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Ar keisis užsienio 
politika? 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 11d. (Elta) — 

Opozicijos spaudos konferen
cijoje opozicijos vadas Vytautas 
Landsbergis kalbėjo apie Lietu
vos užsienio politikos tęstinumo 
problemas. Pasak jo, šiuo metu 
skleidžiama neteisinga informa
cija apie buvusią Lietuvos užsie
nio politiką, akcentuojant, jog 
dabar bus labiau orientuojamasi 
į Rytų kaimynus. Tas būdinga 
ir Lietuvos užsienio reikalų mi
nistro Povilo Gylio interviu New 
York Times laikraštyje. Tačiau, 
Vytauto Landsbergio nuomone, 
tarptautinių santykių neturėtų 
lemti partiniai interesai. Svar
biau statyti Lietuvą kaip pilna
vertę, lygiateisę valstybę, išsi
vaduoti iš keliasdešimties metų 
įpročių — Maksvoje matyti pa
grindinį Lietuvos reikalus le
miantį centrą. 

Opozicijos vadą nustebino 
Lietuvos užs ienio re ika lų 
ministro nutarimas sumažinti 
ambasados Washingtone dar
buotojų skaičių. Šie žmonės dir
ba be jokių išlaidų Lietuvos Res
publikai. Todėl toks sprendimas 
veikiau yra politinis, negu 
ekonominis, pareiškė Vytautas 
Landsbergis. 

Opozicijos vado nuomone, Lie
tuvos ambasada Rusijoje po se
novei formuojama lyg kokia 
tiekimų kontora. Tokia išvada 
peršasi, girdint apie būsimas 
Lietuvos ambasadoriaus Rusijo
je kandidatūras. 

Diskusi jos dėl naftos 
t e rmina lo 

Vyriausybės rūmuose posė
džiavo naftos terminalo statybos 
klausimams spręsti sudaryta 
vyriausybinė komisija. Posėdyje 
dalyvavo ir laikinai Lietuvos 
Respublikos prezidento pareigas 
einantis Algirdas Brazauskas. 

Komisijos nariai aiškinosi, ar 
Lietuvai siūloma terminalo — 
naftotiekio Klaipėda-Mažeikiai 
komplekso statyba yra būtina, 
ar užtektų modernizuoti ir iš
plėsti uostamiesčio naftos per
dirbimo įmonę. Ministro pirmi
ninko Bronislovo Lubio, energe
tikos ministro Leono Ašmanto, 
kai kurių kitų komisijos narių 
nuomone, naftos te rminalo 
komplekso statyba yra būtina ir 
neatidėliotina vien dėl to, kad 
Rusija negalėtų blokuoti naftos 
tiekimo ir neprimestų mums sa
vo sąlygų naftai pirkti. Ekono
miniu, ekologiniu, komerciniu 
ir kitais požiūriais buvo įver
tintos terminalo statybai numa
tytos vietos, aptartas ir naujai 
pasiūlytas variantas — naftos 
saugyklas statyti toliau nuo 
Klaipėdos esančiame Kopūstų 
kaime. Klausimas dėl terminalo 
statybos bus dar sprendžiamas 
Vyriausybės posėdyje kitą sa
vaitę. 

Antanvič ius vykdytų savo 
s iū lomas re formas 

Valdžia s u t e i k i a galią 
realizuoti tai, kas reikalinga 
Lietuvai ir jos žmonėms. Taip 
savo apsisprendimą kandida
tuoti į prezidentus motyvavo 
vienas iš pretendentų Kazimie
ras Antanavičius. Pasak jo, 
rašyk n e r a š ę s , apeliuok į 
valdžią, bet jeigu neturi galios 
spręsti, nebūsi išgirstas. 

Kaz imieras Antanav ič ius 
papasakojo, kad nuo 1988 metų 
jis nuolat ir atkakliai ruošė 

ekonominės reformos darbų 
programas, siūlė, kaip reikėtų 
administracinę, komandinę 
ekonomiką pakeisti rinkos eko
nomika, kaip pagerinti Lietuvos 
žmonių gyvenimą. Tačiau, pa
sak pretendento, visa liko 
neįgyvendinta, išskyrus tai, jog 
pasisekė sustabdyti pragaiš
tingą privatizavimą. Preziden
to rankose esanti vykdomoji 
valdžia — tai tik priemonė, o ne 
tikslas. Kandidatuodamas galė
siu pamatyti, kaip žmonės ver
tina mano darbą ir idėjas, pa
reiškė Kazimieras Antanavi
čius. 

Jo nuomone, Lietuvoje, be 
LDDP, Sąjūdžio ir besimez
gančios Krikščionių Demokratų 
Partijos, kitų partijų nėra. Todėl 
buvimas socialdemokratų parti
jos gretose tik pakenktų kandi
datavimui į prezidentus. 

Kalbėdamas apie Lietuvos už
sienio politiką, Kazimieras 
Antanavičius pripažino, jog ji 
buvo vykdoma kvalifikuotai. Jo 
nuomone, reikėtų gerinti santy
kius su Lenkija ir Baltarusija, 
stiprinti ekonominius ryšius su 
Rusija. Tačiau ne užsienio poli
t ika yra skaudžiausia Lietuvos 
problema. Ekonomika, sociali
niai klausimai turi rūpėti pir
miausia, pasakė jis. 

Pagerb tas diplomato 
atminimas 

Kaune , švento Mykolo 
Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje 
atlaikytos Mišios už ilgametį 
Lietuvos diplomatą Voldemarą 
Čarneckį. Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje paminėtos jo gi
mimo šimtosios metinės. 

