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Nėra kliūčių
4Lozoraičio kandidatūrai

B. Clinton savo dukrą 
leis į privačią mokyklą

Trečiadienio žinios
Vilnius, sausio 6 d. (Elta) — 

Seimas panaikino bet kokias 
abejones, kurios Prezidento rin- 
bimil komisijai buvo kilusios dėl 
pretendento i prezidentus — 
Stasio Lozoraičio kandidatūros. 

' - ’ Respublikos Prezidento rinki
mų komisijos teikimu Seimas 
apsvarstė ir priėmė įstatymą 

| , ,Dėl Lietuvos Respublikos pre- 
, ridento rinkimų įstatymo papil

dymo”. Papildytame antrajame 
straipsnyje nurodoma, jog pre
zidentu gali būti renkamas Lie
tuvos Respublikos pilietis pagal 
kilmę, ne mažiau kaip trejus pa- 

■ !; storuosius metus gyvenęs Lie
tuvoje, jeigu jam iki rinkimų 
dienos yra suėję ne mažiau kaip 
40 metų ir jeigu jis gali būti 
renkamas Seimo nariu. Į Lietu
vos piliečio gyvenimo Lietuvo
je laiką įskaitomas laikas, 
praleistas už šalies ribų, jei tai 
susiję su politine tremtimi, 
įkalinimu už politinius įsitiki
nimus, darbu diplomatinėse tar
nybose bei kitomis užduotimis, 

• Musijusiomis su valstybės pave- 
r'dimais.

Prezidento rinkimų komisija, 
j svarstydama S. Lozoraičio kan- 

■ffidatūros klausimą, buvo sua- 
hejojusi, ar jis trejus pas- 

j taruosius metus gyveno Lietu- 
voje, kaip to reikalauja vienas 
Konstitucijos straipsnių. Nors, 

į kita vertus, S. Lozoraitis visą 
| laiką turėjo tik Lietuvos Res- 
Į publikos pilietybę, o ambasados 
I teritorija priklauso jos valstybės 
teritorijai.

.V
'•7' ' Septyni kandidatai į 

kandidatus

Norą būti kandidatais į Lie- 
I tuvos prezidentus iki sausio 5 
; dienos 24 vai. pareiškė aštuoni 
j žmonės. Pareiškimus dokumen- 
Į tus prezidento rinkimų komisi- 
| iai pateikė Kazimieras Antana- 
j vičius, Algirdas Brazauskas, 
j Kazimieras Petraitis, Stasys 
j Lozoraitis, Kazimieras Uoka, 
į Kazys Bobelis, Remigijus Vil- 
1 kaltis ir Romualdas Neverdaus- 
I ^as‘

Pirmiesiems septyniems pre
zidento rinkimų komisija išdavė 

i rinkėjų parašų rinkimo lapus. 
Kiekvienas, surinkęs 20,000 

I parašų, bus įregistruotas ofi- 
ij'aliu kandidatu į Lietuvos 

"Respublikos prezidentus. Tai jie 
privalo padaryti iki sausio 20 
dienos. R. Neverdauskui parašų 
rinkimo lapai neišduoti, nes jis 
nepristatė Lietuvos pilietybę pa
tvirtinančių dokumentų.

Tris kandidatus į prezidentus 
iškėlė politinės partijos. Lai
kinai einantis Lietuvos prezi
dento pareigas A. Brazauskas 
>ra Lietuvos Demokratinės 

,5 Darbo partijos kandidatas—jos 
: pirmininkas. Seimo narį K. 

Bobelį pasiūlė Lietuvos Krikš
čionių Demokratų Sąjunga, K. 

I Petraiti — jo paties vadovau
jama Respublikonų partija.

Seimo narys K. Antanavičius 
| sustabdė savo narystę Lietuvos 
| Socialdemokratų partįjoje ir rin- 
I kiniuose žada būti nepriklau- 
( somų kandidatu. Lietuvos am

basadorius JAV-ėms S. Lozorai- 
j tis niekada nepriklausė Lie

tuvos politinėms partijoms, ta
čiau jo kandidatūrą remia ma
žiausiai devynios politinės par- 

1 tijos ir keli visuomeniniai po- 
. litiniai judėjimai. Save iškėlė 

Seimo narys K. Uoka bei R. Vil- 
I kaitis — savaitraščio „Pirma-

iš Lietuvos
dienis” korespondentas, akto
rius.

K. Uoka yra jauniausias tarp 
šešių kandidatų į prezidentus. 
Jam 42 metai. R. Vilkaitis yra 
keliais mėnesiais-vyresnis. Vy
riausias amžiumi — septynias
dešimtuosius pradėjęs K. Bobe
lis. Metais už jį jaunesnis S. Lo
zoraitis, A. Brazauskas pernai 
šventė šešiasdešimtmetį, K. An
tanavičiui 56 metai, K. Petrai
čiui — 66.

Brazauską kandidatuoti 
verčia Lietuvos padėtis

Algirdas Brazauskas spaudos 
konferencijoje pasakė nejaučiąs 
vidinio poreikio būti prezidentu, 
tačiau kandidatuoti jį verčia 
Lietuvos visuomeniniame-poli- 
tiniame gyvenime besiklostanti 
padėtis.

A. Brazauskas paaiškino, kad 
kandidatu į prezidentus jį 
pasiūlė LDDP, turinti daugumą 
Seime. Seimo dauguma palaikė 
ir jo pasiūlytą vyriausybę. 
Natūralu, kad partija, gavusi 
didžiausią rinkėjų pasitikėjimą, 
nori matyti prezidento poste ir 
savąjį kandidatą. Tuo tarpu 
dešiniosios politinės partijos, 
palaikančios Stasį Lozoraitį ir 
tikėdamosi jo sėkmės, iš esmės 
siūlo nupjauti visą valdymo 
viršūnę ir uždėti naują. A. 
Brazauskas prognozavo situaci
ją, kuri tokiu atveju galėtų 
susidaryti. Naujasis prezidentas 
paleidžia vyriausybę, bet su tuo 
Seimo dauguma vargu ar su
tiks. Po kelių nesėkmingų 
bandymų ją sudaryti, paleidžia
mas ir Seimas. Ir vėl viskas iš 
naujo. „Kiek laiko galima pa
kęsti tokią erzelynę”, klausė A. 
Brazauskas.

Jis atmetė galimybę, kad nu
galės tas kandidatas į preziden
tus, kurį rems kuo daugiau 
politinių partijų. Taigi jis 
nelaiko S. Lozoraičio galimybių 
prezidento rinkimuose neabejo
tinomis. Jį remsiančios pareiškė 
mažiausiai devynios politinės 
partijos. „Viską lems 2.5 mili
jono rinkėjų valia”, pasakė A. 
Brazauskas. Tai, jo nuomone, 
įrodė praėjusių metų gegužės ir 
birželio referendumai bei Seimo 
rinkimai.

Pasak jo, po prezidento rin
kimų turėtų baigtis politinių 
aistrų ir įvykių virtinė, kre
čianti Lietuvą. Reikės pradėti 
dirbti, nes sunku net įsivaiz
duoti, kokia katastrofiška yra 
Lietuvos ūkio padėtis. Pir
miausia reikėtų atkurti gamy
bos lygį. Tai padėtų funkcionuo
ti visoms kitoms sritims — me
nui, kultūrai, švietimui. Kuo 
greičiau reikėtų įvesti litą.

A. Brazauskas kalbėjo apie 
organizuoto nusikalstamumo 
pažabojimą Lietuvoje. Jis pa
brėžė, kad būtina sujungti 
Prokuratūros, Vidaus Reikalų 
ministerijos ir Saugumo Tar
nybos jėgas. Galbūt, pasakė jis, 
reikėtų įkurti specialią tarnybą 
prie vyriausybės ar prezidento 
ir tuomet ryžtingiau kovoti su 
mafija. Bus reorganizuotas ir 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
Apsaugos skyrius.

Opozicija susirūpinusi dėl 
talono nuvertėjimo

Smarkiai krenta lietuviškų 
pinigų — talonų vertė, pažymi
ma Seimo opozicijos — Tėvynės

Prez. George Bush antradieni valgė pietus su JAV Karo Akademijos, West Point, kadetais. Savo 
kalboje jis iškėlė svarbą rimtai apsvarstyti norimas daryti karines intervencijas užsienyje.

Santaros išplatintame pareiš
kime.

Praėjusiais metais nuo spalio 
30 d. iki lapkričio 25 d. — tai 
yra, iki išrinkto Seimo darbo 
pradžios talonas kasdien vidu
tiniškai nuvertėdavo mažiau 
nei 0.2%, ir per šį laiką jo vertė 
nusmuko apie 4.5%. Po naujos 
vyriausybės paskyrimo nuver
tėjimo tempas pradėjo staigiai 
didėti. Gruodžio paskutinėmis 
dienomis talono vertė kasdien 
krito daugiau kaip 2%. Per 

-vieną mėnesį šis-tempas padi
dėjo daugiau kaip 10 kartų, 
sakoma opozicijos pareiškime. 
Susidariusi padėtis vertinama 
kaip grėsminga, nes toks pro
cesas gali labai skaudžiai at
siliepti Lietuvos ūkiui ir gy
ventojams.

Tėvynės Santara pateikė pa
klausimą ministrui pirmininkui 
ir tikisi, kad Seimas gaus šio 
proceso analizės išvadas ir infor
maciją apie priemones padėčiai 
stabilizuoti. Pareiškimo auto
riai reikalauja, kad Seimas 
pavestų biudžeto ir finansų bei 
ekonomikos komitetams nuolat 
analizuoti padėtį, konsultuotis 
su vyriausybe ir Lietuvos Ban
ku, o išvadas kas savaitę pa
teikti Seimui plenariniame po
sėdyje.

Trumpos žinios
Sausio 12-13 dienomis 

Vilniuje Sausio 15-osios Brolįja, 
Sąjūdis, Šaulių sąjunga, Politi
nių kalinių ir tremtinių sąjun
ga, Laisvės kovotojų — Miško 
brolių draugija bei Politinių 
kalinių sąjunga, rengia tragiš
kųjų 1991 m. sausio įvykių mi
nėjimą. Organizacinis komite
tas pakvietė Lietuvos žmones 
ateiti į šventas Lietuvai vietas 
— prie TV bokšto, TVR rūmų, 
prie Parlamento — susikaupti, 
susimąstyti. Seimo opozicijos 
Tėvynės Santaros blokas pasiū
lė vyriausybei sausio 13-ąją 
paskelbti nedarbo diena.

Lenkijos ir Lietuvos premje
rai susitiks, kaip pranešė Len
kijos vyriausybės spaudos biu
ras, sausio 7 d. Suvalkų vaiva
dijoje Vygry vienuolyne esan
čiuose menininkų kūrybos 
namuose. Lietuvos premejeras 
Bronislovas Lubys ir Lenkijos 
premjerė Hanna Suchocka ap
tars dvišalius santykius, pir
miausia ekonominį bendradar
biavimą.

Žemės ūkyje dirba 332,000 
Lietuvos žmonių. Tai yra 17% 
visų dirbančiųjų.

Lietuvoje šiuo metu statomos 
27 naujos katalikų bažnyčios.

JAV ir sąjungininkai ruošia 
ultimatumą Irakui

Washington, DC, sausio 5 d. 
(NYT) — JAV ragina savo są
jungininkus jungtis prie 
perspėjimo Irakui, kad susi
lauks karinių veiksmų, jei 
Bagdadas nepašalins i naujai 
atvežtų anti-lėktuvinių raketų. 
Šios grasina sąjungininkų 
lėktuvams, patruliuojantiems 
Irako oro erdves, kurio* Jung- 
tinės Tautos neleidžia Irakui 
skraidyti — vadinamas „no-fly” 
zonas.

JAV pareigūnai tarėsi su Bri
tanijos, Prancūzijos ir Saudi 
Arabijos pareigūnais apie 
siūlomą ultimatumą, kuris gali 
būti įteiktas net trečiadienį. 
JAV tebesitariant su sąjungi
ninkais dėl ultimatumo, prezi
dento Bush administracijos na
riai plačiau jo nekomentavo, bet 
diplomatai sako, jog nebent atsi
rastų nenumatytų sunkumų, ul
timatumas bus įteiktas Irako 
Misijai prie Jungtinių Tautų 
New Yorke.

Irakui būtų duodamas trum
pas terminas — gal tik 48 valan
dos — pašalinti raketas iš už
draustosios zonos pietiniame 
Irake — žemiau 32-osios para
lelės — arba susilaukti pasek
mių. Diplomatai sako, jog bau
džiamieji puolimai galėtų apim
ti ir Irako oro pajėgų bazes, 
kurias yra lengviau sunaikinti, 
negu laisvai judinamų raketų 
grupuotės. Tačiau galutinis 
JAV ir sąjungininkų veiksmas 
priklausys nuo Bagdado reakci
jos į ultimatumą.

Šis ultimatumas yra dar vie
nas žingsnis palaipsniškai ky
lančioje konfrontacijoje tarp 
Bagdado ir Washingtono, kuri 
prasidėjo gruodžio 27 d., kai 
buvo nušautas Irako MIG-25 
lėktuvas, skridęs neleidžiamo
joje zonoje. Po to JAV nuskrai
dino savo laivyno lėktuvų į 
Saudi Arabijos Dharan oro 
pajėgų bazę,vieną JAV laivyno 
lėktuvnešį atplukdė nuo Soma- 
lijos pakrantės į Persų įlanką.

Irakas savo priešlėktuvines 
raketas pradėjo vežti į drau
džiamąją zoną dar prieš Irako 
lėktuvo nušovimą.

Sekančią dieną po MIG lėktu
vo nušovimo. Irako lėktuvai 
bent dar tris kartus įskrido į 
draudžiamąją zoną pietiniame 
Irake, lygiai virš pastatytų ra
ketų, nutaikytų į skilsiančius 
sąjungininkų lėktuvus. Kai 
kurie JAV pareigūnai mano, jog 
Irako lėktuvai kaip tik nori 

įvilioti sąjungininkųJėktuvus į 
savo raketų saugomą zoną, kad 
Irakas galėtų atkeršyti už 
nušautą Irako lėktuvą. Kiti 
mano, kad raketomis norima 
apsaugoti Irako lėktuvus, 
skrendančius uždraustoje zonoje 
ir tuo pasityčioti iš Vakarų.

Bet nežiūrint Irako motyvų, 
JA.V nori; kad Irakas, raketas 
išvežtų. Persų įlankos kare 
beveik visi JAV nuostoliai buvo 
padaryti šių raketų bei antilėk- 
tuvinės artilerijos.

Busimasis JAV prezidentas 
Bill Clinton taip pat pakartojo 
savo stiprią paramą Irakui 
uždėtų sankcijų vykdymui ir 
prižiūrėjimui. „Aš manau, kad 
Saddam neturi guostis, kad Bill 
Clinton taps JAV prezidentu”, 
pareiškė Bill Clinton’o atstovas 
George Stephanopoulos.

Prez. Bush išdėsto JAV 
intervencijos sąlygas

West Point, NY, sausio 5 d. 
(NYT) — Kalbėdamas 4,000 
JAV Karinės Akademijos kade
tams, prez. George Bush 
perspėjo, kad JAV neturi tapti 
pasaulio policininku dėl to, kad 
ji turi dominuojantį vaidmenį 
pasaulyje. Bet, jis sakė, JAV 
neturi ir ignoruoti tarptautinių 
problemų. Tačiau šioje kalboje 
jis labiausiai pabrėžė ilgo ir rim
to apsvarstymo svarbą, darant 
sprendimus kur ir kaip panau
doti JAV karinę jėgą. „Vien 
faktas, kad JAV yra pakanka
mai pajėgi daryti intervencijas 
krizėse, dar nereiškia, kad ji tai 
turėtų daryti”, jis sakė.

Nors prez. Bush išdėstė kelias 
gaires, darant tokius sprendi
mus, jis pareiškė, jog šalia mo
ralinių imperatyvų ir sveiko 
proto, jokių tikrų gairių nėra 
sprendimui, kada JAV kariuo
menė turi daryti intervencijas 
užsienyje.

„Priėmimas griežtų kriterijų 
dėl jėgos panaudojimo”, jis sakė, 
„tik užtikrintų, kad būtų pada
rytos klaidos, dėl Amerikos 
interesų ir amerikiečių gyvybių. 
Tai tik duotų aiškias gaires no
rintiems pridaryti bėdų, numa
tyti savo veiksmus; tai gali 
užtikrinti JAV draugus ir są
jungininkus, kad JAV pagalba 
negalima pasitikėti”.

