juodųjų rajonuose arba 
statyti ten naujas dirbtuves.

— JAV vyriausybė pasiuntė 
ČIA direktorių Robert Gatės pa
sitarti su Egipto ir Saudi Ara
bijos pareigūnais, kaip nuversti 
Irako diktatorių Saddamą Hus- 
seiną. „Los Angeles Times” pra
neša, jog esą paskirta jo pašali
nimui 39 mil. dol.

KALENDORIUS
Vasario 14 d.: Kirilas ir Me

todijus, Liliana, Saulius, Saulė, 
Valentinas.

Vasario 15 d.: Faustinas, Gir
denis, Girdenė, Jovita, Jurginą.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 6:49, leidžiasi 5:21.
Temperatūra dieną 39 1., nak

tį 28 1.
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APŽVALGA

OLIMPINĖS ŽINIOS

LIETUVIAI SPORTININKAI 
XVI-JE ŽIEMOS OLIMPIADOJE

Labai nudžiugome, kai Tarp
tautinis Olimpinis Komitetas 
1991 m. rugsėjo 18 d. pagaliau 
patvirtino atstatymą Lietuvos 
narystės tarptautinėje olimpinė
je veikloje ir pakvietė lietuvius 
sportininkus dalyvauti XVI-je 
Žiemos Olimpiadoje, 1992 m. 
vasario mėn.

Pasiruošimui laiko nedaug, 
vos pusmetis. Tačiau keli lietu
viai, žiemos sporto entuziastai, 
ryžosi, kad ir sunkiose sąlygo
se ir ribotais ištekliais, ruoštis 
atstovauti Lietuvos Respublikai 
Žiemos olimpinėse žaidynėse 
Albertville, Prancūzijoje. Visi jų 
ryžtingumą sveikinome su ge
riausiais linkėjimais. Džiaugė
mės, kad Lietuva vėl įsirikiuos 
į pasaulinio masto įvykį pilna
teise nare, o lietuviai spor
tininkai savo pastangomis ir 
laimėjimais garsins Lietuvos 
vardą.

Visi nekantriai laukėme vasa
rio 8 tos, XVI-tų Žiemos olimpi
nių žaidynių atidarymo iškil
mių. Turbūt nedaug mūsų tarpe 
buvo tokių, kurie tą vakarą 
nebūtų sėdėję prie televizijos, 
stebėdami įspūdingas Žaidynių 
atidarymo iškilmes. Žadą pri
kandę stebėjome ekrane pražy
giuojančias įvairių tautų sporti
nes komandas — gausias ir ne
dideles, kai kurijų vos užteko 
savo atstovaujamos valstybės 
vėliavos palydai. Laukėme, lau
kėme, kada išvysime spalvingą 
Lietuvos trispalvę ir šypsančius 
mūsų sportininkų veidus. Lau
kėme... Atletai žygiavo ir žygia
vo, o kai atėjo Lietuvos ir Latvi
jos eilė — ekrane pasirodė ne
skoningi komerciniai skelbi
mai... Visi pajutome skausmin
gą apmaudą, apvilto lūkesčio 
skriaudą. Daugelis net išjungė 
televizijos aparatus, praradę en
tuziazmą stebėti toliau vykusią 
įmantrią meninę atidarymo 
progrmos dalį.

Kodėl? Kodėl nebuvo parody
tos komandos visų dalyvaujan
čių valstybių, o ypač tų, kurioms 
ilgus metus buvo atimta teisė 
tokiuose įvykiuose dalyvauti, ir 
kurių sportininkai buvo verčia
mi skinti pergales savo tautų 
pavergėjams? Nesusipratimas? 
Nuovokos stoka? Spėlioti never
ta, bet išsiaiškinti reikia.

Programai pasibaigus ir po to 
sekančias dienas daugelis lietu
vių ir latvių bandė skambinti 
CBS televizijos vadovyvei, deja, 
neteko girdėti, kad kam būtų 
pavykę prisiskambinti. Raštiš
kai protestuodami ir paaiški
nimo reikalaudami į CBS va-

ŠALFASS SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1992 m. Š. Amerikos lietuvių 
kalnų (alpinistines) slidinėjimo 
pirmenybes numato pravesti 
^Toronto LSK „Jungtis”, Loret
to Ski Resort, Loretto, Ont. 
Tiksli data šiuo metu dar neži
noma, tačiau tikimasi, kad bus 
š.m. kovo 7 ar 8 d.

Programoje — slalomas ir di
dysis slalomas įvairiose amžiaus 
klasėse.

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

Tiksli data ir smulkesnės
informacijos bus praneštos atei
nančią savaitę.

dovybę kreipėsi JAV LB pir
mininkas Vytautas Maciūnas, 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto Amerikoje įgaliotinis 
Valdas Adamkus ir kiti, bet iki 
šiol dar jokio atsakymo ir pa
aiškinimo nesulaukta.

„Sporto apžvalgos” skyrius 
ragina visus skaitytojus kreip
tis laiškais į CBS prezidentą 
šiuo adresu:
Mr. Laurence A. Tisch, President 
CBSJnc.
51 W. 52nd St.
New York, NY 10019

Rašykime ir protestuokime vi
si, reikalaudami pasiaiškinimo 
ir Lietuvai, Lietuvos sportinin
kams bei lietuviams TV žiūro
vams padarytos skriaudos ati
taisymo.

Mus pasiekė žinia, kad Euro
pos televizija transliavo visą 
sportininkų paradą, jame išdi
džiai paskui savo vėliavas žy
giuojančias ir visų Pabaltijo 
tautų komandas, sveikinamas 
entuziastingais iškilmių da
lyvių plojimais. jp

KAIP SEKASI MŪSŲ 
SPORTININKAMS

Iš šykščiai mus pasiekiančių 
žinių teko patirti, kad XVI-je 
Žiemos olimpiadoje iki šiol Lie
tuvos atletams nepavyko išskir
tinų laimėjimų pasiekti. Džiu
gu, kad jie dalyvauja ir, ne
žiūrint trumpo ruošimosi laiko, 
jie nepaskutinėse vietose.

Štai Vida Vencienė, Calgary 
olimpiadoje aukso medalio lai
mėtoja, vasario 9 dieną 15-kos 
km lauko slidinėjime (cross 
country) baigė 11-je vietoje.

Aštuoniolikametis Ričardas 
Panavas, 30 km lauko slidinė
jime (cross country) buvo 41-as 
88 slidinėtojų tarpe.

Kazimiera Strolienė, 7.5 km 
biatlono varžybose bu o 27-ta 
tarp 62 dalyvių.

Gintaras Jasinskas, 10 km 
biatlono varžbose užėmė 64 vie
tą 94-ių dalyvių tarpe.

Visų mūsų atletų laukia dar 
ir kitos varžybos. Linkime iš
tvermės ir geros sėkmės.

LTOK FONDO SĄSKAITA

Paremti Lietuvos olimpinių 
rinktinių pasiruošimą ir daly
vavimą 1992 Olimpiadoje 
Lietuvos Tautinis Olimpinis 
komitetas (LTOK) atidarė spe
cialią sąskaitą Chicagoje, Stan
dard Federal Banke, kurios 
numeris yra 1101310331. 
Čekius prašoma rašyti: Lithu
anian National Olimpic Com
mittee. Visiems aukotojams bus 
pasiųsti pakvitavimai. Čekius 
siųsti: Standard Federal Bank, 
4192 Archer Avė., Chicago, IL 
60632.

Povilas Vanagas ir Margarita Drobiazko XVI-je Žiemos olimpiadoje Albert
ville, Prancūzijoje, atstovauja Lietuvos dailiąjam čiuožimui.

PASIRUOŠIMAI 
KREPŠINIO KOMANDŲ 
ATRANKOS TURNYRUI

Sausio 20 d. Miunchene esan
čioje FIBA — Tarptautinės 
Krepšinio federacijos būstinėje 
buvo traukiami burtai nustatyti 
1992 m. olimpinėse žaidynėse 
dalyvausiančių vyrų krepšinio 
komandų atrankos turnyro 
Europos zonoje dalyvavimo 
tvarką. Paskutiniu momentu 
prie anksčiau numatytų 24 
komandų prisidėjo dar dvi, tai
— Kroatijos ir Slovėnijos ko
mandos. Turnyro dalyvius 
suskirsčius į keturias grupes, į 
dvi jų pateko po šešias ir į kitas 
dvi — po septynias komandas.

Lietuvos rinktinė pateko į ,,D’ 
grupę. Šioje grupėje bus: Lietu
va, Didž. Britanija, Olandija, 
Vengrija, NVS — Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
(buv. sovietinių valstybių) ir 
Estija. „A” grupėje — Airija, 
Švedija, Bulgarija, Turkija, 
Jugoslavija, Slovėnįja ir ČSFR. 
„B” grupėje — Albanija, Iz
raelis, Lenkija, Šveicarija, Itali
ja, Latvija ir Prancūzija. „C” 
grupėje — Rumunija, Vokietija, 
Islandija, Graikija, Kroatija ir 
Portugalija.

Specialistų nuomone, Lietuva 
pateko į sunkiausią pogrupį. 
Lietuviams rimčiausi varžovai 
bus NVS (buv. sovietinės vals
tybės) ir Estijos rinktinės.

Dviejų pirmų grupių koman
dos kvalifikacinį turnyrą pradės 
Ispanijoje birželio 19 d. Bilbao
— „A” ir Granadoje — „B”. Kitų 
dviejų grupių turnyras prasidės 
birželio 22 d. Po dvi pajėgiausios 
kiekvienos gr’ comandos 
pateks į finalines astuonių stip
riausių komandų varžybas 
Saragosoje, kur rato sistema tęs 
kovą dėl keturių olimpinių 
kelialapių (susitikimo grupėje 
rezultatas palaikomas). Laimin
gųjų ketvertukas paaiškės 
liepos 3 d.

Sausio 22 d. iš Lietuvoje esan-

Raimundas Dičius, IV-jų PLS Žaidy
nių slidinėjimo varžybose laimėjęs 2 
aukso medalius.

čių krepšininkų sukomplektuo
ta Respublikos rinktinė išvyko 
į Islandiją, kur numatyta žais
ti 2-3 draugiškas rungtynes su 
Islandijos nacionaline komanda. 
Lietuvos rinktinei atstovaus G. 
Einikis, G. Sivickas, V. Jurgi- 
las, E. Kavoliūnas, D. Luk- 
minas, E. Mikalajūnas, A. 
Pazdrazdis, G. Stulga, T. 
Stumbrys, G. Timinskas ir E. 
Kučiauskas, vadovaujami 
trenerių R. Sargūno ir H. Gied
raičio. Delegacijos vadovas yra 
Lietuvos krepšinio federacijos 
prezidentas S. Stonkus.

Atrankos rungtynių vyrų 
krepšinio komandoms 

tvarkaraštis
„Lietuvos rytas” savo š.m. 

sausio 23 dienos laidoje atspaus
dino Europos zonos vyrų 
krepšinio turnyro „D” grupės 
tvarkaraštį. Kaip žinome, Lietu
vos rinktinė priklauso šiai 
grupei.

Varžybos vyks Ispanijoje, 
Saragosoje birželio 22-26 
dienomis be tarpinių poilsio 
dienų.
Birželio 22 d.

Didž. Britanija - Estija
Olandija - Lietuva
NVS - Vengrija 

Birželio 23 d.
Lietuva - Didž. Britanija
NVS - Estija
Estija - Olandija 

Birželio 24 d.
Didž. Britanija - NVS
Lietuva — Vengrija
Estija - Olandija 

Birželio 25 d.
Vengrija - Didž. Britanija
Olandija - NVS
Estija - Lietuva 

Birželio 26 d.
D. Britanija — Olandija
Vengrija - Estija
NVS - Lietuva 
Pagal „Lietuvos rytą”, net pir

moji Lietuvos rinktinės varžovė 
Olandijos komanda jau galinti 
„parodyti nagučius”, jei ją su
stiprins NBA čempionate „In
diana Pacers” klubui atsto
vaujantis aukštaūgis vidurio 
puolėjas R. Smittas. Rikas — 
vienas iš šio kolektyvo lyderių, 
per rungtynes jis vidutiniškai 
pelno po 17.8 taško (taiklumas 
— 51.5 proc.). Galimas dalykas, 
kad vienas ar kitas profesio
nalas atsiras ir Didž. Britanijos 
rinktinėje. Taigi silpnų varžovų 
olimpinėse kvalifikacinėse 
varžybose tikrai nereikia 
tikėtis.