V. Mykolaičio-Putino 
šimtmečio metai 

Sausio 9 dieną Vilniuje, 
Operos ir baleto teatre, įvyko 
Vinco Mykolaičio-Putino gi
mimo 100-ųjų metinių minėji
mas. 

Kaip šio iškilmingo vakaro 
overtiūra skambėjo Putino eilė
raščio „Sausis" įrašas, išsau
gojęs naujoms kartoms poeto 
balsą. Apie Vinco Mykolaičio-
Putino iškilią asmenybę, jo kū
rybinį palikimą kalbėjo poetai, 
literatūros kritikai, aktoriai 
skaitė Putino poeziją ir jo atsi
minimus. 

1993-ieji metai į literatūros 
istoriją įeis kaip V. Mykolai
čio-Putino šimtmečio metai. 
.,Vagos" leidykla pasitiko juos 
gražiu leidiniu — Atsiminimais 
apie Vincą Mykolaitį-Putiną. 
Rinkinį parengė literatūrologė 
Donata Mitaitė. Tai solidus, 560 
puslapių tomas su 16-ka plates
nei publikai mažai žinomų foto
grafijų iš rašytojo gyvenimo. 

Knygon sudėta įvairiausių pa
sakojimų, kurie parodo kontro
versišką Putino asmenybę, at
skleidžia jo būdo bruožus, gal 
šiek tiek paaiškina poelgių 
motyvus poetui tekusio sudė
tingo gyvenimo situacijose. 

(V.GU.) 

— Du buvusieji JAV prezi
dentai Jimmy Carter ir Ronald 
Reagan apdovanoti pirmaisiais 
Matsunaga taikos medaliais. 
Šie žymenys įvesti Kongreso, 
norint pagerbti senatorių Spark 
M. Matsunaga iš Havajų, miru
sį 1990 metais. 
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Būsimasis JAV prezidentas Bill Clinton sausio 8 d. susitiko su Meksikos prezidentu Carlos Salinąs 
de Gortari. Su jais Texas gubernatorė Ann Richards, kuri savo rūmus Austin. Texas, leido naudoti 
jų susitikimui. B. Clinton užtikrino prezidentą Salinąs, kad jis rems JAV anksčiau pasirašytą 
Šiaurės Amerikos Laisvos Prekybos sutartį, jei Meksika priims jo siūlomas pataisas, kurios 
apsaugotų JAV darbininkus. 

Buv. Jugoslavijos derybos 
vyksta, nežiūrint tragiško 

nužudymo 
Geneva, Šveicarija, sausio 10 

d. (NYT) — Pagrindinės trys 
grupės, kovojančios Bosnijoje ir 
Herzegovinoje, sekmadienį vėl 
tęsė taikos derybas Genevoje, po 
to, kai serbas, kurio žmonės užė
mė beveik du trečdalius Bosni-
jos-Herzegovinos, atsiprašė už 
penktadienį įvykusį Bosnijos 
ministro pirmininko pavaduo
tojo nužudymą. 

Derybos, kurios sukasi apie 
planą sudalinti Bosniją-Her-
zegoviną į dešimt pusiau auto
nomiškų provincijų, kuriose val
džią turės tos provincijos dau
gumą sudarančioji etninė grupė, 
prasidėjo sekmadienį po pietų, 
pavėluotai ir abejingai, iš dalies 

dėl to, kad Bosnija reikalavo for
malaus atsiprašyta iš Serbijos. 

Bosnijos prez. Alija Izetbego-
vič šeštadienį davė suprasti, kad 
jis boikotuos clerraas dėl to, kad 
serbas nušovė Bosnijos ministro 
pirmininko pavaduotoją Hakija 
Turajlič, jam važiuojant Jungti
nių Tautų šarvucyje. kurį ser
bai sustabdė netoli Sarajevo. 

Atsiprašė Serbijos dalinių va
das Radovan Karadzič. 

Derybų pradžia vėlavosi pen
kias valandas ir dėl to, kad 
tirštas rūkas neeido atskristi 
Bosnijos serbu ir Jugoslavijos 
Federacijos (Serbijos ir Mon-
tenegro) atstovans. Kelias va
landas laukęs jų atvykimo, Bos
nijos prez. A. Izetbegovič pada
rė trumpą pareisimą, remian
tį siūlomą projek:ą, kaip priim
tiną pagrindą dervboms, ir tada 
išvyko į Senegal i, Afrikoje, da
lyvauti Islamišku Šalių Organi-

Amenkos protestantai ragina zacijos konferencijoje. Bosnijai 
būsimąjį prezidentą Bill Clin- atstovauti jis paliko Bosnijos 
ton nutraukti diplomatinius užsienio ministrą, 
ryšius su Vatikanu, nes tai esą Praėjusią savaitę prez. Izetbe-
paskutinė proga atsikratyti govič lankėsi JAV ir Prancūzi-
prez. Reagan įvestu palikimu. j 0 j e , prašydamas.jų intervenci 

Ragina nutraukti 
ryšius su Vatikanu 

Clintonui išsiųstuose pareiški 
muose prašoma panaikinti šį 
postą Vatikane. Pareiškime pa
brėžiama, kad santykiai su Va
tikanu įsteigti tik prieš 8 metus, 
o, be to, Clintonas pats priklau
sąs pietinių baptistų bend
ruomenei, todėl gali geriau 
suprasti šį reikalą ir už Rea-
ganą, ir už Bushą 

jos, kad būtų sustabdyti serbų 
puolimai. 