Savo rinkiminės kampanijos 
metu Bill Clinton stipriai

Little Rock, Ark., sausio 5 d. 
(NYT) — Busimasis prez. Bill 
Clinton, kuris per visą savo 
politinę karjerą daug dėmesio 
skyrė JAV viešųjų mokyklų 
gerinimui, šiandien pranešė, 
kad savo dukrą Chelsea siųs į 
brangiai kainuojančią privačią 
mokyklą Washington, DC, 
mieste, kurią lanko daug 
Washingtono elito vaikų.

Aiškindamas, kodėl Clin
ton’ai pasirinko savo 12-metę 
dukrą leisti į menonitų (čia 
vadinamų Quakers — kvakerių) 
Sidwell Friends mokyklą, kur 
metų mokslas kainuoja 10,700 
dol., B. Clinton’o atstovas 
George Stephanopoulos sakė, jog 
šeima pasirinko, ką laikė 
geriausia savo dukros išmoks
linimui. Šiuo metu Chelsea yra 
aštuntame skyriuje Little Rock 
viešoje mokykloje, ir Sidwell 
Friends mokyklą pradės lankyti 
šio mėnesio pabaigoje.

G. Stephanopoulos sakė, jog 
šio sprendimo nereikia inter
pretuoti Washingtono vie
šųjų mokyklų ignoravimu ir 
kad nėra jokio prieštaravimo 
tarp šio pasirinkimo ir B. Clin- 
tono angažavimosi už viešąsias 
mokyklas.

Rinkosi, kaip tėvai

G. Stephanopoulos tolygu 
pasakė, kad Clinton’ai padarė 
sprendimą kaip tėvai; -ne kaip 
prezidentas su žmona. Jie’ savo 
pasirinkimą grindė grynai tuo, 
ką jie laikė geriausiu pasi
rinkimu savo dukrai, neatsi
žvelgdami į tokio pasirinkimo 
simbolinę reikšmę. Paskutiny
sis šių laikų prezidentas, turė
jęs mokyklinio amžiaus vaiką — 
Jimmy Carter — savo dukrą 
Amy leido į Washington, DC, 
viešąją mokyklą.

B.Clinton’o atstovas pasakė, 
jog Clinton’ų sprendime neki- 

kritikavo prezidentą Bush, kad 
nesiima agresyvesnių veiksmų 
prieš serbus buv. Jugoslavijoj. 
Tačiau dabar, kai Bush remia 
stipresnę veiklą per Jungtines 
Tautas,bandant stabdyti serbų 
agresiją tame regione, nebesi
mato skirtumo tarp jų pažiūrų.

Joks JAV prezidentas nuo 
Lyndon Johnson kadencijos ne
naudojo JAV karinės galios taip 
plačiai ir taip dažnai, kaip prez. 
Bush. Ir prezidento kalbą karo 
akademijoje galima būtų laikyti 
pateisinimu visų tų veiksmų, 
būtent: Panamoje ir Persų 
įlankoje ir dabartinė interven
cija Somalijoje humanitariniais 
tikslais. Be to, JAV lėktuvai 
skraidė virš Filipinų parodyti 
JAV galią, kai prezidentei Co- 
razon Aųuino grėsė perversmas.

Savo kalboje prez. G. Bush 
sakė, kad jėgos panaudojimą 
galima pateisinti tik „ten ir 
tuomet, kur jėga gali būti 
efektyvi”, „kur jos pritaikymas 
gali būti ribotas tiek apimtimi, 
tiek ir laiko atžvilgiu” ir „kur 
jos panaudojimo nauda atsveria 
jos potencialią kainą ir aukas”.

Paskutinėmis savaitėmis pre
zidento Bush užsienio patarėjai 
sakė, kad padėtis Somalijoje 
pateisina JAV interverncįją, o 
Bosnijoje — ne, dėl to kad 
Somalijos padėtis patenkina 
šias sąlygas, o Bosnijos — ne. 

lo klausimas, kur saugumo 
agentams bus lengviau užtik
rinti dukros saugumą. Clinton’ų 
draugai sakė, jog Clinton’ai 
pasirinko savo dukros gerovės 
nepaaukoti savo politikos sus- 

1 tiprinimui. Gerai žinoma, jog
District of Columbia mokyklos 

I toli gražu negauna joms rei
kiamų lėšų, turi žymiai per 
daug mokinių pagal savo sąly
gas ir kad daugelis tėvų, tiek 
balti, tiek ir juodi, kas tik 
finansiškai išgali, leidžia savo 
vaikus į privačias mokyklas.

Būsimo viceprezidento Al 
Gore vaikai taip pat lanko 

’ privačias mokyklas Washing- 
tone. Dukterys Kristin — 15 ir 
Sarah — 13 lanko National 
Cathedral School, o Albert 3-is 
lanko St. Albans School for Boys.

Hillary Clinton’ienės draugė 
Mariau Wright Edelson, įkūru
si vaikų šalpos fondą Children’š 
Defense Fund, savo vaikus lei
do į Sidwell mokyklą ir tai 
greičiausia įtakojo Clinton’ų 
sprendimą. Sidwell yra žinoma 
dėl to, kad jos mokiniai yra iš 
įvairių rasių bei etninių grupių 
ir duoda nemažą skaičių stipen
dijų savo mokiniams iš nepasi
turinčių šeimų.

Sprendimas susilauks 
kritikos

Nežiūrint to, manoma, kad 
Clinton’ų sprendimas susilauks 
daug kritikos, ypač kadangi 
savo rinkiminės kampanijos 
metu Clinton’as nuolat vaidino 
„vidurinės klasės” žmogų, 
gyrėsi, kad savo dukrą leidžia į 
rasiškai įvairią viešą mokyklą 
Little Rock, ir dažnai pats valgė 
McDonald’s užkandinėse. Svar
biausia tai, kad B. Clinton’as 
stipriai kritikavo prez. G. Bush 
siūlomą valdžios duodamų tė
vams vekselių programą, ku
riuos tėvai galėtų panaudoti 
tiek viešose, tiek ir privačiose 
mokyklose, pagal savo pasirin
kimą. B. Clinton, vieton to rėmė 
mokyklų pasirinkimo planą, 
pagal kurį tėvai turėtų teisę 
pasirinkti bet kurią viešą 
mokyklą savo gyvenamame dis- 
trikte.

Bet vienos organizacijos dary
ti politinę įtaką piliečių labui — 
Institute for Justice — kuri yra 
respublikoniškų pažiūrų, direk
torius Clint Bolick iškėlė: „Bill 
Clinton, kuris afišuojasi viešųjų 
mokyklų gynėju, rado, kad nė 
viena vieša mokykla Washing- 
ton, DC, nėra pakankamai 
aukšto lygio jo dukrai. Mes 
norėtume, kad tokią pasirin
kimo laisvę, kaip jis turi, turėtų 
visi tėvai — ypač nepasiturin
tieji”, tuo parodydamas, koks 
aktualus yra siūlomas valdiškų 
vekselių vaikų išmokslinimui 
planas.

KALENDORIUS

Sausio 7 d.: Šv. Raimundas 
Penjaforto, Julius, Liucijus, Rū
tenis, Raudvilė.

Sausio 8 d.: Apolinaras, 
Teofilis, Severinas, Gintė, Ne
mira.

ORAS CHICAGOJE

Ketvirtadienį saulė teka 7:17, 
leisis 4:36. Temperatūra dieną 
32 F (0 C), apsiniaukę, gali 
snigti, naktį 25 F (- 4 C).

Penktadienį saulė tekės 7:16, 
apsiniaukę, snigs, bet bus pora 
laipsnių šilčiau.



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. sausio mėn. 7 d.

DETROITO ŽINIOS
VIENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTIS

Šv. Mišios už Antano Griniaus 
sielą bus atnašaujamos sekma
dienį, sausio 10 d., 10:30 v.r. Šv. 
Antano lietuvių bažnyčioje, 
Detroite. Lygiai prieš metus, 
1992 m. sausio 10 d., Antanas 
Grinius mirė, sulaukęs 85 metų 
amžiaus.

Antanas Grinius

Antanas Grinius gimė 1906 
m. lapkričio 5 d. Jačiūnų km., 
Pagirio valse., Ukmergės apskr. 
Baigęs Pagirio pradžios mokyk
lą,.mokėsi Suaugusiųjų gimna
zijoje Kaune ir ten pat lankė 
socialinių mokslų institutą. 
Dirbdamas Siesikų valsčiaus 
savivaldybėje, pradėjo reikštis 
spaudoje kaip korespondentas, 
rašydamas tuometinio gyveni
mo rūpimais klausimais. Tar
naudamas Lietuvos kariuome
nėje, I-mame Gusarų pulke, 
rašė į žurnalą „Karį” pulko gy
venimo aktualijas, žirgų lenk
tynes, sporto šventes bei gink
lų fondo reikalingumą.

Vokietijoje A. Grinius bend
radarbiavo „Mūsų Kelyje”, teik
damas „Seligenstadt” stovyklos 
lietuvių organizacinės ir kultū
rinės veiklos žinias. Į JAV 1949 
m. atvyko su žmona Jadvyga ir 
apsigyveno Detroite. Korespon
dentiniu būdu įsigijo sąskaity
bos diplomą, studijavo braižy
tojų kursuose. Dirbo Fordo au
tomobilių pramonėje iki išėjo į 
pensiją.

Lietuvių išeivija Antaną Gri
nių pažįsta iš jo raštų spaudoje, 
tuo labiau, kad jis rašė net 
keliuose laikraščiuose: „Dir
voje”, „Drauge”, „Karyje”, 
„Naujienose”, „Tėvynėje”, „Ke
leivyje”, „Žurnaliste”. Antanas 
Grinius buvo labai paslankus 
spaudos bendradarbis ir akty
vus visuomeninėje veikloje. Jo 
rašiniai apie Detroito lietuvių 
organizacinę ir kultūrinę veiklą 
išliks amžiams spaudos pusla
piuose. Už visuomeninę veiklą 
buvo apdovanotas Lietuvos Ne
priklausomybės Gedimino Or
dino medaliu ir Vytauto Di
džiojo medaliu. Išeivijoje ap
dovanotas LŠST Žvaigždės me
daliu ir spaudos premija.

Į metines Mišias kviečiami 
atsilankyti visi, apie kuriuos 
Antanas rašė, negailėdamas 
savo brangaus laiko ir visiems 
lietuviškiems užmojams buvo 
teigiamai nusiteikęs. Mūsų 
maldomis liūdinčiai žmonai 
Jadvygai tebūna pareikšta 
užuojauta, o mirusiam Antanui 
Griniui —- padėka ir pagarba.

S. Sližys

KONCERTAS

Lietuvių Fondo pakviestų Lie
tuvos valstybinės Operos solistų 
Sigutės Stonytės ir Arvydo Mar
kausko koncertas Detroite vyks 
sekmadienį, sausio 31 d., 12:30 
vai po pietų Dievo Apvaizdos 
parapijos, Southfield, Ml, salėje. 
Solistams akompanuos Lietuvių 
Operos Chicagoje dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis.

Koncerto programos atlikėjai 
jau yra koncertavę JAV-se, 
tačiau Detroite jie pasirodys pir
mą kartą. Sopranas Sigutė 
Stonytė yra su dideliu pasise

kimu koncertavusi 1991 m. Chi
cagoje, o baritonas Arvydas 
Markauskas jau kelinti metai 
atlieka pagrindinius vaidmenis 
Lietuvių Operoje, Chicagoje. 
Ypač įdomu, kad abu solistai 
yra Sibiro tremtinių vaikai, abu 
gimę Sibire. Tai nepaisant mūs 
nedžiuginančių paskutinių 
kelių mėnesių įvyklių Lietuvo
je, turėtume sutikti šiuos aukšto 
lygio menininkus, Sibiro augin
tinius, su tokia pačia meile 
dainos menui, kaip ir mūsų sve
čių — solistų meilę dainai ir 
muzikai.

Kviečiame visus Detroito, 
Windsoro ir jų apylinkių lie
tuvius dalyvauti šiame koncerte 
ir pasigėrėti jų didžiais pasie
kimais dasinos meno srityje. 
Programoje girdėsime solo ari
jas ir duetus iš lietuviškų ir 
tarptautinių operų bei lietu
viškų dainų.

VP

VISI DALYVAUKIME 
MINĖJIME

Klaipėdos, atvadavimo 1923 
m. sausio 15 d. ir 1991 m. sausio 
13 dienos žudynių Vilniuje 
minėjimas Šv. Antano parapijos 
patalpose vyks tokia tvarka: 
Sekmadienį, sausio 17 d., 10:30 
v.r. šv. Mišios Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje Mišių metu 
giedos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Po šv. Mišių 
akademija Šv. Antano parapijos 
patalpose. Kalbės Lietuvių 
Šaulių sąjungos išeivijoje pir
mininkas Mykolas Abarius, 
bus rodoma vaizdajuostė iš Lie
tuvos. Minėjimą ruošia Ramo- 
vėnai, St. Butkaus, „Švyturio” 
jūros šaulių kuopos ir biruti- 
ninkės. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti šv. Mišiose ir mi
nėjime.

ILGIAUSIŲ METŲ 
SUKAKTUVININKEI

Sausio 1 dieną Ona Yanavich 
(Yanavičienė) šventė savo 92-tą 
gimtadienį. Ona Yanavich yra 
ankstyvesnės kartos veikli Šv. 
Antano parapijos narė ir buvusi 
Detroito verslininkė. Ona Ya
navich dar skaito lietuviškus 
laikraščius ir klausosi lietu
viškų valandėlių. Gimtadienį 
šventė kartu su sūnumis John 
ir Alfonsu, marčia JoAnn ir 
vaikaičiais Stephen ir Suzan.

SUSITIKIMAS SU
ŠARŪNU MARČIULIONIU

Sausio 9 dieną 7:30 v. vak. 
Auburn Hills, Michigan vyks 
krepšinio rungtynės tarp Det
roito „Piston” ir „Golden Statė 
Wariors”. Rungtynėse žais ir 
Šarūnas Marčiulionis su „Gol
den Statė Warriors”. Rungtynės 
bus rodomos per 50 TV kanalą. 
Penktadienį, sausio 8 d., 7 vai. 
vakare Dievo Apvaizdos Kul
tūros centre Detroito lietuvių 
vyks susitikimas su Šarūnu 
Marčiulioniu ir Donn Nelson, 
buvusiu Lietuvos Olimpinės 
komandos treneriu.

VISUOTINIS „ŠVYTURIO” 
KUOPOS SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 24 dieną, 
12 vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks visuo
tinis metinis „Švyturio” jūros 
šaulių kuopos susirinkimas. Su
sirinkimo metu bus valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai. 
Bus renkama nauja valdyba. 
Pranešimai ir nutarimai „Pi
lėnų” stovyklos reikalu. Nariai 
prašomi užsimokėti nario mo
kestį prieš metinį susirinkimą 
ir visi jame dalyvauti. Po susi-

Detroito Moterų vokalinis vienetas. Iš k. — vadovas muz. St. Sližys, B. Čiunkienė, S. Kaunelienė, 
C. Pliūrienė, A. Leparskienė, V. Osteikienė, G. Norienė, E. Žebertavičienė,, A. Tamulionienė, N. 
Sližienė ir S. Bitlerienė.

Nuotr. B. Telyčėno

Detroito moterų vokalinis 
vienetas

Lietuviams Detroite keliantis 
į priemiesčius, kitiems iškeliau
jant į amžinuosius namus, dau
gelis senųjų lietuvybės centrų — 
lietuviškos parapijos ėmė nykti, 
kitos merdėjo.

Panašus likimas grėsė ir mū
sų visų naujųjų ateivių Detroite 
pirmiesiems dvasiniams na
mams Šv. Antano bažnyčiai ir 
parapijai. Naujasis Šv. Antano 
klebonas, kun. Alfonsas Babo- 
nas, norėdamas dar nors penke- 
riems metams pratęsti jos gyva
vimą, pakvietė vargonininku — 
prityrusį, gabų muziką Stasį 
Sližį. Šis tuoj suorganizavo 
chorą.