Finalinio aštuntuko susitiki
mai Saragosoje vyks birželio 29, 
30 liepos, 1, 3, 4 ir 5 dienomis.

LIETUVOS
RINKTINĖ
PASAULIO
FUTBOLO

ATRANKOS
TURNYRE

Lietuvos futbolo rinktinė, pa
tekusi į 1994 metų pasaulio fut
bolo čempionato atrankos tur
nyro Europos zonos varžybų 
trečią grupę, varžybas pradės 
š.m. balandžio mėnesį Dubline, 
Airijoje. Pirmosios varžybos 
balandžio 28 d. Dubline vyks su 
Šiaurės Airijos nacionaline 
komanda. Kiti susitikimai vyks 
taip:

Birželio 3 d. — Albanija - 
Lietuva

Rugpjūčio 12 d. — Latvija - 
Lietuva

Rugsėjo 23 — Lietuva - 
Danija

Spalio 28 d. — Lietuva - 
Latvija

1993 m. balandžio 14 d. — 
Lietuva - Albanija

Gegužės 25 d. — Lietuva - 
Šiaurės Airija

Rugpjūčio 23 d. — Danija - 
Lietuva

Rugsėjo 8 d. — Airija - 
Lietuva

Kada vyks rungtynės su Is
panija, dar neturime duomenų.

Lietuvos futbolo federacijos 
generalinis sekretorius P. 
Mieželis mano, kad tvarkaraš
tis yra gana palankus, nes pir
mosios rungtynės Vilniuje vyks 
tik rugsėjo mėnesį. Iki to laiko 
tikimasi spėti rekonstruoti 
Vilniaus „Žalgirio” centrinį sta
dioną pagal FIFA — Tarptau
tinės Futbolo federacijų asocia
cijos reikalavimus, parengiant 
ji oficialiems tarpvalstybiniams 
susitikimams. Užsienyje 
rungtyniaujančius lietuvius 
žaidėjus tikimasi surinkti iki 
balandžio mėn. P. Mieželis, 
kalbėdamasis su „Lietuvos 
ryto” korespondente Regina 
Mundryte teigia, kad jau siun
čiami raštai, mėginama tartis 
dėl jų su Austrijos, Vokietijos, 
Izraelio ir kitomis futbolo fede
racijomis.

Austrijoje šiuo metu žaidžia 
V. Ivanauskas, A. Narbekovas, 
R. Fridrikas, S. Baranauskas, 
A. Janonis ir R. Mažeikis. Ta
riantis dėl šių futbolininkų 
galimybių atstovauti Lietuvos 
rinktinei, deja, ne viskas sklan
džiai klostosi. Iš Austrijos 
pranešta, kad R. Fridrikas į 
„Austrios” klubą 1991 m. 
gruodžio 3 d. buvo parduotas per 
Maskvos „Lokomotyvą”, nors 
Lietuvos lygos rudens etape jis 
jau žaidė Vilniaus „Žalgiryje”. 
Robertui Fridrikui dabar reikia 
iš naujo skubiai tvarkytis doku-

ARVYDO SABONIO
DOVANA INVALIDAMS 

SPORTININKAMS
Ispanijoje žaidžiantis garsus 

lietuvių krepšininkas Arvydas 
Sabonis, norėdamas padėti 
lietuviams invalidams sporti
ninkams dalyvauti olimpinėse 
žaidynėse, padovanojo 10 tūks
tančių dolerių vežimėliams 
įsigyti.

Invalidų sporto klubas „San
taka” buvo įsteigtas prieš treje
tą metų Kaune. Invalidai, kaip 
ir visi kauniečiai, mėgsta žais
ti krepšinį. Tačiau tam reikalin
gi specialūs vežimėliai, kurie 
gaminami užsienyje ir kainuo
ja apie 2000 markių. A. Sabonio 
dėka, dabar Kauno „Santaka” 
vežimėlius jau turi. Už Arvydo 
paaukotus pinigus buvo 
nupirkti 5 vežimėliai krepšinin
kams ir vienas maratonininkui.

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 
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mentus per Lietuvos futbolo 
federaciją.

„Lietuvos rytas” teigia, kad 
neoficialiais duomenimis, trene
ris R. Zelkevičius iš Vienos tele
fonu pranešęs LFF prezidentui 
V. Dirmeikiui, jog visi trys 
„Austrijoje” esantys vilniečiai 
— Ivanauskas, Narbekovas ir

DR. VUAY 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) 434-5S4S (veikia 24 val.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477;
Raz. (706)246-0067; arba (706)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6446 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

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

3HO W. SS St. Tai. (706) 422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p -7 v.v , antrd. 12.30-3 v.p.p 
trečd uidarytaa. ketvd 1-3 v.p p . penktd

ir šeštd 9 v.r.-12 v.p.p

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(1-312) 776-6666 arba (1-312) 466-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tai. (1-312) 565-2602

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) 470-2112

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tai. (706) 566-0101 
Vai. pagal susitarimą

Tai. kabineto Ir buto: (706)662-41(6 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. BOth Ava., Cicero

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
168 N. Michigan Ava., Sulta 324 Ir
6638 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Juatlca, IL 
Tai. (1-312) 865-2980 (veikia 24 vai)

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 at Street 
(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 PLAUČIŲ LIGOS
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708-346-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383

Fridrikas sutinka žaisti Lietu
vos rinktinėje. Į klausimą, ar 
„Žalgirio” futbolo klubo prezi
dentas B. Zelkevičius sutiktų 
būti rinktinės konsultantu, jis 
pažadėjęs atsakyti vėliau.

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Raz. (1-312) 776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

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

Pirm., antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
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Chicago, IL 60629 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
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Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius
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Tol. (1-312) 737-9140
Vai pagal susitarimą

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

Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2888 W. 63rd Straat

Val. antr 1-4 v p.p. ir ketv 2-5 v. p p. 
Šešt pagal susitarimą

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 446-8548
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Kalbame lietuviškai 
5155 8. Archer Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tol. (1-312) 58S-77S8

ARAS ŽLIOBĄ, M.D.
akių chirurgija 

akių ligos
Good Samarttan Medical Contor- 

Naporvlllo Campua 
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Tai. 1-708-827-0080 

Valandos pagal susitarimą
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Kaip padaryti,

KAD DIEVAS MANE 
IŠGIRSTŲ

Viena susirūpinusi motina, 
nuvykusi į apygardos kalėjimą 
pasimatyti su savo sūnumi, 
suareštuotu dėl narkotikų par
davinėjimo ir plėšikavimo, prie
angyje belaukdama.ten buvusio 
kunigo paklausė: Kaip aš galiu 
pasiekti Dievą? Ji jau pradėjo 
abejoti, ar visos jos maldos už 
savo vaikus iš viso duoda kokios 
nors naudos. Praying žurnale 
rašantis kun. John Heagle, 
kelių knygų autorius apie 
maldą ir dvasinį gyvenimą ir to
je srityje konsultuojantis Seat
tle arkivyskupijai, prisipažįsta, 
kad tuo momentu jis tegalėjo tą 
motiną atjausti, suprasti jos 
skausmą ir frustraciją. Bet jos 
tas paklausimas ilgai liko jo 
širdy, jam mąstant apie savo pa
ties patyrimą maldoje ir klau
santis įvairių kitų žmonių pa
tyrimo, su kuriais jis susiduria 
savo praktikoje.

Jis pripažįsta, kad nesiima iš
aiškinti nei tos moters patirties 
maldoje, nei kitų žmonių, nes 
kiekvienas žmogus yra unikalus, 
bet tiems, kurie ieško pagalbos 
maldoje, kun. Heagle tik nori 
pasiūlyti kitą perspektyvą, bū
tent: ne kaip aš galėčiau pra
simušti į Dievą, o verčiau — ką 
daryti, kad Dievas galėtų prasi
mušti į mane?

Visų pirma, jis rašo, tenka pri
pažinti, kad Dievo tylėjimo (ar 
kartais vadinamo „nebuvimo”) 
patyrimas maldoje yra dažnas 
reiškinys. Abejonės apie maldos 
paveikumą kyla daug kam. Jų 
pilna net ir Šv. Rašte perduoda
muose pasakojimuose apie 
Dievo išganingą veikimą Seno
jo ir Naujojo Testamento isto
riniuose įvykiuose. Abraomas 
negalėjo suprasti, kaip Dievas 
ištesės jam duotą pažadą, kad jis 
turės gausių palikuonių, k/ū jau 
Abraomas ir jo žmona Sarą buvo 
visai susenę, nebesulaukę 
vaiko. Naomi ir Rūta turėjo iš
mokti pasitikėti Dievu, kai atro
dė, kad visos tolimesnės galimy
bės sunaikintos. Pagaliau psal
mės yra pilnos įvairiausių 
skundų, klausiančių, kodėl 
Dievas neatsiliepia, mal
daujančių, kad Dievas pagaliau 
atsilieptų: psalmėje 87 (88) 
psalmistas klausia: „Aš tavęs, 
mano Viešpatie, šaukiuosi. 
... Tai kodėl mane, Viešpatie, 
šitaip atstūmei? Kogi slepi nuo 
manęs savo veidą?” (14-15 eil.).

Ir tos abejonės kyla ne tik 
krizių metu, bet ir šiaip sau: 
laukiant autobuso, vairuojant, 
negalint naktį užmigti. Vaikys
tėje atmintinai išmoktos maldos 
pradeda skambėti beprasmiškai 
nuo rutiniško kartojimo. O kai 
norėtume savais žodžiais mels
tis, nerandame tam nei žodžių, 
nei jausmų.

Žmonių pasakojimai apie jų 
maldą jam primena ilgos dis
tancijos telefono skambinimą. 
Lyg Dievas būtų geraširdė būty
bė kažkur visatos pakraščiuose, 
o mūsų uždavinys yra kažkaip 
jį pasiekti kažkokios kosminės 
komunikacijos sistemos būdu, o 
savo pastangose susiduriame 
su įvairiomis kliūtimis, būtent: 
sužinome, kad neturime Dievo 

telefono numerio, o jeigu dar 
turime, atrodo, kad niekas 
nepakelia triūbelės; ar blogiau
siu atveju, vis susiduriame su 
užimto telefono signalu, ar 
pagaliau, lyg Dievas būtų užsi- 
statęs skambinimų užrekor- 
davimo mašiną, bet niekad ne- 
atskambina.

Tie visi įvaizdžiai tačiau 
nusako maldą iš žmogiškos 
patirties pusės. Kad malda yra 
žmogaus pastanga daugumas 
mūsų išmokome iš katekizmo, 
kur malda buvo apibūdinta, 
kaip „minties ir širdies pakėli
mas į Dievą”. Nors tai teisingai 
nusako žmogaus veiksmą

maldoje, tai sukoncentruoja 
dėmesį tik į vieną maldos 
aspektą — žmogaus vaidmenį ir 
veiksmą, prašant ar garbinant 
Dievą. Bet tai tylomis pralei
džia, lyg savaime suprantamą, 
bet iš tiesų dažnai užmirštamą 
maldos aspektą, kuris labai 
ryškiai pabrėžiamas Šv. Rašte: 
tai, kad malda visų pirmiausia 
yra paties Dievo užvedamas 
pokalbis su mumis.