R. Karadzič pakartotinai rei
kalauja, kad serbams būtų 
duota viena Bosnijos provincija, 
kurioje yra dauguma jų iškovo
tos teritorijos. Sekmadienį jis 
įteikė dviprasmišką pasiūlymą, 
kuriame Bosnija taptų „sudary-
tine valstybe", iš serbų, kroatų 
ir musulmonų, kurioje serbai 
turėtų savą, beveik suverenią 
valdžią. 

Tokį siūlymą atmetė valdžia, 
kroatai ir pagrindiniai derybų 
tarpininkai Europos Bendrijos 
įgaliotinis Lord Ovven ir JT įga
liotinis Cyrus Vance. C. Vance 
sako, kad Karadzič tebenori 
turėti „atskirą valstybę valsty
bėje". 

Bosnijos prez. Izetbegovič pri 
ima Owen ir Vance siūlomą 
planą, kuriame kraštą sudarytų 
dešimt beveik autonomiškų pro
vincijų, priklausančių laisvai 
organizuotai federacijai, prašy
damas pakeitimų tik kai kurio
se siūlomo žemėlapio dalyse. 
Kadangi tą planą jau pasirašė 
ir kroatų vadas Monte Boban, 
tik Karadzič lieka nesutikęs. 

Vilties davė tai, kad nežiūrint 
tragiško Bosnijos pareigūno nu
žudymo, derybose buvo atsto
vaujamos visos grupės. 
Dėl rūko taip pat tik negalėjo 
atvykti ir Serbijos prez. Slobo-
dan Milosevič. Jo laukiama pir
madienį. 

Serbija darysianti nuolaidas 
Kosovo provincijoje 

Geneva, Šveicarija, sausio 7 
d. (NYT) — Serbijos prez. Slobo-
dan Milosevič padarė žodinių 

JAV diplomatiniai ryšiai su nuolaidų dėl Kosovo, albanų 
Vatikanu jau ne pirmą kartą apgyventos provncijos pietinėje 

priežiūros patarnavimus ir leis
ti savarankiškai pravesti gy
ventojų surašymą. „Jis \ nieką 
neatsakė 'ne' ir į viską atsakė 
'taip' ". pasakė t' regiono 

sukelia krašte kontroversiją. Serbijoje, pranešė Jungtinių taikos konferencijos pareigūnas 
Prez. Harry Truman savo prezi- Tautų atstovas ketvirtadienį 
dentavimo metais buvo pasi
ryžęs užmegzti santykius bet po 
daugybės karstų protestų 1951 
m. šio sumanymo atsisakė. 1983 
metais JAV Kongresas be dide
lių pasigarsin.mų atšaukė 19 
šimtmečio draudimą turėti 
diplomatiniu- ryšius su 
Vatikanu. Tuo būdu Ronald 
Reagan po metų pasinaudojo 
proga ir paskyrė Vatikanui am
basadorių. Reikia pastebėti, kad 
Vatikanas visuomet skyrė savo 
atstovą Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms. 

S. Milosevič PUVO atšaukęs 
Kosovo provincijos autonomiją 
ir pradėjęs su 
prieš ten gyve: 
kurie sudaro 9 
jos gyventoju I 
bai ir jiem gir 
griečiai. 

Trečiadienį 
tarimuose Bele 
pasakė Jungti 

<ias represijas 
-nčius albanus. 
{ tos provinci-
ti 10%yraser-
ingi montene-

kusiuose paši
lde S. Milosevič 
i Tautų pasiun 

Fred Eckhart. 
Bet S. Milosevič, kuris gruo

džio mėnesį vėl buv išrinktas 
prezidentu labai a-'riai nacio
nalistine platfcirma, tiek 
vietinių, tiek ir užsienio 
pareigūnu tarpe yra žinomas 
savo žodžio nesil; v'v'mu. 

tiniui Cyrus V nce, kad jis yra 
pasiruošęs ve', tidaryti pradi
nes mokykla> banų vaikams, 
leisti jiems gerinti sveikatos 

— Varšuva, s įsio 4 d — 
Apie 300.000 stngavusių Len
kijos kasyklos darbininkų vėl 
grįžo į darbą. 22 dienas trukęs 
streikas pasibaik valdžiai pa
sižadėjus ištrauk:, kasyklas iš 
skolų ir duoti 133 mil. dol. pa-

Demokratai 
nebereikalaus mažinti 

mokesčius 
Washington, DC, sausio 10 

d., (NYT) — Trys demokratai 
JAV Kongreso vadai sekma
dienį pareiškė, kad gali tekti 
atidėti vieną būsimo prezidento 
Bill Clinton'o pažadą, duotą 
kandidatuojant į prezidentus: 
gali tekti atsisakyti valdžios 
mokesčių sumažinimo vidurinės 
ekonominės klasės žmonėms dėl 
to, kad federalinis biudžeto de
ficitas pasirodė daug didesnis, 
negu B. Clinton'o ekonomistai 
manė. 

Tie Kongreso vadai — Atstovų 
rūmų spykeris Thomas S. Foley, 
Senato daugumos vadas, senato
rius iš Maine George J. Mit-
chell, ir Demokratų Kongreso 
Kampanijos Komiteto pirmi
ninkas, kongresmanas iš Cali-
fornijos Vic Fazio — visi pana
šiai kalbėjo per televiziją tran
sliuotuose pasikalbėjimuose. 

Iš jų tono buvo aišku, kad 
JAV Kongreso demokratai, ku
rie pernai du kartus pravedė 
įstatymus, mažinančius mo
kesčius vidurinės klasės žmo
nėms, norėdami padaryt i 
nemalonumų prezidentui Bush, 
nežada to paties daryti Bill Clin-
ton'ui ir rems jo ekonominius 
pasiūlymus, nežiūrint, ar juose 
bus mažinami mokesčiai. 