Dauguma vyresnio amžiaus 
choristų, dainavę įvairiuose 
choruose, greit pakartojo 
žinomas ir išmoko daug naujų 
dainų ir pradėjo jau trylik
tuosius metus, kas sekmadienį 
giedodami šv. Mišių metu. Pa- 
rapiečiai nebesikėlė į kitas 
parapijas, prisirašė naujų, kiti 
rečiau ar dažniau ėmė lankytis 
bažnyčioje. Dažnai šv. Mišių 
metu matome svečius iš Lietu
vos. Jie gražiai atsiliepia apie 
giesmes ir dvasinį pakilimą, 
besiklausant gražaus giedojimo. 
Ypač giedojimu gėrisi besilan
kantieji misionieriai.

Nors mirties angelas išsivedė 
devynis gražiabalsius choris
tus, choristes, choras tebėra 
didelis parapijos išsilaikymo 
ramstis.

Detroito kardinolas Edmundas 
Szoka, lankydamasis šv. An
tano bažnyčioje, išgirdęs lie
tuviškai ir lotyniškai giedamas 
giesmes, buvo sužavėtas ir Šv. 
Antano — tautinę bažnyčią pa
liko neuždarytą, nors ji buvo už
daromųjų sąraše. Gi Šv. Kazi
miero lenkų bažnyčią, esančią 
toje pačioje zonoje, uždarė.

Detroitas ilgai stokojo ma
žesnio, judresnio vokalinio 
vieneto, galinčio atlikti prog
ramas ne vien savame telkiny
je, bet ii’ kitose vietovėse. Iš 

rinkimo vaišės. „Švyturio” jūros 
šaulių kuopos valdybos pirmi
ninkas yra Bronius Valiukėnas.

lm 

Detroito Moterų kvartetas Šv. Antano lietuvių parapijos bažnyčioje. Iš k. — prie vargonų vado
vas muz. St. Sližys, C. Pliūrienė, B. Jonuškienė, N. Sližienė ir A. Tamulionienė..

Nuotr. S. Sragausko

gražiabalsių chorisčių: Birutės 
Januškienės, Ceslavos Pliūrie- 
nės, Natalijos Sližienės ir 
Aldonos Tamulionienės muz. 
Sližys sudarė vokalinį kvartetą, 
su kuriuo intensyviai dirbda
mas, paruošė platų, nuotaikingą 
repertuarą. Kvartetas įvairio
mis progomis sėkmingai atliko 
programas ne vien Detroite ir 
jo apylinkėse, bet koncertavo ir 
giedojo šv. Mišių metu Chicago
je, Clevelande ir Daytone, Ohio, 
Londone, Kanadoj ir Mackinavv 
miestely, kun. J. Kluonio ketu
riasdešimties metų kunigystės 
minėjime. Kvartetas paskutinį 
kartą dainavo prieš ketverius 
metus Šv. Antano parapijos sa
lėje, minint vadovo muz. Stasio 
Sližio septyniadešimtąjį gimta
dienį. Kvartetas buvo pasiekęs 
aukšto meninio lygio.

Išsikėlus į Floridą Birutei 
Januškienei, prie likusių trijų 
vadovas prijungęs Stasę Bitle- 
rienę, Bronę Ciunkienę, Stefa
niją Kaunelienę, Antaniną Le- 
parskienę, Genovaitę Norienę ir 
Valentiną Osteikienę, sudarė 
Moterų vokalinį vienetą. Vėliau 
prisijungė iš Lietuvos atvyku
sios Danutė Želvienė ir Elena 
Žukauskienė-Žebertavičienė, 
Želvienei sugrįžus į Lietuvą, 
Elenai Zebertavičienei žiemą 
praleidžiant Floridoje, pagrin
dinis devintukas toliau repe
tavo ir tobulinosi. Vieneto platų 
repertuarą sudaro liaudies, 
patriotinės ir pramoginės dai
nos. Daugelį dainų vadovas pri
taikė dainininkių balsam, dau
geliui mūsų poetų sukurtiems 
eilėraščiams parašė muziką, o 
kitoms pats parašė žodžius ir 
muziką. Dažnai vadovas girdi 
gražius padėkos ir įvertinimo 
žodžius, dažnai atvykę iš kitur 
stato Šv. Antano parapiją pa
vyzdžiu, kad gražiu klebono, 
choro vadovo ir choristų bendra
darbiavimu išgelbėta nuo užda
rymo kukli Šv. Antano bažny
čia, kai gražios, turtingos kitų 
telkinių bažnyčios perėjo į kita
taučių rankas.

Vilkaviškio vyskupui Žemai
čiui ir dekanui Gustainiui, 

lankantis Detroite, vyskupas 
bažnyčioje savo pamoksle iškėlė 
choro nuopelnus, gražiai gies
mėmis garbinančiu Dievą, o 
vakarienės metu Moterų voka
liniam vienetui atliekant 
meninę programą, vyskupas, 
užlipęs ant scenos, kiekvienai 
dainininkei asmeniškai padė
kojo ir apdovanojo. Dėkojo ir 
muz. Stasiui Sližiui už jo pasi
šventusį darbą, o dainuojant 
„Suvalkiją” — dainavo kartu su 
vienetu. Tai buvo ir vadovui ir 
vienetui miela staigmena.

Nors šis vienetas nėra toks 
judrus, kaip buvo kvartetas, bet 
atliko programą Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre Vasario Še
šioliktosios minėjime, Motinos 
dienos minėjime, Rodney, Kana
doje, Lietuvos Šaulių sąjungos 
septyniasdešimtmečio minėjime 
ir įvairiomis progomis Šv. An
tano parapijos salėje.

Po vieneto vėliausio pasi
rodymo BALF’o direktorių 
suvažiavime Detroite Centro 
valdybos pirmininkė Marija Ru
dienė atsiuntė vieneto vadovui 
muzikui Stasiui Sližiui laišką, 
kurio kelias mintis cituoju:

„Mums jau senai žinomi Jūsų 
muzikiniai talentai, gražūs 
pasiekimai ir didelis pasišven
timas lietuviškai muzikinio 
meno veiklai, tad labai džiau
giamės, kad maloniai sutikote 
paruošti tokią nuotaikingą me
ninę šventę mūsų suvažiavimui, 
kurią Jūsų vadovaujamas Mote
rų vokalinis vienetas atliko 
pasigėrėtinai, ja žavėjosi 
direktoriai ir visi svečiai.

Dėkojame Jums už giesmes 
šv. Mišiose, kurias darniai 
atliko Jūsų vadovaujamas para
pijos choras.

Jūsų įdėtas pastangas, ruo
šiant meninę programą ir 
giesmių atlikimą, labai ver
tiname ir priimame, kaip bran
gią auką BALF’ui”.

Šie BALF’o Centro valdybos 
pirmininkės Marijos Rudienės 
žodžiai — paskata vadovui ir 
dainininkėms toliau dirbti, re
petuoti, tobulėti, nes teikdami 
džiaugsmą kitiems, jaučiamės 
laimingi, kad savo kuklų indėlį 
įdėjom į lietuviškos kultūros 
aruodą.

S. Kaunelienė
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PAVOJUS EUROPOS 
MIŠKAMS

Vis didėjanti oro tarša Euro
poje kelia rimtą pavojų visiems 
šio žemyno miškams, kaip 
praneša Europos gamtosaugos 
komisija.

Buvo patikrinti 83,000 įvairių 
medžių devyniolikoje valstybių 
ir rasta, kad daugiau kaip 
vienas iš penkių rodo oro taršos 
daromus pažeidimo ženklus.

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581

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

EMOCINES LIGOS
CRAV7FORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v.p.p. J 
trečd. uždaryta, k’etvd. 1-3 v.p.p., 

penkt. ir šeštd. 9 v. c-12 v.p.p.

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

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road.

Tel. (312) 585-2802
Valandos pagal susitarimą 

’irm., 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. 55th St., Chicago, IL 
Tel. (312) 476-2112

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159

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

Kasdien 1 iki 8 v. v.
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel.708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(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 

15300 West Avė., Orland Park 
708-349-8100

10 W. Martln, Napervllle 
708-355-8776

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

Ypač didelis pavojus miškam 
gresia kalnuotose Centrinės i 
Rytų Europos vietovėse 
Maždaug 18.4% visų medžių jai 
praranda lapus ar spyglius, ka 
po patikrinimo 1989 metais 
rasta tik 9.9%. Labiausiai tarša 
kenkianti spygliuočiams, bei 
kai kurios ąžuolų rūšys jai 
pažeistos net 43%.

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm, ir ketv. 12J

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Avė., 

Chicago, III. 60652

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marųuette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 
Tel. (312) 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

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

CESAR J. HERRERA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA
6132 S. Kedzle, Chicago, III.

Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Eigln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, II
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tel. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v. p.p. ir ketv. 2-5 v. p.p J 

Šešt. pagal susitarimą

Kabineto tel. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 \

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

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

Valandos pagal susitarimą į

Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Center*

Napervllle Campus
1020 E. Ogden Avė., Sulte 310 

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

Kab. tel. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS >

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60631
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6- I 

Šeštadieniais pagal susitarimą



Kaip pasaulis žiūri

Į BĖGLIŲ
PROBLEMAS

Šis kalėdinis laikotarpis buvo I 
pilnas priešingybių. Nors gar- ■ 
šiai skambėjo varpai, kviesdami Į 
visus j taikos šventę, tereikėjo . 
tik pažvelgti j žinias spaudoje ar Į 
ekrane, kad šiurpas nueitų per 
nugarą. Somalijoje maistą ir 
vaistus vežantieji Amerikos 
kariai buvo sprogdinami mino
mis, iš krūmų neretai pasigirs
davo pasislėpusių vietos „lordų” 
kareivių šūviai, iš įvairių 
kraštų vėl matėme bėglių 
grupes, bandančias, kaip ir mes ' 
po Antrojo pasaulinio karo, 
rasti taiką ir gyvenvietę. Deja, i 
dabar pasaulis buvo ir vėl , 
pasikeitęs, bėglių niekas į 
nebenorėjo priimti į savo tarpą 
dėl jų skirtingo dievybės vardo 
arba dėl odos spalvos. Negalima 
labai kaltinti tų, kurie norėjo 
išlaikyti savąjį kraštą laisvą 
nuo svetimųjų, bet didžiūnai 
vadai juk taip garsiai skelbėsi 
galėsią pertvarkyti pasaulį, kai 
visos garbingosios taikos or
ganizacijos ramiai sėdėjo susi
dėję rankas ant kelių. O buvo 
tiek laiko pasaulį taip tvarkyti, 
kad žmonėms nebūtų likusi tik 
viena išeitis — bėgti iš savo 
krašto. Dabar, juo arčiau pasi
taikė nelaimingas kaimynas, 
tuo mažiau rūpėjo jam padėti. 
Nors kalbama apie pagalbą su
griautai prieškomunistinei eko
nomijai, bet daugiausia sienos 
bėgliams buvo uždaromos dėl vi
sai kitų priežasčių. O juk turėtų 
būti labai aišku, kad tie bėgliai 
tikrai būtų mieliau pasirinkę 
likti namie, jei virš jų galvos 
nekabotų kardas. Jie turėjo tap
ti bėgliais, nes pasaulis buvo 
sąmoningai nukreipęs akis į 
šalį, kai valdžią perimdavo tik 
savo interesais susirūpinę val
dovai ir politinę padėtį nebuvo 
bandoma gelbėti laiku. Visos tos 
garbingos Europos organizacjos 
kaip CSCE (Conference on Secu- 
rity and Cooperation of Europe) 
turėjo būti greičiau ir geriau 
susipažinę su iškylančiomis pro- 
blemomis ir imtis veiklos, 
kuriai jos gi ir buvo sukurtos. 
Juo labiau, kad dabartiniai 
bėgliai tik bėga per sieną į gre
timas, ne visados jiems palan
kias, valstybes, o nesiveržia, 
kaip seniau, į Ameriką, Kana
dą ir Australiją. Sąlygoms 
pasikeitus, jie tikrai norėtų 
grįžti į savus kraštus. Tarp
tautinės institucijos, kaip 
NATO, tam ir buvo sukurtos, 
kad atsilieptų į grobuoniškus 
naujų valdovų išpuolius. Mažos 
Europos valstybės tam ir yra 
įstojusios į tas grupines ins
titucijas, kad būtų apgintos jų 
teisės ne tik žodžiu, bet ir veiks
mu. Dabar štai teberėkiama 
apie Estiją, kad ten varžomos 
rusų teisės, visiškai nekreipiant 
dėmesio į tai, kaip ir kada tie

rusai ten atsirado. Ir jei jie nori 
likti ir ten gyventi, tai ne estai, 
o rusai turi taikytis prie tos 
valstybės įstatymų, nors tie 
jiems ir nepatiktų. Institucįjos, 
kaip CSCE, irgi negali dejuoti, 
kad tai jiems brangiai kainuo
tų, nes kitu atveju jų, nariai gali 
grįžti prie kitų patogių kėdžių. 
Taika yra svarbiau už pinigus.

* * *

Paskutiniu laiku vis dažniau 
girdime žodį kultūra, ir 
dažnokai smulkiai nežinome, ką 
jis šiandieną reiškia. Dabar, 
ypač politikoje, tai yra su
plakama su religinių papročių 
svarba, žmogaus teise turėti 
kitos religijos ir jos papročių 
šventyklas bei apraiškas. 
Jaunutė nepriklausoma Lie
tuva savo politikoje jau šio šimt
mečio pradžioje tinkamai įver
tino skirtingų religijų teisę į 
egzistavimą, kol nebuvo grie
biamasi ginklo prieš kitaip savo 
Dievą vadinančius. Bet da
bartyje užtenka tik atsukti tele
vizijos žinias, kad sužinotume 
tos pačios brangios Europos 
kraštuose persekiojamus skir
tingų religijų tikinčiuosius. 
Kiekviena diena papasakoja 
apie skerdynes nuo Jugoslavijos 
atskilusioje Bosnijoje, kur irgi 
nebuvo laiku sustabdytas 
kraujoplūdis. Jungtinėms tau
toms vis dar tebesvarstant gink
luoto įsikišimo galimybes, 
kiekvieną dieną galime ten 
pamatyti ne tik praskrendan
čius amerikiečių lėktuvus, bet 
ir pėstininkų karius. Po 
įsikišimo Somalijoje visų kraš
tų spaudose kartojama seniai 
žinomos strateguos neveiklumo 
kritika, todėl gal pagaliau ir ten 
bus truputį pamokytas serbų 
vadas, ir gal žmonės galės lais
viau atsikvėpti. Tačiau čia vėl 
iškyla kultūros žodis, kurį, kaip 
ir anglosaksų alfabetą, gali 
vartyti ir iškreipti pagal savo 
politinį norą. Tad ką mes iš 
tikro suprantame, kaip tautos 
arba net genties kultūrą? Ar 
vien dėl to, kad daugiau civili
zuotoms tautoms ji atrodo prieš
tvaninė, mes galim uždrausti ją 
tebepalaikančioms tautoms 
praktikuoti? Čia irgi iškiltų tik 
viena sąlyga, ne tik tos didžio
sios imperijos, bet ir kitatikiai 
senųjų kultūrų vadai negali 
vartoti prievartos prieš kitaip 
manantį. Laikas nesulaikomai 
bėgs ir toliau, pasaulis keisis 
nejuntamai savo kultūrėjimo 
eigoje, mokslai pasieks ir 
mažąsias tauteles, nes civiliza
cija atneša gyvenimo lygio 
pagerinimą ir pakeičia žmonių 
galvoseną. Tik ar ji pakeis norą 
užimti, valdyti ir įsakinėti?

RKV

Lietuvos Sveikatos ministras Juozas Olekas Vilniuje priėmė svečius iš JAV-iu 
Catholic Medical Mission Board organizacijos. Iš kairės: Michael McCarthy, 
min. Olekas, direktorius kun. James Yannarell, Rasa Razgaitienė.

NAUJI METAI IR 
SENI RŪPESČIAI

DANUTĖ BINDOKIENĖŽengiant į Naujuosius metus, 
mėgstama iš perspektyvos 
žvelgti į buvusiuosius ir į 
pasaulio problemas, kurios 
nepasilieka kartu su per
nykščiais kalendoriais, o atseka 
žmoniją per nauju metų slenks
tį. Nors tokie žvilgsniai atgal 
paprastai nieko neišsprendžia, 
rūpesčių nepanaikina ir visų 
tamsių dėmių iš pasaulio is
torijos neištrina, gal būtų 
naudinga bent kartą metuose į 
visą maišatį pažvelgti ir ties ja 
susimąstyti. Pasaulinės pro
blemos padeda mums blaiviau 
įvertinti savo gyvenimo rūpes
čius, kurie gerokai sumažėja, 
palyginti su visos planetos tem
piama našta.