Iš tiesų, rašo kun. John 
Heagle, kol neperprasime, kad 
tą meilės dialogą, kurį va
diname malda, užvedame ne 
mes, bet Dievas, nesuvoksime 
pačios giliausios krikščioniškos 
maldos prasmės. Kai mes 
maldoje pagaliau atsiliepiame į 
Dievo užmegztą pokalbį, pra
deda vystytis ryšys tarp mūsų ir 
Dievo, kuriame vis giliau 
išmokstame pajusti Dievo rūpi
nimąsi mumis. „Nejus mane iš
sirinkote, bet aš jus išsirinkau, 
...kad eitumėte, duotumėte vai
sių” (Jn 15:16). Tą suvokus, 
praktiškai pasikeičia mūsų 
laikysena prieš Dievą maldoje — 
nebe tiek jau prašytojų ar 
informatorių, kiek Dievo klau
sytojų, kurie stengiasi atsiliep
ti į tai, ką Dievas jiems kalba. 
Mums net nepradėjus ko nors 
norėti, mums dar net nepra
dėjus savo noro reikšti, jau 
Dievas būna pirmasis, į mus 
prakalbėjęs, mus prašnekinęs. 
Psalmėje 18 (19):2 skaitome, 
kad visi žemės tvariniai ir 
žmonės Dievą garbino, mums 
net negimus. Mūsų gimimas tė
ra tik naujas posmas nuosta
bioje pačios tvarinijos Dievo gar
binimo giesmėje.

Bet daugumas mūsų, augi
nantys šeimas, stengdamiesi 
užsidirbti pragyvenimą, išspręs
ti nuolatines kasdien kylančias 
problemas, susitvarkyti kaip 
nors su problemomis ar pergy
venti ligas bei kitas nelaimes 
nesijaučiame kaip mistiniai 
dieviškosios poezijos posmai. 
Bet anot kun. Heagle, kaip tik 
tuose kasdieniškuose pergyveni
muose ir yra svarbiausia steng
tis suvokti Dievo veikimą, iš
girsti, ką Dievas nori mums 
pasakyti. Kaip tik dėl to, kad 
tesame tik tvariniai, žemės 
pakeleiviai mes nuolat siekiame 
ko nors, kas mums mirtingie
siems nėra pasiekiama. 
Ieškome kažkokios pilnatvės, 
kurią tik Dievas tegali duoti. Ir 
visos tikros maldos pagrindas 
kaip tik ir yra tas paties Dievo 
įdiegtas širdies neramumas, 
ilgesys. Tai Dievo pirmasis žo
dis mums, nuo kurio prasideda 
ir mūsų ryšys su juo, mums 
supratus, kad juo Dievas mus 
prašnekina, kviečia į meilės ryšį 
su juo, ir mums pagaliau atsi
liepus, stengiantis jį išgirsti.

Tad suvokę, kad ne mes Dievą 
kalbiname, bet Dievas mus, ir 
savo maldą kitaip formuluo
jame. Mūsų klausimas pasikei
čia: ne kaip mums pasiekti 
Dievą, bet: ką Dievas bando 
mums pasakyti, parodyti? Kaip 
Dievas, mus iš meilės sukūręs, 
mums per Jėzų nuolatų sten
giasi parodyti savo meilę, ban
do tai padaryti mūsų gyvenimo 
kasdienybėje? Mūsų galioje yra 
pajutimas, kad Dievas yra su 
mumis. Apreiškimo knygoje 
skaitome: „Štai aš stoviu prie 
durų ir beldžiu: jei kas išgirs 
mano balsą ir atvers duris, aš 
pas jį užeisiu ir vakarieniausiu 
su juo, o jis su manimi” (Apr 
3:20).

Kaip mes patys, nežiūrint 
kaip kitą asmenį mylėtume, 
negalime jos ar jo priversti 
mums atverti savo širdį, taip 
Dievas nepriverčia ir mūsų, o 
laukia, kad mes jam savo laisva 
valia atsivertume ir jį priim- 
tuinėm. " a.j.z.

KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO IŠKILMĖSE

Lietuvos ambasadorius Amerikai 
Stasys Lozoraitis dėmesio centre

Ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio vasario mėnesio kelionė 
į Lietuvą ne eilinė. Diplomatas 
nebuvo buvęs Lietuvoje net 53 
metus. Jis laukė, kol ji bus ne
priklausoma, kad nereikėtų so
vietų okupantų prašyti vizos.

Lozoraičiui vasario 9 dieną 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto 70 metų jubiliejaus 
iškilmėse buvo suteiktas garbės 
daktaratas (Doctor Honoris 
Causa). Lozoraitis papildo 
garbės daktarų sąrašą, kuriame 
jau yra tokie lietuvybės puoselė
tojai, kaip Jonas Basanavičius, 
Vydūnas, Marija Pečkauskaitė, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, Mai
ronis, Jonas Šliūpas bei kiti.

O kokie pirmieji įspūdžiai at
vykus į Lietuvą po tokios ilgos 
pertraukos?

Kai aš čia atvažiavau, manęs 
paklausė — kokie jausmai? Aš 
visiškai jaučiuosi ne tiktai lai
mingas, bet visų pirma jaučiuosi, 
kaip lietuvis savoje žemėje, jis 
pasakė per iškilmes Kaune, kai 
jam uniersiteto rektorius Algir
das Avižienis užvilko raudonai 
violetinę universiteto togą ir 
dar padovanojo didžiulį medalį.

Pilnutėlėje salėje studentai, 
profesoriai ir svečiai — tarp jų 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
— kuris taip pat buvo apdovano
tas garbės daktaratu. Aukš. 
tarybos vicepirmininkas Kazi
mieras Motieka, Sveikatos mi
nisteris Juozas Olekas ir kiti — 
gausiai plojo riet atsistoję Lo
zoraičiui.

Mergaitės apsivilkusios tauti
niais rūbais, nešė gėles, kurias 
ambasadorius tuojau pat 
nulipęs nuo scenos atidavė ita
lei žmonai Danielei, kuri 
dalyvavo iškilmėse.

Nors Lozoraičiui beveik 67 
metai, jis atrodo žymiai jau
nesnis ir jo energingumas ir 
laisvos manieros laisvai skiria 
jį nuo užsidarusių, suvaržytų 
vietinių lietuvių. Apdovanotas 
medaliu ir pristatytas Lietuvos 
Resp. Užsienio reikalų ministe
rio Algirdo Saudargo, Lozoraitis 
paliko nepamirštamą įspūdį 
Lietuvos žmonėms tą vakarą. 
Kaip vienas lietuvis pastebėjo, 
Lietuvos žmonės buvo mažai 
girdėję apie šį diplomatą ir net 
per pastaruosius 2 nepriklauso
mybės metus jo nuotrauka ma
žai buvo kur spausdinama Lie
tuvoje.

SVEČIAS NEBUVĖLIS
ANDRIUS NORIMAS

Romanas

68
„Tikrai! Kągi dabar veikčiau, atsiradęs jų tarpe? 

Jau nebereikalingas esu... Teisė dar lyg i mo pusėje 
būtų, bet su teise moters meilės nelaimėsi ir nebe- 
atgausi! Moterys mėgsta būti nugalimos jėga, švelniu 
smurtu laimimos, bet ne teisėtumu ir ne per reikala
vimą”.

Samprotavimai kankina protą iki nuovargio, iki 
išsisėmimo. Ir darbe, ir namie — vis tas antraeiliškumo 
pajutimas. Lyg niekam nereikalingas, nenaudingas ir 
atgyvenęs savo paskirtį daiktas. Grįžta namo po dar
bo lyg ir su silpna viltimi — gal šį vakarą ji bus 
švelnesnė, gal galės nuoširdžiau pasikalbėti... Bet 
Birutė visą laiką tartum geležinė, stangri, neprieinama 
ir tyli, tarytum marmuro stovyla ar negyvas meno 
kūrinys. Tada Stepas junta nenugalimą norą pasišalin
ti. Beveik bėgte išbėga į gatvę ir klaidžioja, vaikščioja 
vienas.

Ne, ne vienas! Jį nuolat lydi kvatodamos ir besi- 
tyčiodamos raguotos mintys. Lydi tamson, stumia 
pražūtin, į neviltį, gundo nusikaltimu, suokia pavydo 
arijas, tėškia kruvinais dažais nežabotos fantazijos 
scenas, piešia gašlumu apsiputojančias orgijas... kito 
vyro apžavėta ji leipsta svetimame glėbyje... Ne, tai 
neįmanoma, tai beprotybė! Ji Stepo, tiktai jo žmona! 
Kaip gali ji mylėti kitą?

Kovodamas su prieštaraujančiais košmarais Stepas 
atranda, jog tavernoje galima išsiblaškyti, o ne vien

SNIEGUOLE ZALATORE

Tad susidomėjimas šiuo ne
matytu lietuviu buvo didžiulis.

Ambasadorius scenoje nesigė
dijo parodyti susijaudinimo, 
apkabino Avižienį, užlipęs į 
sceną, ir net persimetė keliais 
žodžiais su universiteto choro 
nariais, kurie scenoje buvo 
išrikiuoti giedoti. Visi Jūs 
padarėte tą stebuklą — Lietuvos 
nepriklausomą Respubliką, pa
sakė Lozoraitis miniai univer
siteto salėje.

Vienas politinis apžvalginin
kas, pasiklausęs diplomato 
kalbos pasakė, kad šiandien 
gimė naujas kandidtas į prezi
dentus, žiūrėdamas į Lozoraitį. 
Universiteto iškilmes ir garbės 
daktaratų įteikimo ceremonijas 
stebėjo visa Lietuva per Lietu
vos televizija. „Aš tik todėl 
galėjau dirbti, nes aš žinojau, 
kad Jūs, visa lietuvių tauta, 
remiat šitą darbą. Kaip mes 
kentėjome, neturėdami valsty
bės. Ne tiktai Jūs, kurie visą 
svarbiausią naštą nešėte, bet ir 
mes, kuriems buvo lemta būti 
užsienyje. Be savo krašto yra ne 
tiktai liūdna, yra baisu”, jis 
pastebėjo.

Savo kalboje Lozoraitis 
prisiminė karo rezistentus, 
kurie kovojo iki 1952-1953 
metų. „Tai buvo vienintelė to
kia ilga karinė rezistencija 
Europoje, kuri parodė visam 
pasauliui kaip giliai mes esame 
prisirišę prie savo laisvės ir savo 
nepriklausomybės idėjos. Aš 
juos (rezistentus) daugelį paži
nau ir dar prisimenu jų veidus, 
jis paskė. Septynerius metus 
tęsėsi šita rezistencija.

„Ar nereikia vėl kartoti ir 
kartoti, ir vėl kartoti, kad mes 
esame vienas iš tų judėjimų, 
kurie visus šiuos metus ir anuos 
metus kovoja nepakeldami ran
kos prieš okupantą ir tokiu 
būdu laimėdami pirmoje vieto
je psichologinį karą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir kituose 
Vakarų kraštuose”.

Diplomatas Lozoraitis taip pat 
prisiminė, kaip Australija pripa
žino Lietuvos inkorporaciją į 
Tarybą Sąjungą sovietams užė
mus Lietuvą. Pirmą kartą dip
lomatinėje istorijoje privertė
me Australiją atšaukti savo 
nutarimą ir ji susigėdus iki šios 
dienos nenori net ir prisiminti,

kad ji keliom dienom buvo 
pripažinusi mūsų inkorporaciją. 
Tas pats atsitiko Romoje su Šv. 
Sostu, kur tam tikri politiniai 
apskaičiavimai buvo uždarę 
mūsų atstovybę ir vėl visų lietu
vių pastangų dėka ji buvo atida
ryta”.

Jis pabrėžė, kad laisvė yra
„kaip oras, be jos negalime gy
venti, negalime žengti pažangos 
keliu, negalime bendrauti, 
ngalime kurti, negalime dai
nuoti, negalime rašyti, negali
me nieko”. Diplomatas ragino 
lietuvius atkurti valstybę kuri 
remtųsi teise. Man atrodo, kad 
šitas amžius lyg ir tyčia viską 
darė, kad sunaikintų teisės 
sąvoką. Tiktai pažiūrėkite į 
savo kraštą. Ir vienas okupan
tas ir kitas okupantas jokių 
teisės principų nesilaikė — nei 
tarptautinių, nei vidaus. Lo
zoraitis ragino visus „neužmirš
kime žmoniškumo”.