Deficitas didesnis, nei manė 

Praėjusį trečiadienį B. Clin
ton'o atstovas George Stephano-
poulos naudojo žymiai didesnį 
Bush administracijos 1997 m. 
federalinio deficito apskai
čiavimą — 305 bilijonų dolerių 
— vieton jo ekonomistų apskai
čiuotos 237 bil. dol. sumos, saky
damas, kad gali būti neįmano
ma sumažinti federalinį deficitą 
per keturis su puse metų, kaip 
B. Clinton'as kampanijos metu 
žadėjo. 

Praėjusį trečiadienį G. Ste-
phanopoulos nekalbėjo apie 
negalėsimo sumažinti federali
nio deficito pasekmes taksų 
mokėtojams ir taip pat atsisakė 
apie tai kalbėti sekmadienį, 
vieton to pasakydamas tik: „Be
sikeičiant sąlygoms, tenka per
žiūrėti visas numatytosios prog
ramos dalis". 

Vienas įtakingiausių respub
likonų, Senato mažumos vadas 
Bob Dole, sekmadienį pasakė, 
kad B. Clintonas jau pereitos 
vasaros gale turėjo žinoti, kad 
deficitas bus didesnis, negu 
Bush administracijos apskai
čiuota liepos mėnesį, ir jis sakė 
manąs, kad B. Clinton'ui teks 
didinti, ne mažinti mokesčius. 

Kampanijos pažadai 

Rinkiminės kampanijos metu 
B. Clinton'as sakė, jog jis norėtu 
bent pora šimtų dolerių kasmet 
sumažinti mokesčius vidurinės 
klasės mokėtojams. Rugsėjo 
mėnesį jo kampanija išleido pa 
reiškimą, kuriame buvo žada
ma: „Mes turėtume vidurines 
klasės mokesčius tučtuojau su
mažinti 10-čia procentų". Nors 

ramą. Vyriausybė taip pat įpa
reigojama ieškoti pagalbos tarp
tautiniuose šaltiniuose, kad 
būtų sumoderninta Lenkijos ka
syklų sistema. Nors susitarimo 
pasirašymas neatnešė kasyklų 
darbininkams jokios apčiuo
piamos naudos, bet per ilgesnį 
laiką ir jie galės pasinaudoti 
sutarties vaisiais. 

jo plane nebuvo aporežta, kas 
sudaro tą ..vidurinę klasę", 
baigiantis kampanijai Clinton'o 
atstovai sakė, kad tai apima 
žmones,turinčius mažiau 80,000 
dol. metinių pajamų. 

Clinton'o plane taip pat buvo 
šaukiamasi iki 800 dol. mokes
čių kredito už kiekvieną vaiką, 
sakant, kad tai būtų vertinges
nis dalykas, negu šiuo metu 
esantis 2,150 dol. kiekvienai: 
mokėtojui. Kreditas tiesiog su
mažina mokesčius, o nusirašy-
mas tik sumažina sumą. už ku 
rią yra mokami mokesčiai. 

Neseniai Clinton'as argumen
tavo už mokesčių sumažinimą 
ne tam, kad būtų paskatinta 
ekonomija, bet tam, kad būtų 
atitaisytos pernelyg didelės 
lengvatos turtuoliams, įvestos 
Reagan'o prezidentystės metu. 
Jei mokesčių sistema būtų 
teisingesnė, amer ik ieč ia i 
mieliau darytų ir kitokius susi
varžymus. 

Trunka ilgiau, nei n u m a t y t a 

Clinton'as ir jo ekonomistai 
tebedirba, p lanuodami jo 
ekonominę programą, bet mažai 
kalba apie tai. Atrodo, kad tai 
jiems trunka ilgiau, negu jie 
manė. Kongreso vadai tačiau 
Terodo susLaic^'i"16 te*°. „Meet 
the Press"' programoje sen. Mit-
chell pasakė: „Aš manau, kad 
svarbiau padaryti te i s ingą 
sprendimą, negu greitą, savai
me aišku, ir aš manau, kad jis 
teisingai daro. viską rūpestingai 
peržiūrėdamas". 

Kai kongr. Foley toje progra
moje buvo paklaustas, ar jis 
manė, kad Kongresas praves 
mokesčių sumažinimą vidurinės 
klasės mokėtojams, jis atsakė: 
„Aš netikras, gal dabartinėmis 
sąlygomis tai turėtų būti per
galvota". Jo nuomone, mokesčių 
sumažinimas turėtų būti taiko
mas šeimoms su vaikais. Sen. 
Mitchell sakė: ..Nežiūrint, kokį 
sprendimą prez. Cl in ton 'as 
padarys šiuo atveju, aš jį rem
siu. Tebenorėčiau, kad mokesčių 
sistema būtų padaryta teisin
gesnė Jei galėsime tai padaryti 
šiais metais — gerai. Jei negalė
sime dėl jūsų minėto federa
linio deficito, ir tai yra rimtas 
dalykas, tai tą reikėtų padaryti 
artimiausia galima proga". 

Programoje ,,This Week" 
kongr. Fazio buvo paklaustas, 
ar jis norėtų mokesčių suma
žinimo vidurinės klasės mokė
tojams. Jis atsakė: ..Asme
niškai, aš dėl to dirbau. Ar 
dabartinėse sąlygose mes tai 
išgalime — tai abejotina". 

KALENDORIUS 

Sausio 12 d.: Cezarija. Ernes
tas. Gidą. Lingaile. 