Pasaulio veidas nuolat kei
čiasi — kyla nauji konfliktai, 
išsisprendžia senieji; nauji var
dai įsirikiuoja į žinomų tautų 
gretas, išnyksta buvusieji. Pra
ėjusiais- metais šia planeta 
dalinosi 193 valstybės, bent 20 
daugiau, negu prieš dvejus 
metus. Pradedant šių metų 
pirmąją dieną, valstybių sąra
šas vėl keičiasi, Cekcslovakįjai 
suskilus į dvi dalis.

Po Sovietų Sąjungos ir Ju
goslavijos subyrėjimo vėl suple
vėsavo 20 nepriklausomų vals
tybių vėliavos. Jų tarpe ir Lietu
vos trispalvė. Tik Kazakstanas 
ir Tadžikistanas savo vals
tybinėje vėliavoje tebeturi ko
munistinį kūjį ir pjautuvą, nors 
ofcialiai komunistų partija ne
beegzistuoja.

Tačiau daugelyje pasaulio vie
tų priklausomumo ar nepriklau
somybės klausimai dar neiš
spręsti. Kai kur gali kilti ir rim
tos problemos, pareikalausian
čios pasitarimų, kompromisų ir 
galbūt net kruvinų susirėmimų. 
Kelios tokios galimų konfliktų 
vietovės yra: Surinamas, Falk- 
land salos, Vakarinė Saharos 
dalis, Kašmiras, šiaurinis Chad, 
Nagorno-Karabach sritis ir 
kitos.

Nacionalistai nerimsta Kana
dos Quebecke, neramu Kurdis- vienintelė nenusistovėjusi vieta 
tane, Šri Lankoje, Tibete, o taip 
pat nenusistovėjusi politinė 
padėtis Kuboje, Makedonijoje, 
Korėjoje, Taiwane, Kambodijoje 
ir mums opioje Karaliaučiaus 
srityje.

Verta truputį plačiau pa
žvelgti į minėtas neramias 
pasaulio vietas.

Vakarinė Sahara iki 1975 
metų priklausė Ispanijai. 1979 
m. ji buvo priskirta Morokui, 
tačiau krašto gyventojų neat-

siklausus. Jau kuris laikas 
Jungtinės Tautos siūlo pravesti 
referendumą, kad Vakarinės 
Saharos gyventojai galėtų 
pasisakyti, ar jie nori priklau
syti Morokui. Kol kas toks refe
rendumas vis atidėliojamas dėl 
neišspręstų ginčų tarp Moroko 
ir Vakarų Saharos nacionalistų.

Nors 1982 m. kilęs karas tarp 
Anglijos ir Argentinos dėl Falk- 
land salų seniai užsibaigė, Ar
gentina dar vis neatsisako 
teisių į šias salas, ir nuolat 
iškyla nauji ginčai.

Pietų Amerikoje dėl sienų te
bekyla konfliktas tarp Suri
namo ir dviejų kaimynių: 
Guyanos ir Prancūzų Guianos. 
Konfliktas tęsiasi nuo 1975 
metų, o Guyana savo ruožtu te- 
besikivirčija su Venecuela (nuo 
1962 m.).

Nuo 1948 m. Vidurio Rytuose 
Izraelis tebekariaųja su kaimy
niniais arabų kraštais. Senieji 
etniniai ir religiniai skirtumai 
kartais įsiliepsnoja atvira kova, 
kartais tik ultimatumais, abipu
siais kaltinimais arba atsargio
mis paliaubomis. Taikios dery
bos tarp tų kraštų iki šiol neda
vė apčiuopiamų rezultatų, ne
paisant gerų norų ir neutralių 
valstybių (ypač Amerikos) tar
pininkavimo. Derybos būtų 
sėkmingesnės, jeigu Izraelis 
sutiktų grąžinti Sirijai Golano 
aukštumas, užimtas 1981 m., ir 
suteiktų daugiau autonomijos 
Gazos juostai bei Vakarinei 
pakrantei, prisijungtai 1967 m. 
karo metu.

Centrinėje Amerikoje Gva
temala nuo 1800 m. valdė 
Britų Hondūrą (dabartinį 
Belizą). 1991 m. pagaliau 
pripažino Belizui nepriklau
somybę, tačiau derybos dėl 
Gvatemalos priėjimo prie Kari
bų jūros tebesitęsia ir, atrodo, 
greitai neišsispręs.

Šiaurės Amerikos žemyne

yra Kanados Quebeckas, kurio 
gyventojai siekia daugiau au- 
tonomijos ir apskritai politinės 
jėgos Kanados vyriausybėje. 
Pernai spalio mėnesį Kanados 
gyventojai nubalsavo prieš refe
rendumą, kad krašto vienybė 
būtų išlaikyta. Yra galima 
prielaida, kad Quebecko pro
vinciją, kurios gyventojai dau
giausia kalba prancūziškai, 
sieks atsiskirti nuo Kanados.

Jugoslavija, kaip ir Sovietų

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS
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Pasukau galvą. Džipas grįžo atgal. Žvilgterėjau į 

kelią. Pro vokiečio sodybos kampą tarškėdama ir poš- 
kėdama išniro rusų važiuoklė. Pagalvojau, kad ame
rikiečiai grįžta saugoti tiltą, bet jie sustojo prie pake
ly gulinčios moters, pakėlė ją, pasodino į džipą ir nulėkė 
atgal. Kartu ėjusi moteris pasiliko. Keliolika žingsnių 
pakiceno paskui džipą ir ėmė eiti tolyn. Iš anapus 
kanalo Ema tą irgi matė. Ji sudėjo delnus į dūdą ir 
sušuko:

— Ačiū Dievui, amerikiečiai irgi žmonės.
Ir dar kažin ką pradėjo sakyti, bet nusisuko ir 

nubėgo į sodybą. Turbūt tėvas pašaukė.
Rusų važiuoklė pritarškėjo prie tilto ir sustojo. Du 

sunkvežimiai pasuko kelučiu į sodybą anapus kelio, 
du į tą pusę, į tą, kur mudu patogiai nakvojom.

— Ras minkštas lovas, — pasakė Mikas.
Kai nieko neatsakiau, dar pridėjo:
— Vargšė Ema.
— Ir tėvas, — pridėjau.
Man juodu nuo pat ryto negalėjo išeiti iŠ galvos. 

Kodėl negalėjo pakilti ir išeiti kartu pas dukterį. Vis 
tiek čia gyventi neleis, bet vokietis kitaip galvojo — 
jis jautėsi esąs namie.

Nelaukdami, kol rusai pasirodys kieme, patraukėm 
kiek įkypai į dešinę tiesiai per laukus. Netoliese buvo 
krūmokšnių, toliau už jų vėl kilo medžių kupolas. Ten 
gal sumosime užeiti, o tuo tarpu krūmai uždengs nuo 
nereikalingų akių.

— Kažin ar jų neišveš tuo pačiu sunkvežimiu, ku
riuo atvežė kareivius, — vėl pasakė Mikas. 

Aš galvojau tą patį, bet ką galėjom padaryti: ant 
rankų paėmę negalėjom išsinešti.

20.
Kol priėjome krūmus, nei kieme, nei prie kanalo rusų 

nebuvo matyti. Ūkyje irgi dar nežinojo, kad rusai jau 
prie kanalo, bet jie buvo ramūs, ramino ir mus, kad 
per kanalą rusai nė žingsnio nežengs. Apie rusų elg
seną užimtose vietose jie žinojo daugiau už mus. Pas 
juos esą nakvoję ne vienas iš apsupimų išsisukęs 
vokiečių kareivis, o vienas dar tebebuvo., Jo dalinį apsu
pę dar anapus Oderio, bet jis išsislapstęs ir perslinkęs 
į tą pusę. Į tėviškę, į Pomeraniją grįžti negali, nes rusai 
iš karto į nelaisvę paims. Jie kiekvieną jauną vyrą 
įtaria pabėgus iš kariuomenės, tuoj į karo belaisvius 
įskaito ir kažin kur išveža.

Man labai rūpėjo, kas atsitiko su Kuprėnais. Ligi 
čia niekur jų pėdsakų neužtikom, nors buvom susitarę 
eiti tais pačiais keliais. Mikas net šaipėsi, kad patys 

i Kuprėnai man nei šilta, nei šalta. Esą, ,man terūpi 
Živilė. Nesigyniau: Živilė man tikrai rūpėjo; Nėjo iš 

I galvos, kad kur apsistojus nakvynės vokiečiai galėjo 
įkalbėti pasilikti. Buvo taip neramu, kad galėjau save 
talžyti, kam ėjom atskirai, kam netraukėm kartu, kaip 
iš anksto buvom sutarę, i »

Mikui labiau rūpėjo, kas atsitiko su visais kitais,4 
I kurie, net nieko nenujausdami, anam dvare pasiliko. 
Man neatrodė taip baisu. Pirmininkas žinojo, ir 
tikėjau, kad jis, kaip Mozė, ras būdą įtikinti 
amerikiečius. Atsisveikindamas sakė, jeigu kitaip 
neišeis, pasakysiąs: „Ar norite, kad pradėtumėm žu
dytis. Jeigu neleisit pabėgti nuo rusų, žudysimės. Čia 
pat jūsų akyse”. Nežinojom, ar tą pasakė, bet buvo 
vilties, kad jis laimėjo.

— Klausyk, — sakiau Mikui, — matei tuos ameri
kiečius, kurie važiavo taip palengva, kad pėsti spėtų

prie kitos valstybės. Daugiausia 
girdime apie Karabakh, Osse- 
tiją, Abkhaziją ir Transdniestro 
vietovių konfliktus.

Tarytum neužtektų visos tos 
politinės maišaties, rūpestį 
kelia ir ekologinė planetos 
būklė. Opiausia šiuolaikinė pro
blema yra greitas ozono sluoks
nio plonėjimas ir vadinamosios 
skylės, kur'ozonas visiškai pra
nykęs. Pernai labai suplonėjęs 
ozono sluoksnis pastebėtas virš 
šiaurinės Europos, Rusijos ir 
Kanados, o skylės atsirado virš 
Pietų ašigalio bent mėnesiu 
anksčiau, kaip paprastai. Ozono 
sluoksnis* mūsų planetai yra 
gyvybiškai svarbus, nes apsau
go nuo kenksmingų ultraviole
tinių saulės spindulių.

Žemės ekologijai kenkia ir pa- 
spartėjęs amžinųjų miškų naiki
nimas Pietų bei Vidurio 
Amerikoje. Brazilijoje nuo 1980 
metų kasmet iškertama ir su
deginama 25,000 kv. kilometrai 
miškų. Nors pernai gamtos ap
sauga susirūpinusios valstybės 
buvo susirinkusios į svarbią 
konferenciją Rio de Janeiro 
mieste, praktiškos naudos iš tų 
pasitarimų nedaug teužderėjo. 
Ekologai tvirtina, kad amžinuo-, 
siose Pietų Amerikos džiunglėse 
gyvena 90% visos planetos gy
vosios gamtos. Daug rūšių gyvių 
ir augalų yra dar neištirta ir 
amžinai prarandama. Kai kurie 
augalai, be abejo, padėtų kovo
ti su baisiosiomis žmonijos rykš
tėmis: vėžiu, širdies ligomis, 
AIDS, bet jie be atodairos nai
kinami.

Taigi naujiesiems metams pa
kanka problemų, užsilikusių ne 
tik iš pernai, bet ir anksčiau. Be 
abejo, 1993-ji prie šio sąrašo ne
trukus prįjungs dar naujus 
rūpesčius.

DAUG KITATAUČIŲ

Tarp 1985 ir 1990 metų į 
Ameriką atvyko beveik 5 mili
jonai imigrantų, kurie gimusių 
svetimuose kraštuose ameri
kiečių skaičių pakėlė iki 20 
milijonų. JAV gyventojų suraši
nėjimo biuro pranešimu, 
Amerikoje šiuo metu kita
taučiai sudaro 7.9% visų gyven- 
toųj, o 1970 m. jų buvę tik 4.7%.

Daugiausia kitataučių, ypač 
kalbančių ispaniškai, gyvena 
Californijoje ir New Yorko vals
tijoje. Imigrantų iš Meksikos 
yra per 4.3 milįjonų. Kiti nau
jieji amerikiečiai kilę iš Azijos 
ir Pietų Amerikos. Tai filipinai, 
pietų korėjiečiai, vietnamiečiai, 
kiniečiai, imigrantai iš San 
Salvadoro ir kitur.

Biuras taip pat paskelbė, kad 
60% visų svetur gimusiųjų 
gyventojų nėra Amerikos pi
liečiai, tačiau imigrantai iš Eu
ropos greičiau prisitaiko ir 
priima šio krašto pilietybę, 
įsiliedami į vietinių amerikiečių 
kultūrą. Ypač mažai nepiliečių 
vokiečių (28.2%) ir italų (24%) 
imigrantų, palyginant su iš 
Pietų Amerikos atvykusiais 
(84.9%).
, Kaip minėta, Californijoje 
daugiausia ispaniškai kal
bančių imigrantų, net 21.7%, 
po jos gausumu pasižymi New 
Yorkaš — 15.9%, Florida — 
12.9% ir Texas — 9%. Mažiau
sia svetimuose kraštuose gimu
sių yra Wyoming valstijoje (tik 
7,647) bei rietu ir Šiaurės Dako- 
toje. Los Angeles miestas yra 
vos *17-toje vjetoje pagal 
imigrantų skaičių. Pirmąsias 
vietas užįma du Floridos mies
tai — Hialeah, su 70.4% ir 
Miami — 59.7%.

Sąjunga, buvo dirbtinė valstybė, 
sudaryta iš gyventojų, kalban
čių skirtingomis kalbomis, 
priklausnačių skirtingoms reli
ginėms bendruomenėms. Jugo
slavija pradėjo irti 1991 metais, 
kai rinkimuose, įvykusiuose 
birželio 25 d., Kroatija ir Slo
vėnija pasiskelbė nepriklau
somomis. Slovėnijos žygis buvo 
sėkmingesnis, bet kroatai ir ser
bai pradėjo pilietinį karą, kuris 
užsibaigė tik Jungtinėms ^Tau
toms įsikišus 1992 m. pradžioje.

1991 m. nepriklausomybę pa
skelbė ir Makedonija, tačiau ji 
dar nesusilaukė pripažinimo ir, 
galimas dalykas, savo nepri
klausomybę turės apginti, nes 
serbai jau kėsinasi į jos teri
toriją. Pernai kovo mėnesį tapo 
nepriklausoma ir Bosnija-Her- 
zegovina. Ji ir šiandien tebeko
voja su serbais, nepaisant visų 
pastangų įvesti paliaubas ir 
pastovią taiką. Galbūt Bos- 
nijos-Herzegovinos ir serbų 
ginkluotas konfliktas yra susi
laukęs daugiausia pasaulio 
dėmesio, tačiau net ir tas 
dėmesys nesustabdo žudynių.

Iš Sovietų Sąjungos išsilais
vino 15 respublikų. Be trijų Pa
baltijo valstybių Rytų Europoje 
dar nepriklausomomis pasi
skelbė Baltarusija, Moldova, 
Ukraina ir, žinoma, Rusija. 
Kaukazo rajone — Armėnija, 
Azerbaidžanas ir Gruzija; 
pietryčių Azijoje — Kazaks- 
tanas, Kyrgyztanas, Turkme- 
nistanas, Tadžikistanas ir Uzbe
kistanas. Tačiau ir šiose nedi
delėse respublikose pasireiškia 
skilimai, neramumai,1 net kovos 
dėl autonomijos ar prisijungimo

Kėdainiuose Caritas įsteigė mergaičių katalikiškos kultūros mokyklą. Čia dalis mokyklos auklėtinių.

su jais. .0 paskum tą moteriškę, kai pamatė, kad 
nebepaeina, sugrįžo ir paėmė, nors ji buvojau nebe rusų 
pusėj.

Kai čia vokiečiai buvo tokie ramūs, aprimom ir 
mes. Vienam miesteliuky užšnekinom anglą.