„Universitetai dabar susirūpi
nę technologija, kompiuteriais, 
įvairia aparatūra. Kompiuteris 
nepaglostys kūdikio, nepaguos 
motinos, nenusišypsos kenčian
čiam. Būkime žmogiški — ypa
tingai sunkiais laikais laiky
kimės rankomis, nes gali vėjas 
mus dar nupūsti. Dar visi pa
vojai nėra praėję”, jis pasakė.

„Tiktai visi kartu galėsime 
sukurti naują, šviesią ir 
pažangią valstybę”, savo kalbą 
universitete užbaigdamas tarė 
ambasadorius.

Per iškilmes vadovavo ir pra
nešinėjo prof. Arvydas Žygas 
VDU studentų reikalų dekanas. 
Universiteto rektorius Algirdas 
Avižienis, papasakodamas uni
versiteto istoriją, pasakė, kad 
per tuos 70 metų mūsų universi
tetui teko pergyventi ir kles
tėjimo ir priespaudos ir nevilties 
metus. Nors VDU įsteigtas 1922 
metais, jis buvo sovietų okupan
tų uždarytas 1950 metais ir vėl 
atkurtas tik 1989 metais. Šiuo 
metu čia mokosi 960 studentai 
8 fakultetuose. Visi studentai 
išeina 2 metų humanitarinę 
programą, kurioje privaloma vi
siems studijuoti anglų kalbą. 
Daktarato studijas pradėjo šį 
mėnesį ir įstojo 70 studentų. 
Rektorius tikisi, kad ateityje 
bus net 500 daktarato ir magis
tro laipsnio siekiančių studentų.

Į šį Kauno universitetą, anot

troškulį nuraminti. Jo kasdienos pasivaikščiojimai vis 
trumpėja, nes atrastoji taverna jau nebeleidžia ilgai 
kankintis minčių reizginyje. Iš užeigos pareina jau 
vėlai, visai šeimai sugulus. Prie Birutės nė neprieina 
labai nakčiai atsisveikinti. Juk ne vien dėl neperžen
giamos bedugnės judviejų tarpe, bet ir dėl gėdos, kad 
iš jo dvelkia alkoholis.

Susikristalizuoja veiksmų grandinė. Reikia tik 
atrasti tinkamą akimirką, nutaikyti gerą nuotaiką. 
Kas vakarą tai neįmanoma. Šeštadieniais patogu, jeigu 
Birutė dar neskuba išeiti pirkti maisto produktus. 
Vaikai išeina į lietuvišką mokyklą. O šiandien, po 
vakarykščio geroko išgėrimo užeigoje, Stepas lyg 
numetęs drovumo skraistę. Pats to nesitikėdamas stai
ga visai ramiai klausia Birutę:

— Birute... Arūnas paminėjo kartą kažkokį poną 
Albertą. Kas jis toks?

Birutė rami. Tarytum laukė tokio klausimo. Taip, 
ji šimtus kartų pergalvojo, apsvarstė ir numatė, kad 
Stepas kada nors apie tai paklaus. Meluoti jai sunku, 
o teisybė niekad nenuslepiama.

— Tai Albertas Martulis. Susipažinau su juo čia. 
Jis labai geras žmogus. Daug mums yra padėjęs pa
tarimais ir net pinigais. Tai žmogus, kokių pasauly 
maža! Jis našlys, jeigu Lietuvoje likusią ir 
neatsiliepiančią antrąją pusę galima laikyti mirusia... 
Jis Arūną kaip savo tikrą sūnų mylėjo! Ir Arūnas jį 
taip pat labai gerbė. Aušrelė, mat, jau beveik moteris, 
tai jis ją lepindavo dovanėlėmis... Jis puikus žmogus! 
Dažnai mus automobiliu pavėžindavo. Kaip tik pra
ėjusią vasarą sykiu ir vasarojome...

Stepo mintyse praskrenda pastaba: „Vasarą! Jau 
tuo metu ji žinojo, kad esu gyvas! Nepaisant to, ji su 
juo vasarojo!”

— Aha... Tai jūs čia gražiai laiką leisdavote!

Stasys Lozoraitis, Lietuvos ambasadorius VVashingtone, D.C.

rektoriaus Avižieniaus, grįžte 
lietuviški protai su savo žinio
mis padėti tėvynei. Šį semestrą 
universitete dėsto net 14 išeivių 
jų tarpe antropologė prorektorė 
prof. Liucija Bačkauskaitė, prof. 
Arvydas Žygas, rašytojas Kazys 
Almenas, VDU kapelionas 
mons. Vytautas Kazlauskas, 
germanistas Andrius Dundzila 
ir Cezaris Ugianskis. Dar apie 
10 rengiasi atvykti dirbti šį 
rudenį. Jie atvyko savo lėšomis 
ir algą gauna vietiniais pini
gais.

Universitete yra svetimtau
čių, kurie dėsto anglų kalbą, 
prancūzų bei italų kalbas. Jie 
visi atvyko į Kauną savo lėšo
mis ir dirba už rublius, jis pa
sakė. Tokių pasiaukojančių lie
tuvių ir svetimtaučių greit ne
pritruks, nes universiteto 
senate yra 50 užsienio lietuvių 
profesorių ir kiekvienas 7 metų 
laikotarpyje privalo bent vieną 
semestrą dėstyti VDU Kaune. 
Tai tikras dvasinis tiltas tarp 
lietuvių mokslininkų. O visų 
svarbiausia būti nepriklauso
mybės metų Lietuvos universi
tetu.

Ir taip ambasadorius Lozorai
tis, išlikęs lietuviu toli nuo 
tėvynės, sugrįžo į universitetą, 
kuris turėjo kovoti išlikti 
„dvasiškai gyvas” per tuos visus 
okupacijos metus.

Jo balse juntamas nervuotumas, suirzimas, bet 
valdosi. Jį erzina Birutės tono egzaltacija, iškelianti 
jam nežinomą subjektą kone ligi dangaus.

— Taip, jis dažnai pas mus užeidavo.
— O kodėl dabar nebeužeina? Niekad jo nesu 

matęs.
Tuo paklausimu Stepas nori patikrinti Arūno su

teiktas informacijas apie persikėlusį kitur Martulį. 
Birutė ilgu atidžių žvilgsniu peržvelgia pavydo iškreip
tas vyro lūpas, gurvuoliukus žanduose ir lyg pritemu
sias ir menkai bematančias akis. Blanki ironija 
apšviečia jos veidą, o sieloje lyg pasigailėjimas men
kam sutvėrimui.

— Dabar jis čia jau nebegyvena. Persikėlė į Cle
velandą visam laikui ir nuo tada nieko apie jį 
negirdėjome.

Stepo balse lyg sielos atodūsis, girdimas nejučia. 
Galva lyg garuoja vesdama.

— Išvažiavęs? Visam laikui? O tu jo dabar ilgiesi, 
ar ne?

Birutės skruostai tarytum užsidega. Minutę dar 
valdosi.

— Stepai... Aš tau atvirai pasisakiau. Bet tu ne
daryk savo laukinių išvadų! Albertas norėjo, kad už 
jo ištekėčiau, bet aš nesutikau. Kai pasakiau jam, kad 
tu parvažiuoji, tada jis palengva atprato nuo mūsų, o 
netrukus ir visai išvažiavo.

— Bet tu jam buvai meili! Sakyk! Juk buvai?
Tarytum karšta lava jo žodžiai. Birutę jie nemalo

niai svilina.
— Aš tave perspėju, Stepai: mano sąžinė rami ir 

nieko, net kunigui, negalėčiau išpažinti!.. O tu savo 
išvadų nedaryk! Aš savo pareigą žinau. Ir tu žinai, kad 
aš Rubikono niekad neperžengsiu!

(Bus daugiau)

PRISIMENANT POETĄ 
ALGIMANTĄ MACKŲ

Vakaras, skirtas Algimanto 
Mackaus gimimo 60-mečiui 
vasario 11 įvyko Vilniaus uni
versiteto filologijos fakultete. 
Vasario 11-ąją poetui Algiman
tui Mackui būtų sukakę 60 me
tų. Gimęs Lietuvoje, Pagėgiuo
se, trumpą savo kelią šioje 
žemėjė'tragiškai baigė tolimoje 
Chicagoje: vos trisdešimt dvejų 
metų sulaukęs žuvo autoka- 
tastrofoje. Tai buvo mažai 
Lietuvai pažįstamas poetas — 
kaip ir kiti už vandenyno gy
venantys mūsų broliai. Čia 
nespausdindavo jų kūrinių, 
nevalia būdavo atsisiųsdinti, o 
ranka perrašomi eilėraščiai, 
nors ir sklido paslapčiomis iš 
rankų į rankas, platesnio skai
tytojų būrio nepasiekdavo.

Apie Algimanto Mackaus 
kūrybą, jo poezijos kelius į 
Lietuvą buvo kalbama ir minė
jime, kuris sukakties išvakarėse 
surengtas Vilniuje, Menininkų 
rūmuose.

Aš prisimenu savo motinos 
maldas. Jos visuomet lydėjo 
mane. Jos skambėjo man per 
visą gyvenimą.

A. Lincoln
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TURI PATYRIMĄ
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— VVashingtone kalbame 
8U Lietuvos Respublikos dip
lomatinės misijos Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
ambasadorium Stasiu Lozo
raičiu

— Pradėkime su sausio 22 d. 
Europos šalių sukvietimu Wa- 
shingtonan aptarti būdus, kaip 
galima joms padėti. Kodėl 
Lietuva nebuvo pakviesta? Aš 
turiu prisipažinti, kad esu 
truputį nustebęs. Kodėl? Visų 
pirma, Lietuva būtų norėjusi 
dalyvauti ne kaip prašanti 
valstybė, o kaip valstybė, kuri 
iki šiol yra savo galimumo ri
bose padėjusi rytų kaimynui. 
Bet yra dar ir kitų dalykų, ku
riuos reikia pabrėžti. Lietuva 
taip, kaip ir Latvija ir Estija, 
turi uostus, per kuriuos dalinai 
ta pagalba bus siunčiama į 
Rusiją. Kitas dalykas — mes tu
rim geležinkelius, kuriuos 
reikės vartoti siunčiant maistą 
į Baltarusiją arba į Maskvą. 
Kodėl šitaip įvyko, aš negaliu 
pasakyti. Man atrodo, kad yra 
nesusipratimas.

— Vakarų spauda pasku
tiniu metu mažai dėmesio te
skiria Lietuvai. Ar tą patį pa
stebite Kongrese bei Valsty
bės departmente? Pasibaigus 
krizei Lietuvoje, aišku, kad 
dėmesys nukrypo į kitas res
publikas, kurios yra pa
skelbusios nepriklausomybę.

— Prisiminkime, jog Jugosla
vijoje vyko net ir labai nemalo
nus,; žiaurus konfliktas. Aš 
nemanau, kad Lietuva būtų 
užmiršta. Lietuva yra tokioj 
padėtyje, geografiniai, kurioje ji 
vienaip ar kitaip savo rolę turės.

— Neseniai užsienio rei
kalų ministeris A. Saudargas 
ir Lenkuos Kristofas Skubi- 
ševskis pasirašė draugystės 
sutartį. Kokia to įvykio reikš
mė?“

— Tai nėra tarptautinė su
tartis. Deklaracija tai yra nuo
monių, intencijų, sakyčiau, 
minčių iškilminga išraiška. Bet 
yra du punktai, kurie gana 
svarbūs ir kuriuos reikėtų pa
brėžti. Pirmas dalykas, dekla
racijoje Lenkija atsisako bet 
kurių teritorinių pretenzijų į 
Lietuvą, taigi faktinai pripažįs
ta Vilnių ir Vilniaus sritį Lietu
vai. Kitas svarbus punktas yra 
užuomina apie mažumas. 
Dažnai mes santykiuose su 
Lenkija lyg ir nenorim priminti 
savo kaimynams, kad tarp tų 
dviejų tautų ir valstybių yra di
džiausias skirtumas svorio, 
sakyčiau. Tą, ką gali keturias
dešimt milijonų tauta padaryti 
ar leisti daryti kitoms mažu
moms, šito negali padaryti 
mažesnė valstybė. Taigi visuo-

LIETUVOS AMBASADA 
WASHINGTONE 

GAVO 40,000 DOL.