Sausio 13 d.: Lietuvos laisvės 
gynėjų diena. Sv. Hiliarias, Got-
fridas. Veronika, Dargaudas, 
Gilvvde. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienj saulė tekėjo 7:17, 
leisis 4:40. Temperatūra dieną 
36 F (2 C), apsiniaukę, lyja, 
lietus virsta j sniegą, šąla į ledą, 
naktį 19 F (- 7 C). 

Trečiadienį saulė teka 7:16, 
ryte sninga, paskui dalinai pra
giedrėja, temperatūra krenta. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629. Tel. 312-925-8905 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

TEIGIAMUMO GAUSOS 
NAUJUOSE METUOSE! 

Kiekvienas iš mūsų gyvena
me teigiamu ir neigiamu įpročiu 
apsupti. Teigiamieji žmogaus 
gyvenimą gerina, todėl jie visa
da puoselėtini, ypač Naujųjų 
Metų angoje. Teigiamas žvilgs
nis gyvenime skaidrina žmo
gaus protą, nusiteikimus ir iš
mintingumą. 

Kad ir mes, grįžę iš dabartinės 
Lietuvos, vienas ten matome 
vien tamsą, o kitas, kaip ir gyd. 
Andrius Šimkus iš Jonavos tei
gia, tiki geresne ateitimi, bū
simu mūsų krašto suklestėjimu. 

Todėl pirmas ir svarbiausias 
dalykas proto sveikatos įsigi
jime yra teigiamumui nusitei
kimas. Reikia reguliariai kreip
ti protą atsistatymo link. Tei
singa kiniečių išmintis, pata
riant, verčiau uždegti žvakę, 
negu keikti tamsą. Šios minties 
supratimas ir reguliarus gyve
nime savais darbais praktikavi
mas lemia žmogaus sėkmingu
mą gyvenime. 

Dabar daugelis čionykščių 
vyksta Lietuvon ar kur kitur. 
Ekskursijos vadovas ekskursan
tam trumpai pasako, ko kelio
nėje lauktina ir kaip apsieitina. 
Išmintingas vadovas pabrėžti
nai prašo visos grupės keleivius 
teigiamai nusiteikti, stebėti ir 
elgtis. Jo trumpi nurodymai gali 
būti ir tokie: „Tamstos keliau
jate —jūsų kelionė gali būti ma
lonumas, poilsis, draugystė bei 
naujų žinių įsigijimas. Į tuos 
dalykusir kreipkite1 tiėmesį. Ne-
sileiskite menkaverčiams 
menkniekiams sugadinti jūsų 
kelionę, kur kelionėje gali gauti 
kambrį su vienu langu, kai ki
tas apsigyvens dviejų langų 
kambaryje. Tai kelionėje neiš
vengiamas atsitiktinumas ir dėl 
to nesugadink savo geros nuo
taikos. Jei kelionėje pasitaikys 
rimtesnis pataisomas nege
rumas, tuojau apie jį pranešk 
kelionės vadovui, visai nesirau-
kydamas ir nenusimindamas. 

Žinoma, kelionėje yra neiš
vengiamas vieno keleivio kitam 
„ant nervų grojimas". Saugokis 
tokios muzikos. Tamstos išmin
tingumas neleis nervinei įtam
pai pakeisti Tamstos išmintingą 
laikyseną ir šiurkščiai ar pajuo
kiančiai išsireikšti, dėl ko 
vėliau tektų gailėtis. Taip 
elkimės visi ir visada". 

Įtempime pasivaikščiok ar pa
keisk pokalbininką. Nepamiršk, 
kad mes kiekvienas kartais 
nusibostam kitam, gal dar dau
giau, negu mums atrodo. 

Kreipk dėmesį į svarbius 
dalykus. Tada sugrįši į namus 
geresnis ir laimingesnis, negu 
buvai prieš iškeliaudamas. Tas 
kiekvienam atsitiks, kai teigia
mumu kiekvienas pasipuošime. 
Taip kiekvienam ir nekeliau
jant reikia puoštis. 

Pasitaiko tokių atostogautojų, 
kurie puikias. įdomias atostogas 
paverčia niekais, kai patys ima 
raukytis dėl mažmožių. Štai, 
kad ir geriausiame vasarnamy
je prie Michigano ežero žmona 
gali nuolat vyrui prikaišioti, 
kam jis pavėlavo pietums, kam 
minutę-kitą pramigo ar kokiai 
blondinei švelniai nusišypsojo. 

Net ir gražiausi gamtos vaiz
dai ar puikiausi išmintingų 
žmonių pokalbiai gali būti ap
temdyti, kai kuris nors neiš
mintingasis kreips visų dėmesį 
į įsivaizduotą menką skausmą, 
pavydą ar į teisingą pasipik
tinimą. 

Užtai kiekvienam reikia nu
siteikti ir praktikuotis, idant 
pasiektume teigiamo-pozity-

vaus protavimo ir juo budė-
tume, kreipdami daugiau dėme
sio į aplinkoje ir žmonėse esa
mus teigiamumus. 

Tokio mūsų elgesio vaisius 
bus džiugus gyvenimas, tiesus 
galvojimas ir didelis energijos 
sutaupymas, ką mes galėsime 
panaudoti savo ir ar t imo 
gyvenimo pagerinimui. To visi 
trokštame, tad ir šiuose Nau
juose Metuose pradėkime daž
niau ir gausiau teigiamai į vis
ką žiūrėti ir atsakančiai elgtis. 