— Kada tą vietą užleisit rusams? — stačiai paklau
siau.

Jis pažiūrėjo į mane, šyptelėjo.
—.Niekada.
!— Bet amerikiečiai užleido.
— Mes ne amerikiečiai. Jie buvo užlindę, kur ne

reikėjo lįsti, tai' ir turėjo išeiti.
Pamatęs, kad kareiviukas šnekus, dar paklausiau:
— Tai čia ilgam žadi pasilikti?
— Aš tai ne. Kitą mėpesį išvykstu namo, bet į 

mano vietą atvyks kiti.
— Ar r ūk ai?
— Ne, nerūkau. Gal nelabai kareiviška, bet 

nerūkau. *
— Aš irgi nerūkau, bet va, — išsiėmiau iš kišenės 

cigarą, — parvežk savo tėvui ar dėdei cigarą. Tokius 
anom dienom čia tik Hitleris ir jo štabas rūkė.

Kareivis paėmė cigarą, padėkojo. O taip, jį par
vešiąs tėvui. Jis terūko pypkę* bet tikriausiai susi
gundys ir tokį cigarą patraukti.

Persiskyrėm kaip geri draugai, nors kad jis 
nerūkytų, nelabai tikėjau: viršutinėje kairėje švarko 
kišenėje kažin kas pūpsojo. Gal ir ne cigaretės, bet jeigu 
ir jos, ar gali kaltinti kareiviuką, kuris nenori savo 
dūmu dalintis su kiekvienu dūmo ištroškusiu praeiviu.

' Kol prisikapstėm ligi Hamburgo geležinkelio sto- t 
ties, užtruko bene trys ar keturios dienęs. Man aiegte 
diegė Živilė, o Mikas norėjo sutikti bet kokį lietuvį, 
ypač paskutiniu metu ištrūkusį į tą pusę, bet niekas 
nematė ūkininko su pora šaunių sarčių, nei šiaip kokio 
lietuvio. (Bus daugiau)
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Nusikaltimų 
epidemija buvusioje 

imperijoje
E. RINGUS

Sienoms atsidarius, spaudai 
atgavus laisvę, kraštų, buvusių 
už geležinės uždangos, vaizdas 
darosi aiškesnis ir liūdnesnis. 
Žinios iš Lietuvos ir svečių el
gesys, viešint Amerikoje, 
supažindino mus su mūsų tau
tiečių psichologija, morale. 
Reikia pripažinti, kad senoji 
išeivių karta tikėjosi ko kito, 
pamiršdama, jog dabartinė 
Lietuvos visuomenė išaugo so
vietiniame demoralizuotame 
krašte. Psichologai aiškina, kad 
individo ir net tautos charakterį 
formuoja aplinka. Mes su sovie
tine aplinka susipažinom jau 
perėję brendimo periodą ir tik 
per labai trumpą laiką, o dau
guma dabartinių Lietuvos 
piliečių išaugo jau pačiame 
sunkiausiame sovietiškame 
pragare. Normalus išsivys
tymas per 40 metų laikotarpį 
nebuvo galimas. Tą spaudimą 
išlaikė tik dalis mūsų tautiečių. 
Ateitis parodys, kokia yra ta 
dalis. Palyginus su Rusija, mes 
turim užtektinai duomenų, kad 
į ateitį galėtume žiūrėti netgi 
optimistiškai.

Ryšiai su buvusia imperija 
dar kol kas bus palaikomi dėl 
ekonominių sąlygų, ir blogybė il
gokai sprausis pro mūsų „skys
tas” sienas. O ten padėtis darosi 
beveik kritiška. 1991 metų sta
tistikos rodo, kad tik pačioje 
Rusijoje įvyko 12,067 žmogžu
dystės, kas sudaro 5% visų 
registruotų nusikaltimų. O kiek 
neregistruotų? Juk nusikal
tėliui nepatogu bėgti į nuovadą, 
nes pats gali įkliūti, o ramus 
pilietis bijo keršto. Iki perestroi- 
kos kriminaliniai nusikaltimai 
sovietuose nebuvo skelbiami. 
Nusikaltėliai tylomis buvo arba 
sušaudomi, arba keliaudavo į 
Sibirą, kur jie toliau dirbo savo 
specialybėje, įvairiuose gula
guose kankindami politinius 
kalinius. Dabar laikraščiai, 
norėdami pritraukti skai
tytojus, ieško kuo baisesnių 
nusikaltimų ir juos aprašo su 
visomis smulkmenomis. Per di
džiausio nusikaltėlio Cikatiolo 
teismą (53 nužudymai) vienas 
laikraštis pasiekė rekordinį 
tiražą, nes nusikaltimų 
aprašymai buvo „riebūs”, kas 
skaitytojams labai patiko. 
Dabar beveik kiekviename laik- 
raštyje neapsieinama be 
kriminalinio skyriaus. Tik 
neseniai buvo plačiai aprašytas 
arklių prižiūrėtojas Maskvos 
priemiestyje (nužudė 23 ber
niukus dvejų metų laiko
tarpyje). Baiminga visuomenė 
kaltina policiją dėl nesugebėji
mo ją apsaugoti nuo krimi
nalinio elemento. Visuomenė 
kaltina ir spaudą, kad šioji be 
jokios savicenzūros spausdina 
daug bulvarinių, sensacingų, 
seksualinių knygų ir laikraščių. 
Be to, rodomi nemoralūs filmai, 
atgabenti iš Vakarų. Daugelis 
galvoja, kad dabartinė jaunoji 
karta per staigiai apkraunama 
tokiais nesveikais įspūdžiais, 
kuriems ji negali atsispirti.

O negali atsispirti todėl, kad 
išaugo jau nesveikose sąlygose, 
sugriautose šeimose, dažnai yra 
alkoholikių bei alkoholikų 

vaikai. Amerikos medikai ban
do įrodyti, kad alkoholikių mo
tinų vaikai gimsta su defektais 
smegenyse, kuriuos atitaisyti 
jau negalima. Tokių vaikų Ru
sijoje priskaičiuojami milijonai. 
Jau seniai mokytojai, psicholo
gai ir gydytojai pastebėjo, kad 
dabartinės kartos inteligencijos 
lygis smunka. Daugumą žmog
žudysčių ir kitokių sunkių 
nusikaltimų padaro vaikinai, 
17-30 metų amžiaus. Moraliniai 
dėsniai nėra žinomi jau dviem 
kartoms. Dažnai žmogžudystės 
atliekamos ne dėl to, kad nepa
vyksta pavogti, bet dėl malo
numo. Psichiatrus baugina 
faktas, kad, prieš nužudant, 
aukos yra visokiais būdais 
kankinamos.

1992 metų statistikos bus 
dar baisesnės. Nusikaltimai 
vykdomi ne pavieniai bet 
grupiniai. Didmiesčiuose or
ganizuojasi jaunuolių būriai ir, 
kaip vilkai, užpuolinėja savo 
aukas, dažniausia smulkius 
prekybininkus, degina jų 
kioskus. Jie teisinasi, kad nėra 
joks nusikaltimas vogti pavog
tus daiktus iš gatvinių preky
bininkų. O vagiama viskas, kas 
tik galima. Vertingesni ob
jektai: ikonos, paveikslai, senos 
knygos plaukia į Vakarus be 
pertraukos. Kadangi originalių 
ikonų pritrūko, gaminamos 
naujos ir parduodamos kaip 
senos. Metalai: varis, alumini- 
jus, platina ir netgi uranijus, 
lengvai randa pirkėjus Vokie
tijoje.

Buvusios imperijos piliečius 
apėmė masinė baimė. Bijomasi 
keliauti, nes daug nusikaltimų 
vyksta traukinių vagonuose, su- 
stabdant autobusus. Tokie 
reiškiniai bandomi slėpti, bet 
argi galima teisybę užgniaužti, 
kai reporteriai tik ir ieško 
naujenybių. Štai ką pasakoja 
vienas aukštas karininkas: 
„Traukinyje paaugliai išdaužė 
langus, atiminėjo iš keliautojų, 
ką norėjo. Traukiniui kažkodėl 
sustojus, atsirado daugiau 
plėšikų ir ištuštinti vagonai, 
vežantys prekes. Taip traukinys 
išstovėjo visą parą, kol 
atvažiavo keli policijos auto
busai. Tolimesnėje kelionėje 
kariškis matė nuverstą nuo bė
gių traukinį, vežusį maišus grū
dų. Atvykęs į Maskvą, kariškis 
pasakojo, kad sunku keliauti, 
baisu vaikščioti gatvėmis, baisu 
ką nors pirkti, pavojinga ką 
nors nešti ar dėvėti geresnį rū
bą, pavojinga gyventi”.

Todėl nenuostabu, kad 
Jelcinas išleido įsakymą, 
leidžiantį piliečiams pirkti savi
saugos ginklus — aerosolinius 
dujų švirkštus be leidimo. Duji
niams pistoletams reikia 
leidimų. Aerosolinis švirkštas 
kainuoja pora tūkstančių 
rublių, o pistoletai — kelis kart 
brangiau. Policija pagaliau 
prisipažino, kad kriminalinės 
veiklos sustabdyti negali.

KANADOS SOSTINĖ

Anglijos karalienė Viktorija 
1857 m. gruodžio 31 d. paskel
bė Ottawą Kanados sostine.

Dr. V. E. Vengris (iš kairės), ministras dr. L. Kadžiulis ir dr. V. Gontis, Lietu
vos vyriausybės atstovas.

Mokslo pasaulis Lietuvoje

Lietuvių Bendruomenės Kraš
to valdybos vicepirmininkas 
mokslo reikalams dr. Vitolis E. 
Vengris neseniai lankėsi Lie
tuvoje. Jo kelionę finansavo 
JAV valdžia.

Lietuvoje dr. Vengris susitiko 
su vyriausybės, mokslo žmonė
mis bei studentais. Jis aplankė 
kelias aukštąsias mokyklas, 
tyrimo institutus, skaitė pa
skaitas Vilniuje ir Kaune, susi
pažino su Studijų Užsienyje in
formacinio centro darbu, kalbėjo 
Lietuvos Mokslo tarybos posė
dyje, konsultavdsi su JAV am
basados Vilniuje atstovais. Tu
rėjo išsamius pokalbius apie 
šiuolaikinę mokslo padėtį su 
ministru be portfelio (mokslui ir 
studijoms) prof. L. Kadžiuliu, 
Mokslo akademijos prezidentu 
prof. B. Juodka, Mokslo, studijų 
ir technologijų tarnybos vado
vais bei visa eile dėstytojų, 
mokslininkų, specialistų ir 
studentų.

Užpraėjusiais metais, t.y. 1991, 
m. mokslo visuomenė išrinko 
Lietuvos Mokslo Tarybą, susi
dedančią iš 36 mokslininkų. 
Mokslo Taryba tapo parlamen
to ir vyriausybės patarėja bei 
ekspertu mokslo organizavimo 
ir finansavimo klausimais. 
Lietuvoje šiuo metu tebevyksta 
mokslo sistemos reorganizavi
mas ir kuriamos naujos struk
tūros. Dabar prasideda ir visų 
mokslininkų nostrifikavimas, 
t.y.įgyto diplomo arba mokslinio 
laipsnio pripažinimas. Sudaro
mos nostrifikavimo komisijos. 
Šis procesas yra sukėlęs moksli
ninkų tarpe rūpestį, kad laips
nių tvirtinimas nebūtų panau
dojamas politiniais tikslais.

Iš viso Lietuvoje dabar yra 
penkiolika aukštųjų mokyklų, 
29 valstybiniai mokslo institu
tai ir 15 valstybinių mokslo 
įstaigų. Mokslo padėtis šiuo 
metu nėra gera, ir artimiausios 
prognozės žada mažai gero. 
Valstybę ištikus ekonominei 
krizei, mokslui skiriama 
nepakankamai lėšų. Visur ir 
visi skundžiasi lėšų stoka, 
specialistų pertekliumi ir 
artėjančiu nedarbu. Šiais 
metais Lietuvoje net ketvirta
daliu sumažėjo priimtų į pirmą 
kursą studentų skaičius — maž
daug nuo 12 iki 9 tūkstančių. 
Tačiau tas neišspręs dabartinės 
nedarbo grėsmės — kasdien 
užsidaro gamyklos, energijos 
krizė aštrėja, ir pajamos mažėja. 
Darbo užsakymai techniškųjų 
sričių specialistams iš Rytų 
(ypač susiję su karine pramone) 
beveik baigėsi, o su Vakarais 
reikiami ryšiai dar neužmegzti 
(biotechnologijos ir puslaidi
ninkių fizikos institutai, turin
tys užsakovų Vakaruose, yra re
tos išimtys). Nei Lietuvos vy
riausybė, nei pramonininkai 

dar neturi pakankamai lėšų 
mokslui finansuoti, todėl „sme
genų nutekėjimas” iš Lietuvos 
neišvengiamas. Beje, Lietuvos 
vyriausybės ir mokslo vadovai 
to nesibijo ir tame net įžiūri 
ilgalaikę naudą.

Aplamai, Lietuvos mokslo pa
dėtis vargu ar greitai pagerės. 
Tai priklausys nuo bendros 
krašto ekonominės padėties ir 
vyriausybės prioritetų.

V.E.V.

Dr. V. E. Vengris (kairėje) ir Lietuvos Mokslo tarybos pirm. dr. R. Sližys.
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Šiais metais pagalvok pirma apie kitus. 

Pasidžiauk šios žemės grožiu. 

Parašyk meilės laišką. Pasidalink savo gėrybėmis su kitais. 

Pradžiugink vaiką. Būk draugiškas svetimam. 

Dėkok Dievui už viską, ką turi, 

būtų tai maži ar dideli dalykai.

Sutaikinkbesiginčijančius. Švelniai atsakyk klausiančiam. 

Aplankyk pamirštą draugą. 

Vietoje įtarinėjimo — pasitikėk! 

Ištęsėk, ką pažadėjai. Atrask laiko. 

Pamiršk skriaudą. Atleisk priešui. 

Atsiprašyk už savo klaidas.

Paklausyk! Bandyk kitą suprasti. 

Persvarstyk, ar ne per daug reikalauji iš kitų, 

įvertink kitus. Būk švelnus ir malonus.

Pasijuok truputį. Pasijuok daugiau! 
Būk vertas pasitikėjimo. Nepamiršk padėkoti!

Melskis už taiką. Nueik į bažnyčią.
Mylėk ir pasakyk, kad myli. Sakyk — myliu — vėl ir ir vėl! 

Visa tai — tik lašas gerų darbų jūroje. 

Pradėk juos daryti!

Tai paprastos mintys, kurias girdėjai daugelį kartų. 

O tačiau jų įtaka — neišmatuojama!
Šiais metais tos mintys gali pakeisti tavo gyvenimą!

Geriausius linkėjimus siunčia direktoriai, pareigūnai ir tarnautojai.

Standard Federal Bank
for savings

Chicago ■ Downers Grove ■ Evergreen Park 
HickoryHills«LombardBOakLawn L=J

Palos Heights-Wfflowbrook

KALĖDŲ SENELIS 
KINIJOJE

Komunistinė Kinija staiga 
apsižiūrėjo, kad Kalėdos yra la
bai naudinga šventė eko
nomijai. Kinų sostinės gatvėse 
prieš Kalėdas jau buvo galima 
susitikti tradicinį, vakarietišką 
Kalėdų Senį su raudonu švarku, 
balta barzda ir skambaliukais. 
Retas kinietis žino, kas tas 
Kalėdų Senis, ar net ir kodėl 
švenčiamos Kalėdos, bet visi jau 
pradeda suprasti, kad ši šventė 
į vakariečių kišenes pripila 
daug pinigų, todėl verta 
dėmesio bei pamėgdžiojimo. Ka
dangi naujoji vyriausybė stip
riai remia privataus verslo ini
ciatyvą, Kinijos prekybininkai 
skuba įgyvendinti vakarie
tiškas Kalėdų tradicijas.

Beijingo parduotuvėse galima 
gauti kalėdinių sveikinimų, 
eglutėms papuošalų, net amalo 
šakelių. Visur pilna Senelių, 
rogių, briedžių ir mirgančių 
užrašų su „Linksmų Kalėdų” 
linkėjimais. Galbūt kai kas net 
tiki, jog Kalėdų Senis labai 
tinka būti komunistinio 
pasaulio simboliu: juk jis 
visuomet vilki raudonais drabu
žiais... D. B.