Lietuvos ambasada Washing- 
tone praneša, kad iki šiol yra 
gavusi iš Tautos Fondo 40,000 
dol. Kadangi Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto sei
me pereitų metų lapkr. 3 buvo 
pažadėta ambasados išlaikymui 
duoti 100,000 dol., tai 60,000 
dol. lieka balansui suvesti, nes 
pinigai yra investuoti. Jie bus 
atiduoti artimiausiu laiku.

VLIKui ambasada už pažado 
išpildymą yra labai dėkinga. 
Darbų yra daugiau negu amba
sada gali atlikti. Reikia tikėti, 
kad Vasario 16-tosios šventės 
proga lietuviai išeivijoje su
aukos didesnes sumas ambasa
doms VVashingtone ir prie Jung
tinių Tautų New Yorke.

met reikia atkreipt į šitą faktą 
dėmesį.

— Vytautas Landsbergis 
susitiko su Rusijos Jelcinu 
sausio 17 d. Kaip Jūs tai 
vertinate?

— Yra klausimas, pirmas ir 
pats svarbiausias, raudonosios 
armijos dalinių išvedimas iš 
Lietuvos. Jelcinas yra atsakęs, 
kad jis mielai tą padarytų, bet 
nežino, kur juos patalpinti Rusi
joj ir ką su jais daiyti. Gera min
tis iškelta, kad mes galėtume, 
vakarams prisidėjus finansiš
kai, palengvinti jų išvedimą, jų 
pasitraukimą iš Lietuvos. Bet 
svarbiausias dalykas yra tas, 
kad tarp dviejų valstybių, Lietu
vos ir Rusijos, santykiai dabar 
yra neblogi.

— Ką Amerika gali duoti 
Lietuvai šiuo metu? Ką Lietu
va gali duoti Amerikos lietu
viams?

NUO SEDOS, PER 
DANIJĄ IR DETROITĄ 

IKI SUNNY HILLS
Alfonso Vėlavičiaus 70 gyvenimo mylių 

ALFONSAS NAKAS

Turime Sunny Hills naują 
kandidatą į pilnamečius, su
brendusius vyrus. Iš tikrųjų 
70-tą slenkstį jis jau peržengė. 
Tik dar nebuvo sušaukęs visos 
kolonijos posėdžio ir pašokio 
(čia mano naujadaras, tik S. 
Hills suprantamas), kurio metu 
jį formaliai į 70-čių draugiją 
priimsime...

Alfonsas Vėlavičius gimė 
1922 m. sausio 9 d. Mažeikių 
apskrity, netoli Viekšnių 
didmiesčio (Žemaitijoje mažų 
miestų nėra). Mokslas vieno 
kambario keturių skyrių pra
dinėj mokykloj gerai sekėsi. O 
tėvų ūkyje augo dar septyni 
vaikai, tai jo, aštuntojo, jauniau
siojo darbo rankų nebereikėjo ir 
buvo išvežtas į Mažeikius di
desnių mokslų siekti. Mažeikių 
gimnaziją baigė 1940-siais. 
Atestatą gavo birželio 14 d., kai 
Lietuvos laisvei buvo belikusi 
viena diena. Kaune įstojo į Vy
tauto Didžiojo un-tą, inžinerijos 
fakulteto statybos skyrių. 
Visiškai baigti nespėjo, nes 
1943 kovo 17 d. naciai universi
tetą uždarė. Atsiradęs Ameriko
je, dar lankys University of 
Detroit Detroite. Bet tarp 
Kauno ir Detroito dar likę be
veik dešimt gyvenimo mylių”...

Kai Raudonosios armijos hor- 
dos užliejo beveik visą Lietuvą, 
1944-jų vėlyvą vasarą žemaičiai 
organizavo savo pulką. Ruošėsi 
gintis, kol vokiečiai panaudos 
žadamus kažkokius slaptus 
ginklus sovietams į Maskvą su
grūsti. O anuos grūdant į 
Maskvą, Žemaičių pulkas 
triumfališkai grįžtų į Vilnių ir 
už Vilniaus iki tolimųjų Lietu
vos rubežių. Tame pulke buvo ir 
mūsų Alfonsas. Deja, jokių ste
buklų Wehrmachtas nebepa
darė. Įvyko garsiosios Sedos 
kautynės. Prasidėjo, ramojiškai 
tariant, lenktynės su šėtonu. 
Alfonsui, su visais kitais išliku
siais, Rytprūsiuose teko kasti 
apkasus, statyti bunkerius, po 
bombų kruša pasiekti Daniją ir 
čia sulaukti karo pabaigos. Tai 
buvo, Katiliškio žodžiais, 
išėjusiems negrįžti epizodo pa
baiga. Reikėjo gyventi...

Danijoje pasiliko iki 1953-jų. 
Išmokęs danų kalbą, dirbo 
alyvos (British Petroleum)

— Ekonominės pagalbos pa
tarimais, bendrų vadinamu 
„Joint Ventures” organiza
vimu, be to, sakykim ekologinėj 
srity Amerika galėtų įsiterpti 
ir padėti. Būtų labai gerai, jeigu 
Amerika galėtų pakviesti bent 
metams didesnį skaičių jaunų 
lietuvių, kurie čia galėtų eiti į 
universitetus, pereiti kursus ir 
pasiruošti rytojaus dienos 
problemoms Lietuvoje.

Ką Lietuva gali duoti 
Amerikos lietuviams — taip pat 
labai daug gali duoti. Pirmoje 
vietoje gali duoti tam tikrą bazę, 
kurioje Amerikos lietuviai 
galėtų pasireikšti ne tik tai kaip 
lietuviai, bet taip pat kaip ir 
prekybos partneriai, kaip pata
rėjai, kaip žmonės, kurie turi 
tam tikrą patyrimą ir kurie 
galėtų sustiprinti mūsų valsty
binę struktūrą.

Kardinolas Vincentas Sladkevičius ir prof. dr. Jonas Genys

VYSKUPO PALTAROKO 
PAMINKLO PAMŪŠYJE STATYBA

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

Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida.

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrublenė
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzie Avė.
Tel. 436-7878

bendrovės inžinerijos depart
mente. Danija padovanojo jam 
ir gražią, gerą žmoną. Nors ne 
žemaitę, bet ir ne danę, o per 
Gotenhafeną iševakuotą suval
kietę Danutę Balsytę, su kuria 
jau Detroite išaugins tris sūnus.

Gavę Amerikos vizą, 1953- 
siais atsirado Detroite. Rado 
būrį draugų, į kuriuos teko žiū
rėti su pavydu: visi jau pramokę 
angliškai, įnikę į visokius dar
bus, užsipirkę namelius, au- 
tomobiliuoti. Bet buvo ir geroji 
pusė. Automobilių pramonė jau 
žinojo, kad lietuviai inžinieriai 
bei braižytojai yra darbštūs, 
sumanūs. Todėl Alfonsui nebe
teko dirbti tų juodų darbų, 
kurių griebėsi 1949 m. atvyku
sieji. Tuojau gavo savo sričiai 
artimą darbą General Motors 
inžinerijoje ir, pastoviai poziciją 
gerindamas, ištarnavo iki pen
sijos 1984 m., iš viso 31-rius 
metus. Savo verdu bendrovei 
paliko 6 inžinerijos patentus ir 
su gera pensija, žinoma, kartu 
su Danute apsigyveno Sunny 
Hills.

Visuomeniniais darbais Al
fonso kišenės irgi netuščios. 
Pirmiausia, nuo jaunystės skau
tas, turi paskautininko 1., buv. 
Detroito Baltijos tunto tunti- 
ninkas. Lietuvių Fronto bičiu
lis, buv. Detr. sambūrio v-bos ir 
LFB centro v-bos narys.

DON'T SPEND IT ALL - SAVE SOME AT

(S)
MUTUAL yegenat SAVINGS

AND LOAN. A55OCIATION t=t
Charlered and Superyised by ihe United States Government LENDER

INSURED BY EDIC 2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, ILLINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747

INTERNATIONAL v
TRAVEL CONSULTANTS

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

CARGO — siunčiame oro linija
„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus

Lietuvoje per 10 darbo dienų.
9525 South 79th Avenue 
Hickory HIII, llllnole 60457 
Telefonas (708) 430-7272

223 Kalvarijų gatvė
Vilnius, Lietuva
Telefonas 350-115 Ir 778-392

Skulptorius V. Vildžiūnas ir 
architektas R. Dičius gruodžio 
25 d. pasirašė kontraktą 
pastatyti Pamūšyje vyskupui K. 
Paltarokui paminklą. Pjedesta
las bus šlifuoto granito, dviejų 
metrų statula bronzinė. Vieta — 
šventoriuje, prie balto beržo. 
Statybą baigs birželio 5 d. Ofi
cialus paminklo atidengimas 
numatomas birželio 14 d. per šv. 
Antano atlaidus. Paskelbus 
konkursą „Lietuvos Aide”, buvo 
gauti keturi pasiūlymai.

R. Dičius ir V. Vildžiūnas 
lankėsi Pamūšyje ir paruošė 
gana tikslius statybos brėžinius. 
Jie yra pastatę paminklus M.K. 
Čiurlioniui Druskininkuose, 
Stuokai-Gucevičiui Vilniuje, P. 
Vaičiūnui Jonavoje ir baigia 
paminklo ansamblį Lietuvos

LB Detroito apyl. narys, buv. 
JAV LB krašto v-bos narys-iždi- 
ninkas. Įsikūręs S. Hills, dvi ka
dencijas pirmininkavo LB Sun
ny Hills apyl. valdybai, o po po
ros metų pertraukos dabar vėl 
pirmininkauja. Detroito sporto 
klubo „Kovo” ilgametis narys, 
golfininkų sekcijos v-bos narys, 
atstovas varžybose. Dvejus 
metus darbavosi Detroito Dievo 
Apvaizdos parapijos komitete 
(idžininku). Vienas iš Vinco Ku
dirkos šeštadieninės mokyklos 
Detroite steigėjų, pirmojo tė
vų komiteto dalyvis.

Turi puikią muzikinę klausą, 
gražų baritono balsą ir mėgsta 
šiomis Dievo dovanomis nau
dotis. Gyvendamas Danijoj, pri
klausė tautinių šokių ir dainų 
vienetui „Ramovei”. Buvo šio 
vieneto vienas iš steigėjų ir iki 
išvykimo aktyvus dalyvis. 
„Ramovė” daugelį kartų šoko 
bei dainuodavo danų publikai. 
Sunny Hills priklauso Antrosios 
jaunystės chorui. Ne kartą teko

tremtiniams Vorkutoje, Sibire.
Amerikos lietuvių mecenatų 

vardu kontraktą pasirašė dr.
Jonas Genys, kuris lankėsi 
Lietuvoje kaip Fullbrighto 
mokslininkas. Statyba kainuos 
3,800 dol. Paminklo skulptū- 
rinius-architektūrinius klau
simus autoriai sutiko derinti su 
docente skulptore A. Radaus- 
kaite, statybos — su Pakruojo 
klebonu kun. A. Balaišių. Dr. J. 
Genys, aplankęs kardinolą V. 
Sladkevičių, informavo jį apie 
paminklo statybą, pakvietė į 
atidengimo iškilmes ir gavo 
svarbių patarimų. Paminklo 
autoriai turėjo pasimatymą su 
Panevėžio vyskupu J. Preikšu. 
Amerikos lietuviai ypač aukoto
jai, kviečiami dalyvauti atiden
gimo iškilmėse.

rašyti apie Alfonso pasirodymus 
duetuose, trio ir kvartetuose. 
Aplamai, jo paties žodžiais, 
daina jį lydinti per visą 
gyvenimą, nes daininga buvusi 
visa šeima, broliai turėję kaimo 
kapelą.