KAS DEŠIMTAI LIETUVEI 
GRESIANTI TRAGEDIJA 

Klausimas. Esu Vilniaus uni
versiteto studentas, atvykęs su 
krūties vėžiu sergančia 54 metų 
mama. Vilniuje gydytojai rengė
si ją operuoti, bet galutinai 
atsisakė, nes vėžys jau buvo toli 
po kūną paplitęs. Gydytojai jai 
sakė, kad šiuo metu dėl Černo-
bilio atominės radiacijos daug 
moterų serga krūtų vėžiu. 

Vienintelė viltis buvo pasi
rodyti Clevelande garsiam vėžio 
gydyme, pasauliniu mastu žino
mam mūsiškiui dr. Žinomas 
geradaris A. Linga mus nuvežė 
į Clevelandą. Tas gydytojas, 
susipažinęs su mano mamos 
ligos stoviu, pasakė: „Kuo 
greičiausiai grįžti į namus, kad 
spėtum ten, o ne čia numirti". 
Nėra žodžių išreikšti mamos ir 
mano baisią padėtį. Mano klau
simas ir prašymas: Ar negalite 
talkinti, kad mano mamos tokia 
mirtis būtų išgydymas visų 
lietuvių moterų nuo krūties 
vėžio? Ji pati užčiuopė krūtyje 
auglį ir kreipėsi į gydytoją, de
ja, gydymas jau buvo, kaip 
šaukštai po pietų. 

Atsakymas. Kalbos nėra — 
talkiname, kiek kliūtis nugali
me, nes yra Viktorijos laikų 
nuotaikų, kurios trukdo mote
rims laiku kas pas dešimtą lie
tuvę susekti vos dar prasidėjusį 
krūties vėžį. Nes tik toks suse
kimas turi reikšmės. 

Reikia rašyti, kalbėti, šaukti, 
pakartotinai rėkte rėkti, krūties 
piešinius rodyti, ar motos garsu 
lietuves žadinti tikrinti savas 
krūtis kas mėnuo, pradedant 35 
m. amžiumi, medicinai žinomu 
būdu. Su paveikslais tas tikras 
mums būdas aprašytas viename 
vietiniame laikraštyje. Bet tai 
tik dulkelė. Jis turi būti visoje 
lietuviškoje spaudoje pakar
totinai paskelbtas ir skelbiamas 
tol, kol kiekviena lietuvė pradės 
tinkamai tuo reikalu elgtis ir 
galimai toks vėžys nežudys 
moterų, kai jos atidžiai, regulia
riai savas krūtis tikrinsis ir bus 
savo gydytojo žinioje, kol dar 
krūties vėžys neišsiplėtė. Krūtų 
momograma nepamirština — 
sektinas gydytojo nurodymas. 

Ne viena Tamstos mama plau
kia tokiu laivu. Štai laiškas iš 
Lietuvos. „Pati Virginija apim
ta ligos; jos neoperuos, nes abi 
krūtys pilnos guzų. Ji labai 
silpsta, prašo pas Jus paklausti, 
gal Amerikoje gali ką nors 
parekomenduoti, kad nors kiek 
pratęsti. Mes viskam ruošiamės; 
ji gauna 800 talonų už iki 3-jų 
metų savo vaiką" — taip rašo li
gonę prižiūrinti jos močiutė. „Iš 
kur imti man stiprybės. Nakti
mis verkiu, dieną dirbu; suvar-
gau, susenau, sulinkau, o kur 
finišas ir koks jis?" 

— „Vaikelis taip pat tau 
sveikatos, nevalgus, jautrus...". 

Ir tokių ne viena, ne dvi... 
Todėl visiems tokio krūtų pasi
tikrinimo trukdytojams tin

kama vieta yra vidurio kaimo 
užpečkyje, kad jie napajėgtų 
taip skaudžiai kenkti lietu
viams. 

Nuo krūtų vėžio moterų mir
čių sumažinimui-išvengimui 
jokių pastangų nėra per daug. 
Turi būti vedama kova su mo
terų apsileidimu pačioms nesi-
tikrinant — ir vedama tol, kol 
neliks ne vienos nesitikrinan-
čiosios! Prašom visus lietuvius 
talkon taip svarbiame lie
tuvėms reikale! Bet koks šiame 
darbe apsileidimas yra savęs 
niekinimas ir lietuvės neger
bimas. 

IŠMINTINGO ŽMOGAUS 
NEMELUOTOS KALĖDOS 

Klausimas: Kai dabar Lie
tuvoje bedieviai įsitvirtina, kaip 
mes čia galime talkinti Lietuvai 
nuo jų atsikratyti? Kaip šiose 
šventėse turime ryžtis daug 
sėkmingesnei veiklai? Juk da
bar mes aiškiai matome, ko 
susilaukė snaudal ia i mūsų 
Tėvynėje! Ką čia Alvudas gali 
mums padėti 

Atsakymas : Dabar jau 73 
metų bedievis dar 1963 m. lai
mėjo šio krašto teisme privalo
mos maldos pašalinimą iš Ame
rikos viešųjų mkyklų. Bedieviai 
— ateistai yra veiklūs blogyje. 
Jie švenčia pagonišką Saulės 
šventę, o ne dieviško Kūdikio 
gimimą. Ateistai, kovodami su 
žiemos tamsa, negerbia religi
jos. Jie kalba ir dirba bedie
viškai: Kalėdų laike leidžia 
savitas, garbinančias žiemos 
šalt į , sveikinimo korteles . 
Panašiai ir Lietuvoje kuria savą 
moterų draugiją viena žymiųjų 
bedievių, nes ji netelpa į krikš
čionišką, ten švariai artimo 
naudai veikiančią, moterų or
ganizaciją. 