CLASSIFIED GUIDE
-- ----------- ;---------- ;----------

REAL ESTATE j  REAL ESTATE_______ j

GRcIT 
PARDUODA

l '. RE/MAX 
REALTORS 

(?12) 586-5959 
(708) 425*7161

RIMAS U STANKUS
• Perkant ar Parduodant
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba'
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir Parduodame Namus,
• Apartmentus ir Žemę.

• Pensininkams Nuolaida.* 1

MISCELLANEOUS------------

A VILIMAS 
M O V I N G

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio' 
oas mus.

FRANK ZAPOUS 
3208V1 We«t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai.

312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 737-4000

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Volksvvagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius.

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius.

■ Greitas ir efektyvus patarnavimas.

■ Atsakome visus klausimus apie 
automobilius.

■ Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai.

PADĖKA
Už išreikštas užuojautas ir linkėjimus pasveikti ir už 

užuojautą „Drauge" nuoširdžiai dėkoju Anglijos Lietuvių 

klubui, valdybai ir nariams.

Ačiū už atskirą užuojautą „Drauge" Stefanijai ir Justinui 
Šidlauskams; už auką šv. Mišioms ir užuojautą — Elenutei 

ir Justinui Dirginčiams, St. Petersburg Beach, FL, taip pat 

U. ir J. Balskams. Už užuojautos telegramą — Algirdui ir 

Teodorai Kvietkams, Kaunas, Lietuva.

Už linkėjimus ir dovanas dėkoju Bronei ir Stasiui 
Juozapavičiams, St. Petersburg Beach, FL; Anglijos Lietu
vių klubo valdybai, J. Šidlauskui, K. Rožanskui, E. Pau

lauskienei, B. Černienei, J. Aukščiūnui, E. Venckienei, O. 

ir B. Sebastijonams, E. ir V. Paliulioniams bei Nastutei ir 
Jonui šernams ir R. Mingėlai.

Mano malda, nuoširdžiausias AČIŪ ir Aukščiausiojo 

Palaima telydi Jus Naujuose — 1993-se — metuose!

Anatolijus Lakas

in/ KMIECIK REALTORS
7922 s-Pulaski Rd-i 

fcl 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER '
294-1900

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

veltui. . j • • ~ •

Sav. parduoda IVi a. namą. Pir
mame a. 2 mieg. kamb., antrame a. 1 
mieg. kamb. Ištisas rūsys; 2 auto, 
garažas. Francisco ir 71 St. apyl. 
Skambinti po 6 v.v.

tol. 312-476-2343

FOR RENT

Išnuomojamas liuksusinis 6 
kamb. bt. antrame a. Su visais 
patogumais. Francisco ir 71 St. 
apyl. Skambinti po 6 v.v., tol.

• 312-476-2343

FOR RENT
Išnuomojamas 4Vi kamb. 2 
mieg. modernus butas pirmame 
a. Oro vėsinimas, moderni virykla, 
skalbykla su mašinomis. Kreiptis: 
708-361-5594.

Išnuomojamas 3 kamb. moder
nus butas Marųuette Pk. apyl. 
šiluma, oro vėsinimas, virylda, 

šaldytuvas, skalbykla su mašinom. 
Kreiptis; 708-361-5594.

FOR RENT
Near Pope John Paul II & 8. W««h- 
tenaw Sta. beautiful 2 bedrrn. house; 7 
steps up. With refrg. & range. Best 
transportation. Reasonable. For mature 
people.

Call 312-767-2680

HELP WANTED

Flexlble full tlme chlld caro pod- 
tlon. Seeking mature English speak- 
ing, enthusiastic in-home care for 
world’s best one year old. La Grange 
area. References reųuired. Call 
708-352-5279

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

A public service of thls newspaper
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Omaha, NE

LIETUVOJE ŠVENTĖ
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Pokario metais Omahoje apsi
gyveno nemažai lietuviškų 
šeimų, kuriose buvo daug 
gražaus jaunimo. Jaunimas čia 
mezgė pažintis ir kūrė naujas 
lietuviškas šeimas. Viena tokių 
porų buvo Vytas Amauskas ir 
Regina Kovaitė. Jų meilės prie
saiką prieš 40 metų Šv. Antano 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
palaimino kun. Juozas Juce
vičius.

Kybartų klebonas kun. S. Statkevičius ir bažnyčioje iškilmingomis šv. Mi- 
šiomis 40 metų savo vedybų sukaktį šventę Regina ir Vytas Aranauskai iš 
Omahos.

Jauna pora gražiai čia kūrė 
savo gyvenimą ir aktyviai daly
vavo lietuviškoje veikloje. Dar- 

.ncyo, tautiškumu paremtoje. 
šeimoje, išaugino dukrą ir sūnų, 
kurie jau turi savo šeimas, o 
jauni seneliai džiaugiasi trimis 
gražiais vaikaičiais. Praėjusių 
metų rugpjūčio mėn. pabaigoje 
Vytas ir Regina Arnauskai 
lankėsi Lietuvoje. Ten Vyto 
gimtajame mieste, Kybartuose, 
atšventė jie savo vedybų 40-ties 
metų jubiliejų. Kybartų 
bažnyčioje, kurioje Vytas buvo 
pakrikštytas, iškilmingose šio 
jubiliejaus proga šv. Mišiose 
dalyvavo giminės, vaikystės 
metų Vyto draugai ir nemažai 
parapiečių. Daugelis norėjo 
dalyvauti iškilmingose Mišiose 
ir pamatyti porą iš užsienio, čia 
švenčiančią vedybinę sukaktį. 
Palaiminimą sukaktuvinin
kams suteikė bažnyčios kle
bonas kun. S. Statkevičius.

Po iškilmių bažnyčioje ir 
gražių vaišių Regina ir Vytas 
važiavo į Virbalį. Ten jie 
aplankė Vyto senelių ir kitų 
giminių kapus. Ir vėl prie spe
cialiai surengtų vaišių artimųjų 
ratelyje nebuvo galo kalboms. 
Reikėjo Vytui, nors ir prabė
gomis, daug papasakoti apie 
savo gyvenimo be tėvynės 
Odisėją.

Po kelionių į vaikystės vietas 
laimingi Arnauskai savo jubi
liejaus minėjimo užbaigai 
Kaune, A. Panemunėje „Eglės” 
restorane, buvo užsakę šaunias 
vaišes plačiai savo giminei ir 
draugams. Į vaišes pakvietė ir 
visus lietuvius, kurie lankėsi 
Omahoje pas savo gimines. 
Regina ir Vytas pasižymi vai
šingumu, tai jų namai visados 
būna ir atvykusių iš Lietuvos 
svečių namais. Vyto jautrumas 
yra žinomas visiems tau
tiniams, visuomeniniams ir 
asmeniniams lietuvių
reikalams, jis dosnia ranka 
aukoja, apdovanoja ir kitais bū
dais padeda. Vytas ir Regina 
yra aktyvūs bendruomenės 
nariai. Patys dirba ir remia 
visus dirbančius Lietuvos ir 
lietuvybės išlaikymo reikalams. 
Jau geroką eilę metų Vytas yra 
spaustuvės savininkas, pro

fesionaliai vadovaujantis ne
didelį, bet labai sėkmingą biznį. 
Vietiniai lietuvių klubai ir 
organizuoti vienetai laimin
gi, turėdami „savo” spaus
tuvę. Mat. Vytas nebrangiai, o 
daugiausia už „ačiū”, atlieka 
saviesiems daug spaustuvės 
patarnavimų. Vytui ir Reginai 
Arnauskams, atšventusiems 
darnaus šeimyninio gyvenimo 
40-metį, belieka nuoširdiai 
palinkėti Ilgiausių metų! O 
metų tėkmėje ir toliau likti iš
tikimais savo gražiai šeimai, vi
suomenei ir tėvynei Lietuvai.

JP.

OMAHOS LIETUVIŲ 
DOVANOS TAUTOS 

DIDVYRIAMS

Keliautojai į tėvynę šiemet 
vežė dovanas ne vien giminėms 
ir draugams. „Be galo buvo 
gražu, kai dosnus Omahos 
Lietuvių Moterų klubas ištuš
tino savo kasą ir rugpjūčio mėn. 
2,400 dol. buvo nugabenta į 
Lietuvą tautos didvyrių 
šeimoms. Pinigai, kartu su 
užuojauta, buvo išdalinti Sausio 
13-tąją ir Medininkuose žuvusių 
šeimoms. Tą darbą atliko Jad
vyga Povilaitienė (klubo narė), 
asmeniškai susitikdama 
daugelį šeimų. Iš Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės buvo 
nugabenta 400 dol., kuriuos iš
dalino Medininkuose žuvusiųjų 
šeimoms A. Antanėlis. Negau
sus Omahos lietuvių telkinys 
gali pasidžiaugti dirbančiųjų 
žmonių atkakliu darbu ir jo 
rezultatais. Nes jau tūkstančiai 
dolerių, per pastangas ir darbą 
sukauptų, nuėjo tėvynės 
reikalams. Taip pat yra 
malonu, kai tėvynėje sužino, 
kad kažkur Amerikos viduryje, 
Omahoje, yra nedidelis lietuvių 
telkinys, kuriame jautriai plaka 
lietuviškos širdys Lietuvai ir jos 
žmonėms.

J. P.

Rochester, N.Y.
GRAŽUS IR JUDRUS 

ŠV. KALĖDŲ 
LAIKOTARPIS

Mūsų lietuviškasis telkinys 
gerokai praretėjęs, bet dar 
gyvas ir veiklus.

Pirmąjį advento sekmadienį 
svečias iš Lietuvos kun. Gin
taras Vitkus,SJ., lankydamas 
savo dėdę Valerijoną Vitkų, 
vietos radijo bangomis papa
sakojo apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Vėliau bažnyčioje aukojo 
šv. Mišias, turiningu pamokslu 
atidarydamas laukimo laiko
tarpiu duris. Labai džiaugėmės 
jo atsilankymu.

Gruodžio 20-tą buvo surengta 
lituanistinės mokyklos Eglutė. 
Mokinių labai mažai — šešios 
mergaitės ir vienas berniukas. 

Mokytojas — Rimas Jonikas, 
talengingas jaunuolis iš Lie
tuvos. Programoje mažieji 
džiugino išraiškingomis dekla
macijomis, švelnių balselių 
muzikalia giesme, smuiko ir 
pianino garsais. Džiugino ir 
gražia scenine laikysena. Susi
rinkę, o buvo nemažai, su 
dėmesiu ir pasigėrėjimu sekė 
programą. Atvyko ir Kalėdų 
Senelis (dr. Simas Žmuidzinas). 
Jis ne tik dovanų mažiesiems 
atnešė, bet ir pasakėlę papa
sakojo, įtraukdamas vaikučius 
ir svečius. Seneliui iškeliavus, 
visi kalėdine nuotaika maloniai 
pabendravo ir pasivaišino ma
myčių paruoštomis vaišėmis.

Atkeliavo laukta Šventoji 
Naktis, sniegu padabinta. Gera 
ir gražu rinktis į vidurnakčio 
Bernelių šv. Mišias. Bažnytėlė 
išdabinta, skamba choro kalėdi
nės giesmės, Raimundo Obalio 
paruoštos. Įsijungia solistė 
Birutė Cypienė. Šv. Mišias 
atnašauja, šiai Nakčiai pri
taikytą pamokslą sako kun. 
Gintaras Jonikas, atkeliavęs iš 
Pasvalio švenčių metu pava
duoti kleboną kun. Kazimierą 
Mockevičių.

Šiais metais nebūta Jaunimo 
Kongreso ar kitų panašių rengi
nių, tai suvažiavo čia gimęs ir 
augęs jaunimėlis net iš tolimų 
vietovių, kaip Maskva ir Švei
carija. Gera į juos žiūrėti ir 
džiaugtis — tai mūsų parapijos 
nuosavybė ir pasididžiavimas.

Į Naujuosius Metus žengiame 
su viltimi ir pasitikėjimu Dievo 
Apvaizda, kad ir toliau Jis lai
mins mūsų parapiją ir paleng
vins mūsų visų numylėtos 
Lietuvos vargus.

I.Ž.

Worcester, MA
PADĖKIME MŪSŲ 

PARAPIJAI

Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapija, būdama gerame finansi
niam stovyje, 1989 m. nuspren
dė atnaujinti salę po bažnyčia. 
Atnaujinimas buvo būtinai rei
kalingas.

Parapijos taryboje dirbančiam 
Antanui Minikauskui-Miner 
buvo pavesta tvarkyti reikalus 
su Vyskupija ir iš jos gauti 
leidimą ir sutikimą numatytam 
darbui. Vyskupija nesutiko 
leidimą duoti. Į A. Minikaus- 
ko-Miner laiškus beveik 
nekreipė dėmesio, bet tai jo ne
nugąsdino. Laiškais, kartais net 
griežčiau pasisakydamas, 
spaudė Vyskupiją duoti leidimą 
ir sutikimą atnaujinimui salės 
po bažnyčia, nes ja jau nebe- 
gaima naudotis, o salė būtinai 
reikalinga. Pagaliau po ilgo 
laukimo ir kieto bei sunkaus A. 
Minikausko-Miner darbo, 
Vyskupija leidimą suteikė.

Vyskupijos Kontraktorius pa
ruošė salės atnaujinimo planą, 
pagal kurį atrodė, kad lengvai 
tą darbą atliksime ir parapijos 
iždas dar pasiliks neblogoje 
būklėje.

1991 m. sausio mėnesį darbas 
pagaliau buvo pradėtas ir gana 
sklandžiai vyko. Tikėjomės ir 
džiaugėmės, kad metų pabai
goje jau turėsime atnaujintą 
salę. Netikėtai atsirado 
nepramatytos kliūtys. Darbas 
buvo sustabdytas, nes Mas- 
sachusetts Valstijos Depar
tamentas of Environmental Pro- 
tection pareikalavo, kad kuro 
suteršta žemė, kuri buvo rasta 
salėje ir parapijos kieme, būtų 
iškasta ir išvežta. Parapijai tai 
kainavo daugiau negu 140,000 
dol. To dar neužteko. Massachu- 
setts valstijos įstatymai rei
kalauja, kad būtų įrengtas 
keltuvas invdalidams ir 
seneliams, kad jie galėtų 
pasiekti parapijos salę ir 
bažnyčią. Keltuvo įdėjimas, 
ruošiant salės atnaujinimo 
projektą, visai nebuvo numa
tytas. Dar prisidėjo ir bažnyčiai 
reikalingi pataisymai. Susi
darius šitokiai padėčiai, pa
rapijos iždas išsisėmė, o Vysku
pija neleidžia tęsti darbo, kol

apylinkės iždininkas J. Kiela 
pasveikino susirinkusius ir pa
kvietė kleboną kun. A. Kli- 
manskį sukalbėti maldą.

Bendroje maldoje prisiminė
me iš vergijos besilaisvinanČią 
Lietuvą ir jos nuskriaustus vai
kus Tėvynėje ir ištrėmime.

Laužėme, dalinomės palai
mintu kalėdaičiu, mintimis 
sekdami pirmąsias krikščionių 
agapes, gal ir paskutinę Jėzaus 
vakarienę, o gal net maną Egip
to tyruose.

Linkėjome vieni kitiems lai
mės, džiaugsmo, nepamiršdami 
išreikšti labai aktualų sveikatos 
linkėjimą. Buvo proga praleisti 
laiką šnekantis su giminėmis 
bei bičiuliais. Skaniai pavai
šinti, patenkinti skirstėmės na- 
m0- K. Valiuškienė

St. Petersburg, FL

„SAULĖS” 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KALĖDŲ 
PROGRAMA

Gruodžio mėn. 13 dieną, po 
reguliarių sekmadieninių pietų, 
dalyvaujant arti trim šim
tams asmenų, St. Petersburgo 
„Saulės” lituanistinės mo
kyklos mokiniai atliko įdomią 
prieškalėdinę programą. Daly
vavo 24 priešmokyklinio 
amžiaus ir vyresnių klasių 
mokiniai.