Baigdamas aprašyti Alfonsą, 
negaliu neprisiminti Mariaus. 
Šį pasaulį palikdamas, jis 
nenujautė, kad išėjusiems bus

f
alima sugrįžti. Alfonsas 
emaitiją ir visą Lietuvą jau 
lankė du kartus ir ruošiasi dar 
ne kartą lankyti, ten su broliais 

uždainuoti apie bitulę ir grįžti 
su Danute į Sunny Hills Boat 
Lake šiltas bangeles. Ilgiausių 
metų!

Moterie, mylėki savo vyrą, 
kaip save pačią; laukiančioji 
kūdikio ir motina — mylėki 
savo vyrą labiau negu save 
pačią; našle — mylėki palaido
tąjį, kaip savąjį išvykusį.

Pitagoras
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Kd.

4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

MISCELLANEOUS

A V I L I M AŠ 
M O V I N G

Tai. 378-1882 ar 376-5996
1O°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. '

FRANK ZAPOLIS 
3208Vz VVest 951h Stret 
Tel. — (708) 424-8654

(312) 581-8654

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAI9YMA

Turiu Chicngos miesto leidimą Dilbų ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai I

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

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

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

Parduotuvės adresas:
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5

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

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

Fax (312) 434-2855

HAPPY ST. 
VALENTINE’S

DAY

TATRA INN
6040 S. Pulaski 
(312) 582-8313

Polish & American Cuisine
Open Tuesday thru Sunday

For Lunch & Dinner
Call For Reservations

OLD FASHIONED CANDIES
6210 Cermak
Berwyn, III.

(708) 788-8669
Home ot French Cream

All Types Of Boxed Candies

MIDVVAY CATERING ė 
BANOUET HALL

4222 W. 63rd St., Chicago, III.
(312) 881-4222

Banquets For VVeddings & All Occasions 
ln Your Home Or Our Banquet Hali 

Package Plans Available

Happy St. Valentine's Day
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of
MIDWAY PHARMACY INC.Ž

Phone: (312) 767-8188
Dollar Off With Vitamins

4324 W. 63rd St., Chicago, III.

Happy St. Valentine's Day
To Our Many Friends

Courtesy of
CRAWFORD SAUSAGE CO.

— Daisy Brand Meat Products —
Phone; (312) 277-3095

2310 S. Pulaski, Chicago, III. Happy St. Valentine's Day
To All My VVonderfuI 
Lithuanian Friends

Courtesy of
INDEPENDENT PAVING CO. 

Bellwood, III.
Phone: (708) 544-7120

Happy St. Valentine’s Day
DAINA RESTAURANT

2656 W. 71 st St., Chicago, III. 
(312) 434-9666

Open Tuesday thru Saturday
8 A.M. To 8 P M
Closed Monday

j P

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

8529 S. Kedzie Avė., 
Chicago, IL 80829 

(312) 77S-2233
INCOME TAX — IN8UOANCĖ

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

Ontui^
Hia a REALMART, INC. 

- 6602 S. Pulaski,
Chicago, IL 60629 

312-585-6100

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

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

Parduodami Lldo Beach Sara- 
aota, FL du ,,duplex” namai po 2 
bt. su įrengimais; % bloko nuo jū
ros. Kreiptis:

Tel. 508-754-1492

50% WINTER 
FINALCLEARANCE

Blouses & 
Sweaters 
Dresses
Jackets 
CarCoats

(Small 
thru 46)

Petite
Missy

Women's sizes

Full

Jump Suits
ALL SALES FINAL

Sizes 
8 thru 14

Wlnter Houn: Mon, Tues, Wed A Fu. 9-530 Thurs 9 0 Sal 9 5

DORES
5744 S. Pulaski 505-4336

Richard Hanue, adv. 
Imigracijos Įstatymų žinovas 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sulte 2100

Chicago, II 60606 *
Tel. 312-464-2380

«



Cape Cod’o lietuviai pas trumpų bangų radijo mėgėją inž. Edvardą Shakalj.
š k. — Regina Petrutienė, Edv. Shakalis, Genovaitė Treinienė ir Jurgis 

Laurinaitis.
Nuotr. Alfa Petrutis

MŪSŲ KOLONUOSE
Cape Cod, MA
ŠUOLIS l ERDVES RADIJO 

BANGOMIS

Kai rudenį tūkstančiai turistų 
ir vasarotojų apleidžia Cape 
Codo, prie Atlanto, pliažus, — 
likę žiemoti turi apsispręsti: 
laikinai pasitraukti į šiltą Flori
dą — ką daugelis ir daro, arba 
pasiruošti sutikti žiemą su 
visomis jos išdaigomis: šalčiu ir 
giliu sniegu.

Likę žiemoti traukia iš spintų 
dar kandžių nesuėstus kaili
nius, arba ieško sniegui 
kastuvų. Tie, kurie turi miklias 
kojas, slidinėja ar eina čiuožti, 
kiti — bando laimę ant užšalu
sių ežerų, meškeriodami lyde
kų ir ešerių, o dauguma liku
siųjų susigūžia šiltame kam
baryje prie TV aparato. Bet yra 
ir išimčių...

Štai vasario pradžioje, kai 
populiarus Craigville Beach 
pliažas buvo padengtas baltu 
sniegu, o jūros bangos mėtė ledo 
luitus, keturi tautiečiai, 
nuolatiniai Cape Codo gyvento
jai: Jurgis Laurinaitis, Alfonsas 
Petrutis, Genovaitė Treinienė ir 
Regina Petrutienė — sėdo auto- 
mobilin ir patraukė istorinio 
Plymouth link. Ten, už maž
daug 20 mylių, savo rezidenciją 
turi Cape Codo valdybos narys 
elektros inž. Edvardas Šakalis. 
Jo kvietimu šis ketvertukas vy
ko susipažinti su Šakalio laisva
laikio užsiėmimu: trumpų ban
gų radijo transliavimu, čia 
vadinamu ham radiju.

Šakalis, pensininkas savo na
muose, pastatytuose ant aukš
to uolėto kranto, nuo kurio, kaip 
ant delno, matyti Atlanto van
denynas su Bostonan plaukian
čiais laivais, turi įsirengęs 
trumpų bangų radijo siųstuvą- 
priimtuvą ir beveik kasdien pa
laiko ryšį su pasauliu, be abejo, 
ir su Lietuvos radijo mėgėjais. 
Jo radijas KD1BJ eteryje ieško 
kitų tokių radijo operatC’’”,, su 
kuriais jis pasikeičia dienos

TORGSYN 5542 Geary Blvd.,
San Francisco, CA 94121

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES!

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS!
Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta maisto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristatymas trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose:

TAIP PAT GALIMA SIŲSTI:

TV, VCR’S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
Voltais* 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
par satelitą Europai 

Pinigų keitimas

"R
tamlaualoa kalnoa JAV-biaa. Priimam uiaakymua talafonu 
U vtoų JA Vmkmtti Ir M kitų kraity. Parduodama automobiliu* 
glmlndma b>v. tg/ungoi. Parvadama plnlgua.
Mūsų parduotuvė siunčia visokių rūšių radijus ir elektroninius prie
taisus j Sov. Sąjungą su apmokėtu,arba neapmokėtu muitu.

naujienomis bei kitomis žinio
mis. Tokios privačios, vieno 
asmens aptarnaujamos radijo 
stotys veikia federalinės 
valdžios FCC žinioje. Joms yra 
nustatytos veikimo taisyklės bei 
tvarka. Būti tokios stotelės 
operatoriumi yra būtina išlaiky
ti tinkamus egzaminus ir gauti 
leidimą; suprantama, savinin
kas savo lėšomis įsigyja netaip 
jau pigų siųstuvą. Šakalio 
teigimu, vidutinio pajėgumo 
naujas siųstuvas kainuoja 
maždaug 800-1000 dolerių.

Trumpų radijo bangų mėgėjai 
nėra jokia naujiena. Dar prieš 
pastarąjį pasaulinį karą nepri
klausomoje Lietuvoje veikė 
gausus būrys trumpų bangų 
operatorių, kurių vienas — 
Jurgis Laurinaitis, dalyvavo 
šioje išvykoje į Plymouth. Kaip 
matyti iš jo laiško, šiais metais 
pasiųsto „Gimtajam kraštui”, 
Laurinaitis 1940 metais, būda
mas Kauno „Aušros” gimnazi
jos 7-os klasės mokinys, pats 
sukonstravo radijo siųstuvą, 
išlaikė reikalingus egzaminus ir 
gavo leidimą veikti. Jo signalo 
pavadinimas buvo LY1CB. 
Tačiau, kai netrukus rusų ka
riuomenė okupavo Lietuvą, 
kaip rašo Laurinaitis, NKVD 
pareigūnai atėjo pas jį į namus, 
siųstuvą atėmė, ir dar prigrasi

Švenčiant šv. Kalėdas California Gardens senelių namuose Lietuvos Dukterų 
draugijos narės. Iš kairės: J. Gaigalienė, O. Mažionytė, J. Smilgienė ir namų 
tarnautoja Z. Bagdonienė. Nuotr p. Tuskenienė8

Galite patys sudaryti siuntinį pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui.

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 lbs $129
MC 146 ŠEIMAI siuntinys 18 lbs $114
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 lbs $124
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 lbs $89
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 lbs $95

no, kad toliau toje srityje 
neveiktų.

Dabar, po daugelio tremties 
metų, tas pats Laurinaitis iš 
Amerikos parašė laišką Lietu
von, prašydamas, kad jam būtų 
sugrąžintas, kaip teisėtam 
savininkui, leidimas ir signalo 
pavadinimas, nes dabar, tą patį 
jo signalą naudojąs kažin koks 
kitas Lietuvos pilietis.

Atsakydamas Laurinaičiui, 
TV žurnalistas iš Vilniaus 
Linas Balsys, taip pat radijo 
mėgėjas, „Gimtajame Krašte” 
tarp kitko rašo: „Valstybės 
elektros ryšių inspekcija klaidą 
pažadėjo ištaisyti... Atvykęs į 
Lietuvą... jau galėsite pasiųsti 
savo radijo signalą iš jos”.

Jurgis Laurinaitis, kartą 
buvęs radijo mėgėjas, nori juo ir 
toliau būti. Dabar jis ruošiasi 
Massachusetts valstijoje įsigyti 
leidimą ir jau iš Amerikos žemy
no nauju signalu pasveikinti 
savo tautiečius Lietuvoj.

Grįžtant atgal į Šakalio, čia 
gimusio ir mokslus išėjusio, 
namų radijo studiją, tą rytą jam 
pavyko užmegzti radijo ryšį su 
keliais Amerikoje veikiančiais 
radijo mėgėjais: Wilium Repšiu, 
Chicagoje, Edvardu Juzumu, 
New Yorke, Flavijum Jankaus
ku, Philadelphijoje, ir Edvardu 
Mozuroniu, Conn. Šeimininkas 
Šakalis leido svečiams — Lauri
naičiui ir Petručiui, kuris 
beveik pusę savo amžiaus yra 
praleidęs prie mikrofonų Lietu
voje ir Amerikoje, eterio ban
gomis trumpai pasikalbėti 
su tais radijo mėgėjais. Ir koks 
netikėtumas: vienas tų pokalbių 
dalyvis pasirodo yra senas šio 
straipsnio autoriaus pažįsta
mas, o kitas sakė Petručiui, kad 
jis daugelį kartų yra girdėjęs jo 
pranešimus per Amerikos Balso 
radiją. Koks mažas radijo 
mėgėjams tas mūsų pasaulis...