Bedieviai kaltina visus tikin
čiuosius, kam istorijos eigoje 
suteikė žmonijai daugiau kan

čių, negu bet kuri kita idėja. Bet 
čia ateistai ir apsinuogina-šau-
na pro šalį. Mat ne darbais vie
nas kitam rodomą meilę skel
bianti religija yra kalta dėl 
žmogaus kančių, bet tikro ti
kėjimo stoka. Žmonija kentėjo, 
kenčia ir toliau dar ilgai kentės 
tol, kol tikrą ukėjimą savyje, sa
vais kito naudai darbais įgyven
dins. Kol pilnu žmogumi kiek
vienas netaps: kol kūnu, protu 
ir nusiteikimais, kitaip sakant, 
išmintingumu kiekvienas nepa-
sipuoš, tol nežmoniškumas, 
įskaitant ir bedievybę, mūsų 
tarpe keros, klestės ir pasi
baisėtiną pragarą ant žemės 
kūrens. Šitokį pragarą jau 
baigia įgyvendinti bedievybė. Ji 
asmenį taip nužmogino, kad net 
gyvulys užsigautų, jį bedieviu 
pavadinus. Jau visas pasaulis, 
įskaitant ir Lietuvą, mato, kas 
išėjo, kai žmogus Lietuvoje ir 
kitur bedievybės įtakoje virto 
žmonijos gerovei nedirbančiu, o 
tik viską vagiančiu, per kito la
voną žengiančiu nenaudėliu. 

Ir niekas kitas mus neišgelbės 
nuo artėjančios pražūties, kaip 
tikrų Kalėdų užgimdymas mū
sų mažiausiuose. Nuo čia pra
sidės mūsų pačių, Lietuvos ir 
visų kitų užgimimas ėjimui dr. 
Vinco Kudirkos dorybės keliu, 
nekenkiant, o tik gera darant 
sau, artimui ir aplinkai. 

Tai ir bus anais laikais skelb
tas ramybės geros valios žmo
nėse, o dabartine kalba — išmin
tingumo įgyvendinimas. Tokį 
įgyvendinimą ryžkimės šioje 
šventėje pradėti nuo mažutėlių, 
liaukimės juos piktinę savais 
nežmoniškais darbais. Toks 
mūsų ryžtas ir jo įgyvendinimas 
yra nemeluotai kalėdiškas gy
venimas, ne tik per šią šventę, 
bet ir per visą mūsų gyvenimą. 
Į tokį gėrį visus mūsiškius sava 
veikla veda visi išmintingieji, 
įskaitant ir ALVUDĄ. 

SVEIKOS MORALES IR TOKIOS 
SĄŽINĖS NAUJUOSE METUOSE! 

Dr. A n t a n a s Adomavičius 
Kiek daug pasaulyje žmonių, 

„pr ie v iena tvės k ryž iaus 
prikaltų", ir todėl „vienatvės 
jausmas šiandien daugiau žmo
nių numarina, negu bet kokia 
epidemija". 

Be įdvasinto bendravimo iš 
vienatvės neišeinama. Tik pa
duodami vieni kitiems savo 
širdį ant delno — vienatvę pa
silengvinsime. 

Video meliora proboque, de-
reriora seąuor — regiu kas gera 
ir tai pripažįstu, o vis tiek 
linkstu į blogį. 

Nugalėjimas paties savęs, 
reikalavimas tobulumo pirma iš 
savo asmens, vėliau iš kitų — 
čia visa moralės pradžia ir 
pabaiga. Dorovine prasme žmo
gus tiek ver tas , kiek yra 
apvaldęs save. O apvaldyti save 
— didžiausias menas. 

Moralės pagrindai sudėti de
kaloge. Sinajaus kalne paskelb
tos moralės normos žinomos 
Dekalogo vardu. Dekalogas turi 
dieviškąją pradžią, tad ir moralė 
remiasi Dievu bei religija. 
Moralė be religijos, kaip liek
nieji augalai be virpsčių. Tai 
sėkla, paherta uolėtoje dirvoje. 
Tvi rč iaus ia mora lė , kada 
vykdomi jos nuostatai iš meilės 
ir pagarbos Dievui, žmogui ir 
sau, bet ne dėl pragaro baimės 
ar policininko brūklio. 

Didelė atsakomybė dėl vaikų 
moralės tenka tėvams. Neauk-
lėjamas, n-pr iž iūr imas net 
n a m i n i s gyvulys pav i r s ta 
laukiniu. K as dora ir gera 
žmoguje, pirmiausia tarpsta šei
moje. Tėvai v sada turi laikytis 
tokioje aukštumoje ar lygyje, 
kad būtų autoritetas ir pavyz
dys vaikams. 

Ne tas yra nedorovingas, 
kuris suklumpa npdorvbėse bet 
kiek vai. uV i :-,te 
pakilti, veržiasi aukščiau, kil
nesnių tikslų si( kdamas. 

Tikrai nedorovingas yra tok
sai, kuris nuolat 'ūno nedory

bėse, mėgaujasi jomis, ieško 
progų r ^oriems savo žodžiams 
ir veikimams, graibsto padug
nių puvėsius, kol chroniškai, ne
bepataisomai apsikrečia. Mora
liškai užgrūdintas žmogus retai 
susmunka. Jis, kaip plūdė van
denyje, veikiai pakyla į pavir
šių. 