Pradžioje mokyklos vedėja 
Aurelija Robertson. visus 
supažidino su numatyta pro
grama ir kalėdiniu vaizdeliu 
„Kristaus užgimimas”. Vaiz
delis mokytojų ir tėvų paruoštas 
pagal ištraukas iš Šv. Rašto. 
Uždangai prasivėrus, scenoje 
matėsi būrys įvairaus amžiaus 
ir įvairiausiai apsirengusių 
vaikų. Čia buvo piemenėliai, 
angelai, kiškučiai, ežiukas, 
šuniukas, slibiniukas, trys ka
raliai, Marija, Juozapas ir tarp 
jų vyriausia bei didžiausia — 
angelų karalienė, mama, Kris
tina Krulikienė. Vaikučiams 
atliekant savo vaidmenis, 
vyksmo eigą prie mikrofono 
pasakojo vyresnieji mokiniai: 
Raminta Moore, Vera Jackson, 
Kristina Clark, Peter Ross, 
Rūta Dimaitė ir mokytojos ! 
Nijolė Dimaitė ir Nomeda Lei- 
tienė. Vaizdelis buvo gražiai at
liktas, nors kai kurie trejų 
metukų „artistai” žvalgės, ar jų 
tėveliai stovi netoli scenos. Po 
vaidinimo tų pačių vaikų choras 
gana energingai sudainavo: 
„Vilkas vijo voveraitę”, „Mano 
tėvelis buvo kalvelis” ir 
„Traukinukas”. Pianinu 
akompanavo Asta Lukienė. 
Paliovus plojimams, buvo 
paskelbta, kad atvažiavo Kalė
dų Senelis ir iš ratuotų rogių jau 
traukia dovanų maišą. Vaikai 
susėdo scenoje. Netrukus įėjo 
žilasis senelis (Antanas Kovera) 
su dideliu maišu. Pasveikinęs 
vaikus, atsisėdęs kėdėje, pradėjo 
dalinti dovanas. Dalinant 
dovanas vyko atskirų mokinių 
pasirodymai: Giedra Krulikaitė 
padeklamavo eilėraštį. Po to po 
posmelį ar ilgesnius eilėraščius 
deklamavo: Laimutė Bobelytė, 
Rūta Dimaitė, Eglutė Vilkely
tė, Sofija Degesytė, Vytautas 
Leita, Viktorija Krulikaitė. 
Sesutės Giedrė ir Viktorija 
Krulikaitės pagrojo smuikais 
pavieniui ir kartu. Pabaigai 
Julius Degesys grojo saksofonu. 
Tuo ir buvo užbaigta visų

parapija surinks atitinkamą 
sumą lėšų visų projektų užbai
gimui. Ta suma siekia 300.000 
dol.

Parapijos taryba pagaliau 
įsteigė Statybos fondą, kuris 
galėjo būti įsteigtas žymiai 
anksčiau, kai tik buvo prama
tyti finansiniai sunkumai. 
Parapijos taryba neturėtų pasi
tenkinti vien įsteigtu fondu, bet 
metų laikotarpyje ką nors dau
giau suruošti. Dirbsime visi. 
Parapijos taryba, parapiečiai ir 
organizacijos turėtų prisidėti.

Parapija — mūsų antrieji 
namai. Džiaugėmės, kai atvykę 
į šį kraštą radome lietuviškas 
bažnyčias, mokyklas. Mus pasi
tiko lietuviškai kalbantys 
parapijų kunigai. Glaudėmės 
prie parapijų, būdami be 
Tėvynės, namų, tik „Dievo 
paukštelių” vardą atsivežę. Į 
kuklias mūsų kambarėlių duris 
pirmasis pasibeldė dienraštis 
„Draugas”. Tai buvo didžiausia 
paguoda. Vaikai baigė Šv. 
Kazimiero parapijos mokyklą, 
kuriai nuo įsteigimo iki 
uždarymo (daugiau kaip 60 
metų) vadovavo Šv. Kazimiero 
vienuolijos seselės. Jos davė 
vaikams gilų religinį, tautinį 
auklėjimą ir aukštą mokslo lygį. 
Vaikai ją baigę lengvai būdavo 
priimami į aukštesnes, nes 
visur buvo žinoma Šv. Kazimie
ro mokykla. Daugelis pasiekė 
aukštuosius mokslus, sukūrė 
šeimas. Vieni lietuviškas, kiti 
mišrias ir nutolo nuo Šv. Kazi
miero parapijos, bet jų šaknys 
glūdi joje, nepaisant, kokias 
šeimas sukūrė, kur gyvena, nes 
iš šios parapijos jie išėjo į 
gyvenimą. Jie niekada negali 
pamiršti Šv. Kazimiero parapi
jos. Ypač geriausia proga ją 
prisiminti* šiuo sunkiu finan
siniu laiku ir suteikti auką. Tė
vai, priminkite jiems, nes jie 
geri visų vaikai ir tikrai neatsi
sakys tai padaryti.

Visi didžiuojamės mūsų pa
rapijos garbinga praeitimi. Kiek 
daug iš jos gražaus jaunimo 
berniukų įstojo į Tėvų Marijonų 
vienuoliją. Dabartinis klebonas 
kun. V. Parulis, MIC, taip pat 
kilęs iš Šv. Kazimiero parapijos. 
Asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC, iš kaimyninės Gardnerio, 
mūsų vyskupijai priklau
sančios. Mergaitės daugiausia 
pasirinko Šv. Kazimiero seserų 
vienuoliją.

Neapleiskime ir nepamirški
me parapijos ne tik mes, bet 
tenepamiršta jos ir mūsų vaikai, 
ypač šiuo laiku. Aukokime visi 
statybos fondui. Ieškokime 
naujų kelių ir būdų gausesniam 
šiais metais lėšų sutelkimui. 
Dirbkime visi vieningai ir pasi
šventusiai, kad pasiektume 
savo tikslą, o kurie nepritaria
te — nemurmėkite. Daugiau 
darbų, mažiau kalbų! Prie 
darbų junkime ir maldą, kuri 
yra būtina. Tikėkime, šv. 
Kazimieras, mūsų parapijos glo
bėjas, mums padės ir 1994 
metais kupinomis džiaugsmo 
širdimis švęsime mūsų parapi
jos 100 metų įsteigimo sukaktį.

J. M.

Providence, RI
LB APYLINKĖS KŪČIOS

1992 m. gruodžio 19-tos dienos 
vakarą apie 70 asmenų susirin
ko į LB Providence telkinio 
paruoštą Kūčių vakarienę. LB 

Dalia Dzikienė, Lietuvių Tautinių Šokių instituto pirmininkė, Algirdo 
Čapliko lydima, Vilniuje susitiko su 1994 metų Pasaulio Lietuvių Dainų 
šventės direktorium Juozu Mikutavičium ir šokio dienos meno vadove Laima 
Kisieliene.

įdėmiai sekama programa. 
Kalėdų senelis, pabaigęs dalin
ti dovanas vaikučiams, nepa
miršo ir vyresnių dalyvių. Nuli
pęs nuo scenos visiems pasiūlė 
po saldainiuką. Buvo ir netikė
tai malonių momentų: Bobelytė, 
nematydama tėvelio, susirūpi
nusi pradėjo lipti nuo scenos, o 
Vytukas Degesys užmigo pro
gramai įpusėjus, bet kai atėjo 
jam eilė pasakyti posmelį, grei-
tai pašoko ir išrėžė ką buvo

VIENERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
JUOZAS 

KAPAČINSKAS 

• Jau metai laiko praėjo nuo 1992 m. sausio 13 d., kai mir
tis atskyrė mūsų mylimą Vyrą, Tėvą ir Senelį iš mūsų tarpo.

Tu žvelgi iš Amžinybės į mus čia pasilikusius. Mes min
timis būsime visuomet su tavimi.

Už a.a. Juozo vėlę šv. Mišios bus aukojamos sausio 13 d. 
7:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marąuette 

Parke. Prašome visus artimuosius prisiminti mielą Juozą, 
negrįžtamai iškeliavusį, savo maldose.

Su liūdesiu: žmona Marija, sūnus Juozas su šeima, 
brolis Augustinas, sesuo Anelė ir kiti artimieji.

GAIDAS—DAIMID
E U D E IKIS

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 SŪNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus

. 6541 S. KEDZIE
Marquette Parke

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 

11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 

9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PETKUS IR SŪNŪS
1 MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marquette Funeral Home 

2533 West 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

išmokęs. Tenka pastebėti, 
tie vaidintojai vos trejų metukų. 
Reikia dėkoti „Saulės” mo
kyklos vedėjai ir mokytojoms ui 
jų pasišventusį darbą. Taip pat 
ir tėveliams, kurie šiai pro
gramai vaikus papuošė ir 
vienokiu ar kitokiu būdu 
padėjo. Matant gražų jaunučių 
būrį, reikia tikėtis, kad Ši 
mokykla dar turi gerą ateitį.

Mečys
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APLINK

MUS
x Alė Kėželienė ir Birutė 

Augaitienė yra koopirmi- 
ninkės komiteto, kuris rengia 
iškilmingą banketą 75 metų 

■Lietuvos Nepriklausomkybės 
■paskelbimo sukakčiai pažymėti. 
Banketan kviečiami kitų vals
tybių konsulai, reziduoją Chica
goje, valstybės ir miesto valdžios 
žmonės ir, aišku, tikimasi, kad 
mūsų lietuviai, gyveną Chica
gos mieste ir plačiose apylin
kėse, supras reikalą konsulo pa
stangas paremti ir šiame minė- 
jime-bankete gausiai dalyvaus.

■ x Jūrų šaulių kuopa „Klai
pėda” š.m. sausio 17 d., sek
madienį, Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, rengia Klaipėdos 
Krašto atvadavimo minėjimą. 
Tą dieną 11 vai. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje bus šv. Mišios už žu
vusius vadavimo kovose. Tuoj 
po pamaldų, 12 vai. minėjimas 
salėje. Paskaitą dienos tema 
skaitys inž. P. Vaičekauskas. 
Meninę programos dalį atliks A. 
Barniškis. Po minėjimo kavutė. 
Maloniai kviečiame organiza
cijas su vėliavomis ir visuomenę 
minėjime dalyvauti.

x „Šventasis Raštas”. Sena
sis Testamentas. Pranašų kny
gos. Išleistas lietuvių kalba (ver
timas iš hebrajų, aramėjų ir 
graikų kalbos) „Krikščionis 
gyvenime” leidyklos, Putnam, 
CT 1992 metais. Tai didžiulė, 
670 ps. knyga, minkštais virše
liais, paruošta labai kruopščiai 
ir išsamiai. Vertė, įvadus bei pa
aiškinimus parašė kun. An
tanas Rubšys, o vertimo kalbą 
tikslino Jurgis Jankus. Kaina 
tik 12 dol. Knyga gaunama ir 
7,Drauge”. Tai tikrai vertas 
dėmesio leidinys ir kiekvienai 
šeimai įsigytinas.

x Sol. Danos Stankaitytės 
naujas adresas yra: 10408 S. 
Circle Dr. Unit 206, Oak Lawn, 
IL 60453. Tel. (708) 857-2944.

x „Katalikų Pasaulio” lei
dykla. Vilniuje 1992 metais 
išleido naują, fotografuotinį 
pagal antrą pataisytąjį leidimą 
(1988 m.), „Naująjį Testamen
tą”. Leidimą parengė redakto
rių kolegija, susidedanti iš kun. 
Vaclovo Aliulio, Vytauto Ali- 
šausko ir Antanės Kučinskai
tės. Knyga kietais, patraukliais 
viršeliais, turi 648 psl., kaina 7 
dol. Gaunama ir „Draugo” 
administracijoje.

x Lietuvos Vyčių choro 
valdyba maloniai kviečia lietu
viškąją Chicagos visuomenę į 
savo metinį pokylį sausio 16 d., 
šeštadienį, Šaulių salėje, 2417 
W. 43 St. Bus šalta-šilta vaka
rienė, trumpa dainų programa 
ir šokiai, grojant Ramanausko 
okestrui. Bilietus rezervuokite 
šiuo tel.: Stasė Rudokas, 
312-471-2239.

(sk)

„Kalba Vilnius”. Klau
sykite Grundig radijais. 15 mo
delių. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA- 
. SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
TeL VI7-7747.

(sk)

x 1993 m. „Draugas” rengia 
serįją koncertų, kuriuos atliks 
solistė Giedrė Kaukaitė ir 
Gražina Ručyte-Landsbergienė. 
Jau gauta įdomi koncertų pro
grama, kuri yra visai skirtinga 
nuo įprastinių koncertų. „Drau
go” vąjaus komitetas rūpinasi 
gerai suorganizuoti koncertus, 
kurie bus Chicagoje vasario 28 
d. St. Petersburge, Fl., kovo 3 d., 
Miami kovo 7 d., Clevelande 
kovo 21 d. ir Detroite kovo 28 d. 
Be to, Hartfordo universitetas 
rengia du koncertus kovo 12 ir 
13 d.

x „Ateitis” nr. 6 (lapkritis- 
gruodis) kiek pavėluotai pasiekė 
mūsų redakciją. Žurnalą leidžia 
Ateitininkų Federacija šešis 
kartus per metus, redaguoja 
Danutė Bindokienė su redakci
jos nariais: Ramune Kubiliūte 
ir Jonu Kupriu (techninis 
redaktorius), administruoja 
Juozas Polikaitis. Šis numeris 
turi 40 psl. Jame sukaupta 
medžiaga iš ateitininkiškos 
veiklos visame pasaulyje 
(žinoma, ir Lietuvos), yra kalbos 
skyrius, rašoma apie įvykius ir 
žmones, pasireiškia jaunieji 
kūrėjai Ateities spinduliuose, 
išsamus Tikiu skyrius, galima 
nusišypsoti „kreivų šypsenų” 
puslapyje, o taip pat pateikiama 
daug kitos medžiagos ateiti- 
ninkiškomis ir neateiti- 
ninkiškomis temomis. Prozai 
atstovauja Audra Kubiliūtė ir 
Haris Subačius, poezijai — Vy
tautas Mačernis, Kazys Bra- 
dūnas, Leonardas Andriekus, 
Alfonsas Tyruolis, Česlovas Ma- 
saitis ir kiti. Išspausdintas ir 
1992 m. „Ateities” turinys. 
Žurnalas papuoštas gausiomis 
nuotraukomis.

Matilda Marcinkienė, vadovavusi ko
mitetui, kuris ruošė Lietuvos gen. 
konsulatui padėti renginį Balzeko 
muziejuje.

Nuotr. J. Tamulaičio

x M. Blynas iš Clevelando, 
Ohio, atsiuntė auką už kalendo
rių su prierašu, kad jei „dien
raštį” Draugą gauna bent du 
kartus per savaitę — tai gerai. 
Dažnai nemato visą savaitę. 
Siūlo persiorganizuoti į trisavai- 
tinį ar kaip kitaip.

x Operų arijas lietuvių 
kalboje su tikru profesio
nalumu dainuos solistai Sigutė 
Stonytė ir Arvydas Mar
kauskas. Koncertą organizuoja 
L.F. sausio 10 d., sekmadienį, 
3:00 v. p.p. Jaunimo centre. 
Bilietus prašoma įsigyti iš anks
to tel. (312) 471-1424.

(sk)

x Atlanta Import-Export 
praneša, kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
neišpasakytai žemos. Tei
raukitės mūsų įstaigose dėl 
pinigų persiuntimo į Lietuvą ir 
dėl mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio 
($99) pristatymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
Import-Export pagalba 1993 
metais! Tel. 312-434-2121.

(sk)

Maironio lit. mokyklos Lemonte trečias skyrius skaito B. Brazdžionio „Meškiuką Rudnosiuką' 

jaunesniųjų skyrių mokiniams.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

NAUJIEJI METAI 
LIETUVIŲ OPEROJE

Jaunimo centras vėl sutraukė 
gražų būrį Lietuvių operos 
rėmėjų bei draugų, kurie 
rinkosi tą vakarą atsisveikinti 
su praėjusiais metais ir sutikti 
naujuosius su viltimi ir lin
kėjimais, kad jie nepašykštėtų 
mums ir mūsų broliams 
Tėvynėje pragiedrulių.