Beje, tą pirmadienio rytą Ša
kaliui nepavyko užmegzti radi
jo ryšio su Lietuvoje esančiais 
mėgėjais, dėl vykusios eteryje 
magnetinės audros. Jo teigimu, 
jis labai dažnai kalbasi su Vil
niumi, Kaunu, Šiauliais, iš 
kurių gauna naujausių žinių 
apie tenykštį orą bei retesnius

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX)

* Prancūziški vaistai
* Šeimos vaistinėlė (kit)
* Vaistai vaikams (kit)
* Maistas vaikams ( kit)
* Automobiliai (LADA) nuo $6,600
* šaldytuvai nuo $500
* Health Spa pasiteiraukite
* Kondominiumai Pasiteiraukite
* Indų plovimo mašinos nuo $500
* Skalbimo mašinos nuc$550
* Mini-traktoriai nuo $2,000
* Įvairios prekės Pasiteiraukite

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu

Valandos: plrm.-trešd. 11-S, 
ketvirta, -šeštd. 11-7

įvykius sostinėje ir kitur.
O kalbant apie radijo mėgėjus

apskritai,reikia pripažinti, kad 
jų veikla nėra vien tik pramo
ginė. štai 1991 metais sausio 13 
d. rytą Edvardas šakalis nuste
bo gavęs pranešimą iš Vilniaus 
LY-2-WW-operatoriaus apie 
kruvinas žudynes prie Vilniaus 
TV bokšto. Todėl jis mano, kad 
Lietuvos radijo mėgėjai dabar

Trumpų radijo bangų operatorius inž. Edvardas Shakalis savo namų radijo 
studijoj, Plymouth, Mass. Nuotr. Petruti(j

SEPTYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
PETRAS 

MARKŪNAS
Savanoris-kūrėjas —
Muitinės Viršininkas

1992 m. vasario 20 dieną sukanka septyneri 
metai, kai Amžinybėn iškeliavo mūsų mylimas ir 
brangus Vyras, Tėvas ir Senelis, Petras Markūnas. 
Vasario 23 dieną buvo palaidotas Bethania kapinėse, 
Justice, IL.

Mes Jo niekad neužmiršime, o šioje liūdnoje 
sukaktyje prisiminsime šv. Mišiose ketvirtadienį, 
vasario 20 d., 7 vai. ryto Šv. Baltramiejaus bažnyčioje, 
Waukegan, IL.

Gimines ir pažįstamus prašome prisiminti Petrą 
Markūną savo maldose.

Žmona Olga, sūnus Povilas ir duktė Regina 
su šeima ir kiti giminės.

A.tA.
VIKTORIJAI STASKEVIČIENEI

mirus, sūnų VLADĄ, dukterį IRENĄ ir anūką VIK
TORĄ su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

BALFO 76-to skyriaus valdyba 
ir direktoriai

A.tA.
ZIGMUI BALNIUI

mirus, liūdinčiai žmonai LEOKADIJAI, broliams 
VYTAUTUI Čikagoje, JUOZUI ir JUSTINUI Lietu
voje ir visiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

J. A. Aidukai
G. A. Dūdai
K. VI. Kartūnai 
R. I. Kriviai

Florida

MIELIEMS ONUTEI, JUOZUI ir sesutei INDREI 

TOLIUŠIAMS netekus mylimo

ALMANTO
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Viktorija, Algirdas, Gintaras,
Kristina ir Aušrinė Karaičiai

turėtų labiau budėti, negu anks
čiau, kad būtų pasiruošę praneš
ti pasauliui apie svarbius įvy
kius Lietuvoje, kai normaliais 
keliais tai pasidaro neįmanoma.

Su tokiomis mintimis Cape 
Codo svečių ketvertukas apleido 
Edvardo Šakalio rezidenciją, 
prie kurios išdidžiai ant vieno 
stiebo plevėsavo JAV ir Lietu
vos vėliavos. Čia dar galima

Jau suėjo dešimt metų, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Žmoną ir Motiną, kurios netekome 1982 
m. vasario 18 d. /

Nors laikas bėga, bet mes Onutės niekada negalime 
pamiršti. Amžinoji Šviesa tegu jai šviečia.

Už a.a. Onos sielą šv. Mišios bus atnašaujamos 
sekmadienį, vasario 16 d., 10:30 vai. ryto Visų Šventųjų 
bažnyčioje, San Pierre, Indiana. Taip pat prel. Ladas Tulaba, 
Šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijos rektorius-emeritus, 
atnašaus šv. Mišias už velionę Romoje.

Maloniai prašome visus gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Oną Piežienę maldose.

Nuliūdę: vyras Stasys, dukterys Joanna ir Bernadet- 
ta, sūnūs Jonas ir Tomas, šešiolika anūkų, penki 
proanūkai ir brolis Jonas.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

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 1
Telefonas - (1-312) 523-0440

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marąuette 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

E. M. Krasauskai
M. Šaulienė
I. A. Vitkauskai
J. J. Vizgirdai

DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 14 d. &

pridurti, kad Edvardas Šakalis 
yra Cape Codo LB apylinkės 
valdybos narys; pernai jis su 
dviem savo sūnumis, kurių 
vienas yra dantistas, buvo 
nuvykęs Lietuvon. Ten Edvar
das susitiko su savo radijo

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
ONA

REZGAITĖ
PIEŽIENĖ

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

mėgėjais, o sūnus dr. Ričardas 
buvo atsivežęs modernių odon
tologijos priemonių, kad su
pažindintų lietuvius dantistus 
su nauja tos srities technologi
ja ir praktika.

Alfonsas Petrutis



6 DRAUGAS,

x Švč. M. Marijos Gimimo 
mokyklos Motinų klubo susi
rinkimas bus vasario 17 d., 
pirmadienį, 7:30 vai. vak. 
mokyklos salėje Marųuette 
Parke. Susirinkime bus pagerb
tos visos buvusios Motinų klubo 
prezidentės. Visas motinas pra
šome dalyvauti.

x Bendras Melrose Parko 
Lietuvių organizacijų komi
tetas rengia Vasario 16 
minėjimą vasario 22 d., šešta
dienį, 5:30 v.v. Bulgers Hali, 
16th Avė. & Hirsch, Melrose 
Parke. Bus rodoma video filmą 
Vytauto Landsbergio kelionė į 
Ameriką. Aukos bus renkamos 
Lietuvių Bendruomenei, Altai 
ir Diplomatinei tarnybai pagal 
laisvą aukotojo apsisprendimą. 
Po minėjimo bus vaišės. Malo
niai kviečiame dalyvauti.

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, vasario 18 d., 7:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos mokyklos salėje. Bus 
pakelti pirmojo ir introjo 
laipsnio vyčiai. Kalbės svečias 
Zenonas Petreikis apie užpil
dymą 1991 metų mokesčių 
anketų (Income Taxes). Visi na
riai kviečiami susirinkime daly
vauti.

x Jaunimo centro rengia
mas Vasario 16-tosios mi
nėjimas, įvyks vasario 15 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. kavinėje. 
Bus paskaita, meninė dalis ir 
kavutė. Visi kviečiami kartu 
pabūti, minint šią Nepriklau- 
somkybės atstatymo šventę.

x „Dainavos” ansamblis ir 
sol. Dana Stankaitytė kruopš
čiai rengiasi koncertui, kuris 
įvyks kovo 8 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Jaunimo centre. Rengia 
jaunimo centras. Visuomenė 
kviečiama ir išeivijos menines 
pajėgas paremti ir užpildyti 
salę.

x „Dailė ’92” parodos ati
daryme, kuris įvyks šiandien, 
vasario 14 d. 7:30 v.v. Čiurlio
nio galerijoje, sveikinimo žodį 
tars Chicagos ir Vilniaus tarp
tautinio teatro festivalio organi
zatoriai — Bernard Sahlins ir 
Rūta Vanagaitė-Wyman.

(sk)
x Kviečiame dalyvauti

„Vaikų namelio” ir „Žiburėlio” 
madų parodoje „Skambėk, Pa
vasarėli” vasario 23 d., 12 vai. 
Lexington House salėje. Bus 
modeliuojami ne tik krautuvių 
rūbai, bet ir išeiginiai tautiniai 
drabužiai iš įvairių Lietuvos 
apylinkių.

(sk)
x Pasaulio lietuvių centras 

Lemonte rengia estradinės 
muzikos dainininkės Nijolės 
Ščiukaitės koncertą vasario 21 
d., penktadienį, 7 vai. vakaro. 
Koncertas centro didžiojoje 
salėje. Dainininkė daug koncer
tuoja ir klausytojų labai mė
giama. Kviečiame atvykti ir 
pasigėrėti jos dainomis.

(sk)
x Jūsų giminės iš Lietuvos

atvyksta AEROFLOTU į Nevv 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvešime 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. (sk)

is, 1992 m. vasario mėn. 14 d.

x Lietuvių operos solistė 
Audronė Gaižiūnienė atliks 
meninę programą kovo 11 d. 
Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjime Lietuvių centre 
Lemonte kovo 8 d., sekmadienį, 
12 vai. Minėjimą rengia Korp! 
Neo-Lithuania vyriausia 
valdyba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti.

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime, kurį rengia 
Altos Chicagos skyrius vasario 
16 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, meninę programą atliks 
solistė Jina Varytė, akompa
nuojant M. Motekaičiui, Kristi
jono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos jungtinis mokinių 
choras ir „Grandies” tautinių 
šokių šokėjai. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.

x Danutė Bindokienė yra
IX tautinių šokių šventės 
leidinio redaktorė. Visos tau
tinių šokių grupės prašomos ne
delsiant padaryti leidiniui rei
kalingas nuotraukas su dalyvių 
vardais ir pavardėmis ir grupės 
aprašymu.

x Prof. dr. Dalia Katiliūtė 
Boydstun skaitys paskaitą va
sario 28 d., 7:30 v.v. Lietuvių 
centre Lemonte vyksiančioje 
skautininkių ir vyr. skaučių 
draugovės „Sietuva” sueigoje. 
Visos Chicagos ir apylinkių 
skautininkės ir vyr. skautės 
kviečiamos dalyvauti.

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos Brighton Parke susirin
kimas bus Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje pirmadienį, va
sario 17 d. Bus paminėta Lietu
vos Nepriklausomybės šventė. 
Meninę programą atliks Elena 
Sirutienė ir William Liauba. 
Visi kviečiami dalyvauti.

x IX Tautinių šokių šven
tėje jau yra užsiregistravę 52 
šokių vienetai. Šioje šventėje 
dalyvaus 22 vaikų grupės, 18 
jaunių grupių, 34 studentų 
grupės ir 32 veteranų grupės.

x Rita Dapkutė, Aukščiau
siosios Tarybos Informacijos 
skyriaus vedėja, kalbės apie 
„Moters rolę Nepriklausomoje 
Lietuvoje”, vasario 19 d., 11:30 
vai. ryto, Balzeko muziejuje, 
Gintaro kambaryje, Čikagos 
moterų klubo ruošiamame Va
sario 16 dienos minėjime. Visuo
menė kviečiama atsilankyti. 
Rezervacijoms prašome skam
binti: Marytei Krauchunienei 
312-631-5832 arba Liusei Dar
gienei 708-865-1456.

(sk)

x Per klaidą buvo pasikeis
ta apsiaustais. (Ieškomas Lon
don Fog vyr. tamsiai pilkas, 
raudonu, žieminiu, išimamu 
pamušalu, dydis 42 ar 44). Pra
šau skambinti 708-448-8374.

(sk)

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

(sk)

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

(sk)

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
kokteliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Užda
rytas pirmadieniais. 8100 Ro
berts Rd., tel. 708-458-1400.