Šaltukui tą vakarą spuste
lėjus, svečiai sparčiai varstė 
Jaunimo centro duris, kur ves
tibiulyje jų laukė jauki šiluma, 
o atgaivai pora paruoštų stalų 
ir šaunių padavėjų būrys sukio
josi svečių tarpe ir vaišino 
gomurį kutenančiais gardu
mynais iki to laiko, kol prasi
vers didžiosios salės durys ir 
baliaus šeimininkas, solistas 
Vaclovas Momkus, Ričardo 
Šoko orkestrui grojant triumfo 
maršą iš operos „Aida”, nepa
kvies svečių į išpuoštą, kaip ir 
pridera tam vakarui, salę. 
Jaunimo centro didžioji salė 
savo erdve, aukščiu bei nemaža 
scena suteikia rengėjams įvai
rių galimybių pareikšti savo su
gebėjimus jos dekoravime. Šį 
sykį tam buvo nepagailėta nei 
laiko, nei kūrybinės iniciatyvos.

Svečiams suėjus į salę, stalai 
greit užsipildė margaspalve 
publika: iškilmingai apsirengę 
vyrai, o moterų šukuosenos ir 
balinės suknelės įvairavo spal
vomis ir stiliais. Kai nutilo 
maršo garsai ir visi spėjo apsi
dairyti, pasigėrėti gražiu ir sko
ningu salės bei stalų 
papuošimu, prie mikrofono pra
bilo baliaus vyriausias šeimi
ninkas Vaclovas Momkus. Jis 
pasidžiaugė, kad baliuje daly
vauja kun. Juozas Vaišnys, SJ., 
Lietuvių operos dirigentas 
Alvydas Vasaitis ir Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas sol. 
Stasys Baras. Svečių būta ne tik 
iš Chicagos ir jos apylinkių. Nuo 
Ramiojo vandenyno kranto, 
dalyvavo Operos rėmėjai p. 
Talandžiai iš Californijos, o 
buvo svečių ir iš Lietuvos. 
Visiems svečiams Vaclovas 
Momkus nuoširdžiai padėkojo, 
sakydamas, kad „Jūs remiate 
Lietuvių operą, o mes esame 
jūsų rankose. Nuo didesniųjų 
rėmėjų priklauso Lietuvių 
operos ateitis. Dalyvaudami 
šiame baliuje, jūs tuo pačiu 
paremiate ir Jaunimo centrą”. 
Jis dėkojo už šauniai išpuoštą 
salę bei vienokiu ar kitokiu 
būdu talkinusiems Lietuvių 
operos nariams Natalijai ir Vy
tautui Aukštuoliams, Daliai 
Stankaitienei, Algiui Putriui, 
Jurgiui Vidžiūnui, Nelei 
Paulauskaitei, Antanui Kru
tuliui ir savo dukrai Vidai. 
Tolimesniam žodžiui jis pakvie
tė ilgametį Lietuvių operos 
pirmininką Vytautą Radžiu, 
kuris taip pat dėkojo Lietuvių 
operos bičiuliams, atvykusiems 
į šį balių. Jis dėkojo Jaunimo 
centro vadovybei, Lietuvių fon

dui, „Draugui”, Lietuvių radi
jo programų vedėjams, padėkojo 
Vaclovui Momkui ir jo bendra
darbiams už triūsą, surengiant 
šį šaunų balių. Svečiams jis pa
linkėjo laimingų 1993-iųjų 
metų. Vakarienę palaiminti 
paprašė kun. J. Vaišnį, SJ.

Po to buvo vakarienė, pa
rengta naujųjų Talman Delica- 
tessen šeimininkų Kazlauskų ir 
jų judriosios talkininkės Vidos 
Momkutės. Vakarienės metu 
nuo scenos sklido Ričardo Šoko, 
prie pianino, ir jauno šaunaus 
saksofonisto iš Lietuvos mu
zikos garsai. Vėliau šokiams 
grojo platesnės apimties muziko 
R. Šoko estradinis ansamblis. 
Šokėjų malonumui netrūko tra
dicinių valso, tango garsų, įpi
nant ir šaunią polkutę.

Kai varpo dūžiai nuaidėjo 
vienas po kito, orkestras užgro
jo Lietuvos himną,. įsijungė ir 
svečiai, ir ne bet kaip: aidėjo 
salės skliautai, nes gerabalsių 
netrūko. Sekė švilpynės ir barš
kučiai, linkėjimai ir šampano 
taurės putojo per kraštus gal 
gerą pusvalandį, pakol vėl visa 
nustelbė muzika, o publika 
sugrįžo į šokio sūkurį.

Balius buvo šaunus. Tuo įsi
tikino dalyvavusieji. Jau po 
dvylikos, valanda sekė kitą, o 
svečiai dar nesirengė skirstytis. 
Vestibiulyje ant stalų atsirado 
eibės puikiausių užkandžių ir 
kavos. Rengėjams, solistui Vac
lovui Momkui ir jo talkinin
kams buvo malonu matyti tokį 
gausų Lietuvių operos bičiulių 
skaičių, atvykusį pabendrauti ir 
pasilinksminti kartu ir tuo 
pačiu paremti jos plačių užmojų 
darbus. Lietuvių opera dar ir 
toliau nori likti lietuvių kultū
ros puoselėtoja išeivijoje.

J. Končius

ĮVERTINAME 
LIETUVIŠKOS SPAUDOS 

IR RADIJO REIKŠMĘ

Tik ką užvertėme ir vėl vieną 
lietuvių tautos išeivijos istorijos 
lapą, paženklintą dviem di
deliais 1992-rųjų metų kultū
riniais Lietuvių Bendruomenės 
renginiais. Tai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas ir IX 
Lietuvių Tautinių šokių šventė.

Atkreiptinas ypatingas dė
mesys į nepaprastą mūsų išei
vijos spaudos ir lietuvišų radijo 
laidų svarbą šių didžiųjų ren
ginių suruošimui ir pasiseki
mui. Nepamirština lietuviškos 
spaudos ir radijo didžiulė reikš
mė ir visam lietuviškos veiklos 
judėjimui.

IX Lietuvių Tautinių šokių 
šventė, kurios rengimo komite
tui man teko vadovauti, buvo 
neeilinė ir praėjo labai sėkmin
gai.

Tad noriu pareikšti viešą 
padėką visiems šokių šventės 
komiteto nariams už nepapras
tai damų ir su didele meile bei 
pasiaukojimu atliktą darbą. Gili 
padėka vyriausiajai šokių vado

vei, visiems šokių grupių vado
vams, visiems šokėjams ir 
Lietuvių Tautinių šokių institu
tui. Šokis buvo puikus!

Padėka choristams ir jų vado
vams, padėka vyriausiam muzi
kos vadovui, jo pagalbininkams 
ir orkestrantams.

Ypatinga padėka lietuviškai 
spaudai, radijo laidoms ir vi
siems žurnalistams, garsinu
siems Šokių šventę ir laidavu
siems jos neeilinę sėkmę.

Dr. Petras Kisielius, Į 
IX Tautinių šokių šventės 

komiteto pirmininkas

SUVALKIEČIŲ 
DRAUGIJOS VEIKLA

Pabaigti 54-sius sėkmingos 
veiklos metus, aptarti, nustatyti 
tolimesnę veiklą, išsirinkti 
valdybą ir žengti į 55-sius 
metus, tokia buvo priešmetinio 
narių susirinkimo, kuris įvyko 
1992 gruodžio 18 d. Z. Kojak 
salėje, darbotvarkė. Daly
vaujant visai valdybai ir 36 
nariams, susirinkimą atidarė 
draugijos pirm. Alex Navar- 
dauskas. Sveikindamas daly
vaujančius, palinkėjo darbingos 
nuotaikos, sprendžiant svarbius 
draugijos reikalus. Minutės 
susikaupimu pagerbti mirusieji 
nariai. Sekretorius V. Utara 
perskaitė protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. Rugsėjo 20 
d. gegužinė, kuriai vadovavo 
Victor Utara ir pagelbėjo 
Žemgulienė, pasisekė. Padary
tas pelnas paskirstytas spaudai, 
radijo ir kitoms institucijoms. 
Nutarta ir pavesta A. Navar- 
dauskui pasiųsti švenčių sveiki
nimus, pridedant auką. Aukota 
taip: Draugui, Lietuvių Balsui, 
Sandarai, Margučiui, Lietuvos 
aidams, Šluto radijo laidai, 
Balfui ir Tauragės klubui. Iš 
viso 335 dol.

Nutarta rengti 1993 metų 
gegužinę birželio 6 d. Bus keturi 
narių susirinkimai — kovo 26 
d., gegužės 28 d., spalio 22 d. ir 
paskutinis priešmetinis gruo
džio 17 dieną. Taip sklandžiai 
gvildendami numatytus šios 
dienos planus, priėjome prie 
valdybos rinkimų. Pagal drau
gijos nustatytą tvarką, pirmi
ninkas renkamas pirmiausia. 
Alex Navardauskas, išdirbęs 6 
metus, pareiškė norą išeiti į 
pensiją. Paprašius siūlyti kandi
datus, iš visų dalyvavusių nei 
vieno sutinkančio kandidatuoti 
neatsirado. Kiekvienas pasiūly
tas — atrado įvairiausių labai 
rimtų priežasčių nuo kandidata
vimo atsisakyti. Vieni staiga 
pavirto ligoniais, kiti baimin
damiesi, kad esant valdyboje 
reikės truputį pasiaukoti ben
dram labui ir kartais gal padir
bėti, jokių įsipareigojimų 
nenori. Tegul kiti dirba. Susi
darius, galima sakyti, nemalo
niai situacijai, reikėjo ieškoti 
kelių, kaip iš jos išbristi. 
Daugelio organizacijų veikėjas, 
gerų darbų rėmėjas Juoz. Skei
vys, pačiais gražiausiais žo
džiais įvertindamas nuveiktus 
darbus, prašė pirmininko ir 
visos valdybos pasilikti parei-

IŠ ARTI IR TOLI
JAV

— Į prez. G. Bushui JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečo pasiųstą 
memorandumą, prašantį per
svarstyti vyriausybės spren
dimą nejungti ekonominės 
paramos Rusijai teikimą su 
Rusijos kariuomenės išvedimu 
iš Baltijos valstybių, laišku 
atsakė Nepriklausomų Valsty
bių Sandraugai Valstybės 
departamento direktorius Lar- 
ry C. Napper. Atsiprašęs už už
delsimą su atsakymu, Napper 
pastebi, kad rugsėjo 8 d. Rusija 
ir Lietuva susitarė ir priėmė ka
riuomenės atitraukimo tvarka
raštį išvedimą baigti iki 1993 m. 
rugpjūčio 31 d. Pokalbiai su Lat
vija ir Estija tebevyksta, visoms 
pusėms pripažįstant geras gali
mybes progresui. Nors spalio 29 
d. YeĮeinąs pranešė apie laikiną 
kariuomenės atitraukimo su
spendavimą, „kol grįžtantiem 
kariams galės būti suteiktos so
cialinės garantijos, rusai pajėgų 
atitraukimą tęsė. JAV-ės Rusi
jai yra pareiškusios svarbą, 
kurią mes pajėgų atitraukimui 
teikiame”.

JAV-ės nepripažįsta hegemo
nijos rolės Rusijai (Baltijos) re
gione. Kaip esu pastebėjęs, mes 
esame įsipareigoję atitraukimui 
visų Rusijos dalinių, Užsienio 
apropriacijų įstatymas (Foreign 
Appropriations Act) ir Paramos 
laisvei įstatymas (Freedom Sup- 
port Act) turi pastraipas ri
šančias JAV-ių paramos gavimą 
su dalinių atitraukimu”.

— JAV Armijos atsargos 
pulkininkas Jonas Kronkaitis, 
kuris vadovauja The Baltic 
Institute direktoriatui ir kurio 
esama JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos nariu, rūpinasi, 
kad Baltijos valstybių ka
rininkai būtų priimti stažuotis 
JAV-ių karinėse akademijose ir 

Vilkaviškio katedros statyba jau gerokai pažengusi į priekį š.m. rudenį.

gose dar vienai kadencijai. 
Pakvietė visus dalyvius atsi
stojimu padėkoti valdybai už 
pasišventimą veikloje. Nelikus 
kitokios išeities, valdyba apsi
sprendė likti 1993 metų kaden
cijai: Alex Navardauskas pirm.; 
Helen Vilkelienė vicepirm.; 
Bernice Žemgulis fin. sekr.; Vic
tor Utara sekr.; Emma Petrai- 
tienė, ižd.; Antanas Abraitiš 
narys.

Revizijos komisija yra tokia: 
Ann Wiechecki, Carrie Navar
dauskas, Mary Malas. Paren
gimų vadovė: Regina Pet
rauskienė. Komisija gegužinei 
ruošti: Victor Utara pirm.; B. 
Žemgulis pavaduotoja.

Valdyba iš anksto rūpinasi, 
kad gegužinė pasisektų. 
Kviečiame tą dieną visus narius 
ir svečius gausiai dalyvauti. 
Didžiausia padėka mūsų spau
dai, radijo laidoms. Be jų 
pagalbos negalėtume egzistuoti.

Dienotvarkei išsibaigus, susi
rinkimas baigtas parengimų 
vadovės R. Petrauskienės pa
kvietimu prie gerai paruoštų 
vaišių. Kitas susirinkimas bus 
kovo 26 dieną.

A. Navardauskas 

generalinio štabo kolegijose. 
Nuo šio rudens minėto pobūdžio 
karinėse mokyklose esama, iš 
Rusįjos ir Ukrainos atvykusių 
karininkų. Lietuvos Krašto 
apsaugos ministerija yra suinte
resuota Lietuvos karininkų pa
sitobulinimu, ypač be vadovybės 
žinios sauvališkai veikiančių 
svetimos valstybės kareivių 
sukontroliavimo srityje.

— JAV LB įstaigos Wa- 
shingtone, D.C. direktorė Asta 
Banionytė ir finansininkas Kęs
tutis Makaitis Clintono pre
zidento pareigų perėmimo šta
bo kvietimu 1992 m. gruodžio 
17 d. dalyvavo Little Rock, Ar- 
kansas sukviestame apvalaus 
stalo pasitarime Rytų Europos 
klausimais. Pasitarimo tikslas 
buvo aptarti, kaip JAV-ės tinka
miausiai galėtų reikštis Rytų 
Europoje vykstant radikaliems 
pasikeitimams ekonomikos, po
litikos, kultūros bei švietimo, 
srityse. Daugiau trejetą valan
dų užsitęsusiam pasitarime JAV 
LB-nės atstovai turėjo progą iš
kelti Rusijos kariuomenės iš 
Baltijos valstybių atitraukimo, 
gausesnės paramos Baltijos 
valstybėms skyrimo ir Baltijos 
valstybių skyriaus Valstybės 
departamente sustiprinimo 
klausimais. Taip pat siūlyta 
JAV-ėms prisidėti prie 
Skandinavijos valstybių plano 
Rusijos kariuomenei statyti pa
status Rusijos teritorijoje, kad 
būtų pagreitintas Rusijos ka
riuomenės išvedimas iš Baltijos 
valstybių ir buvusios Rytų 
Vokietijos. K. Makaitis keliais 
atvejais pabrėžė, kad karinių 
pajėgų iš Baltijos valstybių ati
traukimas yra būtinas inves
ticijų Baltijos valstybėse paska
tinimui ir užsienio paskolų 
užtikrinimui.

— Kun. Albinas Martis, 
gyv. Vakarų Virginijoje, gavo 
padėkos laiškelį iš Vilkaviškio 
vyskupo J. Žemaičio, kuris 
dėkoja už 5,000 dol. auką 
Vilkaviškio katedros statybai.

— Dr. Algirdas Sausana- 
vičius, Vilniaus universiteto 
ekonomikos katedros profeso
rius, lapkričio mėnesį Phila- 
delphijos Pennsylvanijos uni
versiteto Wharton School su
ruoštoje tarptautinėje konfe
rencijoje skaitė paskaitą apie 
Lietuvoje vykdomą paslaugų 
srities sektoriaus privatizaciją. 
Iš visų pasaulio kampų suvažia
vę ekonomistai stipriai domėjosi 
Lietuvos privataus verslo skati
nimo programa. Viešnagės 
metu svečią mokslininką glo
bojo JAV LB Krašto valdyba. 
Vicepirm. Rimantas Stirbys iŠ 
Krašto valdybos žinioje vei
kiančio „Dovana Lietuvai” fon
do Vilniaus universitetui 
nupirko eilę pageidautų leidinių 
paslaugų ekonomikos klau
simais. Dalį knygų svečias 
parsivežė į Lietuvą, o kitos 
Vilniaus universitetui buvo pa
siųstos diplomatiniais kanalais.
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