(sk)

x Rūta Vanagaitė Wiman,
Lietuvos Valstybinio jaunimo 
teatro meno vadovė, viešės 
Chicagoje nuo vasario 13 iki 22 
dienos koordinuoti pasiruošimo 
darbus Tarptautinio teatro 
festivalio Lietuvoje. Jis vyks 
1993 m. gegužės mėnesį. Norin
tys su ja susisiekti prašomi 
kreiptis pas Alę Kėželienę 
312-751-0040.
x Macmillan-McGraw-Hill,

mokyklinių vadovėlių leidykla, 
ruošia spausdinimui Multicul- 
tural Geography ir prašė 
leidimo iš „Lituanus” persi
spausdinti pora eilėraščių. 
Mielai sutikome, nes tai ir yra 
vienas iš pagrindinių „Li
tuanus” žurnalo tikslų — propa
guoti lietuvių kūrybą.

x „Our Sunday Visitor” va
sario 16 d. laidoje plačiu straips
niu aprašo katalikų Bažnyčios 
Amerikoje veiklą Rytų Euro
poje. ypač iš Sovietų 
išsilaisvinusiuose kraštuose. 
Tap pat plačiai minimas kun. 
dr. Jurgis Šarauskas ir jo dar
bai įvairiuose kraštuose.

x „Žynys”, Colorado Lietu
vių Bendruomenės laikraštėlis, 
pirmas šių metų numeris išėjo 
iš spaudos su savomis ir bend
romis informacijomis. Laikraš
tėlis leidžiamas lietuvių ir 
anglų kalba, duoda svarbiausių 
įvykių aprašymus ir paskatas. 
Redaguoja Arvydas Jarašius, 
Julius ir Rimas Bulotai.

x „Velnio nuotykiai”, — 
nuotaikingas Rasos Posko
čimienės sukurtas ir režisuotas 
vaidinimas bus atliekamas šį 
šeštadienį, vasario 15 d., 7 vai. 
vak. Ateitininkų namuose 
Lemonte ruošiamame „Pončkų 
baliuje”. Moksl. ateitininkų 
Kun. A. Lipniūno kuopa kviečia 
visus atsilankyti. Po vaidinimo 
bus vaišės ir šokiai jaunimui ir 
vyresniems.

x Kun. L. Dieninis, Charlot
te. Mich., Janina ir Ignas Ru
giniai, Cicero, III., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai dėko
jame.

x Kun. L. Kemėšis iš Delhi, 
Ont., Kanada, „Draugo” garbės 
prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
auką, o už kalendorių — 7 dol. 
Ta proga užsisakė ir naujausių 
leidinių. Dėkojame.

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

(sk)

x Richard Hanus, advoka
tas, imigracijos įstatymų ži
novas, 205 W. Randolph, Sui
te 2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul- 
ta ija — veltui.

(sk)

x Dėmesio! Dėmesio! Kas 
nori įsigyti vairavimo teises 
(driver’s license), kreipkitės į
Edvardą Šumaną, tel. 
708-246-8241.

(sk)
x Linas Olšauskas, Cal- 

dwell Banker Real Estate, 5840
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000.

(sk)

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161.

(sk)

Kongr. Richard Durbin, daug padėjęs Lietuvai ir lietuviams, kalbės Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje pirmadieni, vasario 17 d.

CHICAGOJIR APYLINKĖSE
DIDYSIS VYČIŲ 

BANKETAS

Artėjant Vasario 16 d. Lietu
vos vyčių Vidurvakarių distrik
tas vasario 2 d. Martiniąue res
torane surengė savo tradicinį 
Lietuvos atsiminimų banketą. Į 
jį atsilankė daug čia gimusių 
Amerikos lietuvių ir net kita
taučių vyčių draugų. K. Budrik 
vadovavo iškilmingam maršui, 
kurio metu įžygiavo garbingieji 
svečiai. Banketą atidarė Evelyn 
Oželienė, rengimo komiteto pir
mininkė, dėkodama gausiai 
susirinkusiems, primindama 
dienos prasmę ir pakviesdama 
sugiedoti himnus. JAV ir Lietu
vos himnus giedant vadovavo 
sol. Marija Juzėnas, publikai 
nuoširdžiai pritariant. Maldą 
sukalbėjo Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas kun. Ant. 
Puchenskis. Trumpu žodžiu, bet 
nuoširdžiai svečius pasveikino 
šio distrikto pirmininkas ir viso 
banketo vadovas sol. Alg. 
Brazis.

Programą pravesti buvo 
pakviestas kun. Ant. Zakaraus
kas. Savo uždavinį jis labai 
sklandžiai atliko, laisvai naudo
damas abi kalbas, įterpdamas 
keletą taiklių anekdotų. Dideliu 
prielankumu Lietuvai ir 
Vyčiams gubernatoriaus sveiki
nimą perskaitė jo pavaduotoja 
Michalski. Taipgi raštu 
pasveikino Lietuvos gen. kons. 
V. Kleiza, neseniai išvykęs 
aplankyti Lietuvą.

Malonus paįvairinimas buvo 
Fr. Zapolio vadovaujamų vyčių 
šokėjų tautiniai šokiai, kuriuos 
atliko vyčių jaunimas, tau
tiniais drabužiais pasipuošęs.

Programos dalį sudarė solistės 
Praurimė8 Ragienės dainos apie 
pavasarį, vasarą apie mūsų 
brangią šalį. Įsijungė ir buvusis 
Metropolitan operos solistas 
Alg. Brazis, sudarydamas su 
soliste duetą, ypač patraukliai 
padainuojant „Plaukia sau 
laivelis”. Solistams akompana
vo muz. R. Mockus.1

Šiemet Vyčių bankete buvo 
pagerbta Rita Dapkutė, Lietu
vos parlamento ir jo pirmininko 
V. Landsbergio informacijų 
vadovė. Jos vaidmenį priminė ir 
jai žymenį įteikė pirm. Al. Bra
zis. Šį garbės ženklą priimdama, 
R. Dapkutė vyčiams dėkodama 
pažymėjo, kad tą ji laiko pager
bimu visų į Lietuvą sunkio
sioms dienoms nuvykusių 
talkinti Amerikoje brendusių 
jaunuolių ir visus juos išvardijo.

Energingoji E. Oželienė dar 
kartą padėkojo svečiams, pro

gramos atlikėjams bei banketo 
ruošimo komitetui, pakvies
dama Gary Šv. Kazimiero liet. 
parapijos kleboną prel. Igną 
Urboną sukalbėti užbaigos 
maldą. Pabaigoje vyko šokiai, 
grojant Ą. Stelmoko orkestrui.

Pažymėtina, kad vyčių banke
tuose publika nevarginama il
gomis kalbomis, viskas pra
vedama sklandžiai, iš anksto 
viską pramačius ir sutvarkius.

Buvo džiugu matyti gerai 
paruoštą vyčių programos 
leidinį. Čia buvo pažymėta ne 
vien banketo eiga, bet ir duoti 
himnų tekstai, kad publikai 
būtų lengviau įsijungti. Duotas 
ir tekstas Maironio dainos 
„Lietuva brangi”, kurią visi bai
giantis iškilmei sugiedojo. Įdėti 
pagrindiniai R. Dapkutės bio
grafiniai bruožai ir išvardinti 
visi nuo 1961 m. kasmet vyčių 
pagerbiami asmenys už nuopel
nus Lietuvai.

Juoz. Pr.
IKI PASIMATYMO

Kaip viena diena pralėkė du 
mėnesiai Chicagoje. Tiek daug 
paskaitų išklausyta, tiek daug 
Montessori mokyklų stebėta, 
tiek nuoširdžių žmonių sutikta.

Dir. Julius Širka, nors tik sveiksta, dalyvaus Vasario 16-tosios Donelaičio 
Lit. mokyklų minėjime.

Nuotr. J. Tamulaičio

Lietuviškas ačiū Stasei Vaiš
vilienei už motinišką meilę ir 
globą, montessorišką požiūrį į 
žmogų, už abi keliones į 
Chicagą, už puikias gyvenimo 
sąlygas, už sudominimą M. 
Montessori auklėjimo metodu.

Mano atostogos buvo turi
ningos, darbingos, įdomios, 
suteikusios daug žinių ir pasi
tenkinimo. Pavasarį su par
skrendančiais paukščiais lauk
sime Stasės Vaišvilienės 
Šiaulių vaikų namuose. Jos 
atvykimas mums bus džiaugs
mas ir rimtas egzaminas — 
montessorinio darbo patikri
nimas.

Aš laiminga, kad į Lietuvą jos 
mažiesiems piliečiams gabenu 
Chicagos lietuvaičių montesso- 
rininkių S. Vaišvilienės, N. 
Cijūnėlienės, D. Dirvonienės, J. 
Juknevičienės, M. Kucinienės, 
V. Mačiulienės, D. Petrutytės 
ilgametę pedagoginio meistriš
kumo patirtį, kuria jos nuošir
džiai dalijos. Stengsiuosi įgytas 
žinias ir sutiktų žmonių nuošir
dumą perduoti vaikams ir ki
tiems žmonėms.

Išvykdama linkiu visiems, 
kurie daug prisidėjo prie Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimo stebuklo, kurie gyvena 
Lietuvos ateitimi, daug sveika
tos ir malonių susitikimų Lietu
voje. Esu Šiaulių vaikų namų 
auklėtoja

Birutė Musneckienė

Dalis California Gardens gyventojų, svečių ir Lietuvos Dukterų draugijos 
talkininkių. Kalba J. Smilgienė.

PAGARBA
GERADARIAMS

Čia yra rašoma apie „Cali
fornia Gardens” senelių namus 
Chicagoje, kuriuose yra 
nemažas būrys lietuvių.

Visų pirma, tenka išvardinti 
Lietuvos Dukterų draugiją, 
kuri, šalia kitų kilnių darbų, 
atlieka ir vienišų žmonių 
lankymą. Lietuvos Dukterų

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— New Yorko LB apygar
da posėdžiavo sausio 22 d. ir 
aptarė Vasario 16 d. minėjimą, 
bet buvo priešingi prieš rengimą 
kovo 11 d. minėjimo. Dvi 
šventes reikia sujungti kartu. 
Dalyvavo pirm. Kęstutis Mik- 
las, vicepirm. Kęstutis Bileris, 
Paulius Jurkus, Malvina Kli- 
večkienė, Linas Šidlauskas, Rai
mundas Sližys, Vincas Blažai- 
tis. Taip pat apylinkių pirmi
ninkai — Bill Kurnėta, Ramutė 
Česnavičienė, Jane Venckutė, 
Vytautas Žukas. Jane Vencku
tė yra Manhatan apylinkės 
pirmininkė ir pasisamdė au
tomobilį, kad galėtų posėdy 
dalyvauti.

— Seselė Nijolė Sadūnaitė 
iš Pittsburgo, prel. Jono Kučin-, 
gio pakviesta, vasario 11 
atvyksta į Los Angeles ir daly
vaus Vasario 16 minėjime, kur 
pagrindinę kalbą pasakys iš 
Washingtono atvykęs ambasa
dos štabo narys Viktoras Nakas. 
Seselė Nijolė Amerikon atvyko 
priimti Katalikų universiteto 
Ohio valstijoje jai paskirto 
medalio už darbus, įkūnijančius 
šv. Pranciškaus labdarybės 
dvasią. Tokį pat medalį yra ga
vusi Motina Teresė. Kelionę į 
Los Angeles finansuoja prel. J. 
Kučingis.

Nuotr. P. Tuskenienės

savanorių grupė (E. Gaškienė,
O. Mažionytė, M. Strungienė, E. 
Valantinienė ir daug kitų) jau 
kelerius metus, kelis kartus į 
mėnesį aplanko šiuose namuose 
gyvenančius lietuvius su gražiu 
žodžiu artimo meile, nuošir
dumu, paguoda ir su glėbiu 
visokiausių gėrybių, t.y. vaisių 
sausainių ir kt. Taip pat Lietu
vos Dukterys ištiesia pagalbos 
ir talkos ranką šiems namams 
šv. Kalėdų laikotarpyje.

Kitas dažnas lankytojas kun.
K. Raudeliūnas, S J. Turbūt 
nebuvo metuose nė vienos sa
vaitės, kad jis nepasirodytų čia. 
Jis pasikalba su kiekvienu, 
išklauso skundų, paguodžia 
dieviška meile ir apdovanoja 
visokiomis dovanėlėmis.

Nemažiau vertinamas yra 
kun. V. Mikolaitis iš Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos Mar
ąuette Parke. Jis kiekvieną tre
čią mėnesio trečiadienį aplanko 
lietuvius šių namų gyventojus. 
Jo lūpose Dievo žodis, meilė ar
timui ir dvasinė paguoda.

Taip pat negalima pamiršti ir 
daugiau geradarių-talkininkų, 
sunku būtų visus išvardinti, nes 
jų yra daug, kurie vienu ar kitu 
būdu atliko nepaprastai svarbų 
artimo meilės uždavinį. Jie visi 
yra gerbiami, laukiami, o jų 
kilnūs darbai sulaukia gilių 
įvertinimų iš „California Gar
dens” senelių namų lietuvių 
gyventojų ir tarnautojų.

Polė Tuskenienė

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