Kai žmogaus protas ir jausmai 
sutaria, tada jo dvasia ir kūnas 
vienas kitam neprieštarauja, 
žmogaus savijauta gera, jis yra 
sveikas ir laimingas. Kad tokiu 
išliktų, žmogui reikia klausyti 
savo sveikos sąžinės balso 
patarimo, ką daryti ir, jei reikia, 

VAIKAI 
NERVINIAI YRA 

DAUGIAUSIA 
PAŽEIDŽIAMI (3) 

Vaikystėje, kai nervų sistema 
yra mažiausiai prisitaikiusi prie 
aplinkos efektų spaudimo, labai 
jautriai esti pergyvenama įtam
pa. Todėl psichiatrai dažnai 
sako, kad dauguma mūsų jau 
suaugusių nesėkmių yra susiju
sios su patirtomis nuoskaudo
mis vaikystėje, kaip sakoma, 
randais širdyje. 

Jaunystėje taip pat visko bijo
masi, kas nežinoma. Apsilanky
mas pas dantistą, griaustinis 
miegant gali sukelti dvasinį ne
ramumą. Naujas kūdikis šeimo
je yra įtampa; jo pradinis 
mokymas — taip pat. Vaikai 
rodo didelę įtampą valgydami, 
eidami miegoti ir pan. Vaikai ją 
patiria, kai yra paliekami dar
želiuose, laukdami grįžtant tėvų. 
Mokyklinio amžiaus vaikams, 
po įtampos paaiškinus ir įtiki
nus jį, neramumas per trumpą 
laiką praeina. Bet tam tikra 
baimė pas vaiką išlieka, ne
paisant jo pastangų nugalėti ją. 

ĮTAMPA MOKYKLOJE 

Californijos mokyklų apylin
kės gydytojas-konsultantas dr. 
Harry Jenison mato tamprų ry 
šį tarp namų ir mokyklos, kai 
mokiniai skundžiasi nemiga, 
galvos skausmais, virškinimo 
sutrikimais, kitais negalavi
mais. Nors dauguma tokių jau
nuolių yra iš intelektualiai 
orientuotų šeimų. 

Dr. Dana L. Farnsworth, va
dovaujanti Harvardo uni
versiteto studentų sveikatos 
priežiūros padaliniui, teigia, 
kad tėvai gali būti naudingi, pa
drąsindami ir pagirdami už ge
rai atliktą darbą, parodydami 
pagarbą savo vaikų nuomonei. 

stiprinti savo valią ir ryžtą 
nugalėti besiskverbiantį blogį, 
kad jaučiamas disonansas 
išnyktų. 

Žmogus turi įgimtą norą, kaip 
galima ilgiau gyventi ir būti 
laisvu, todėl jis turi ir kitą 
įgimtą pojūtį — ginti visais bū
dais savo gyvybę ir laisvę, vien
kart ir savo šeimą, tautą ir tė
vynę. To ir reikia tvirtai lai
kytis, ginti ir savo tėvų kalbą, 
papročius, tikėjimą, kad netap
tų išsigimėliu, savųjų išdaviku. 

Blogiausia, kai žmogus yra 
patenkintas savimi — tokiam 
pažangos nėra. Net ir laimė, 
kaip gražiai pasakė belgų po
etas, nėra randama, bet kiek
vienas turi ją susikurti. 
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Jiems reiktų padėti daryti sa
varankiškus sprendimus, nuta
rimus, kai gyvenama kartu su 
jais. Kai šie sprendimai yra 
klaidingi, reikėtų švelniai viską 
išaiškinti. 

Bus mažiau spaudimo į jauni
mą, kai mes mokysime juos 
pavyzdžiais, šnekėsime su jais, 
gerbdami juos, jų nuomonę, ti
kėdami jais ir sudarydami gali
mybę jiems priimti atsakingus 
sprendimus, atitinkančius jų ga
limybėms. 

Dr. Romas Ulinskas 

Darbas yra geriausias vaistas 
kūno ir dvasios sveikatai 
laikyti tam, kad žmogus pats 
savimi tenkintųsi. Darbas yra 
t au tos subrendimo, kultū
ringumo ir nepriklausomybės 
saikas. 

.T .InKlr J U « 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Ea»t Superlor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — (1-312) 337-1285 

Gyd D. Budgenienė, gyd. D. Lebednikienė ir gyd. V. Vainauskienė. Pasta
roji yra Sveikatos apsaugos ministerijos Motinos vaiko skyriaus viršininkė. 

Nuotr. V. Lendraitienės 

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

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

Tai. 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hlllat. IL 

Tai. 706-596-4430 (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 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Pirmd. 3 v. p p.-7 v.v. antrd. 12:30-3 v p.p. 
trefid uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 
penkt ir šeštd 9 v.r -12 v.p.p. 

6132 8. Kadzla Ava., CMcago 
(312) 778-4969 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 
Nechtrurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 

Tai . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm . antr., penkt. 12-3 v.p.p . ketv. 2-7 v.v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St., Chicago, IL 
Ta i . (312)476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tai . (706) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus tred šešt 12 iki 4 vai p.p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd . Chicago. IL 

Tel . 312-565-1955 
172 SchlILr St., Elmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 ct Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai . (312) 565-0348; 
Rez. (3*?> 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t e l . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS 

7 7 2 2 S . Kedz le A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dtagnosls, Ltd. 
Marquette 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. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

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

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, IH. 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71»t St. 

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

Paloe Vieton 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 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naparvllla Campua 
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

NaperviHe IL 60563 
Te l . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586-3166 
»»aim, "" "2 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

« 



Naujų metų tostams nuskambėjus, 

MESKIME DRĄSESNI 
ŽVILGSNĮ Į 

IŠEIVIJOS ATEITĮ 
Beveik penkiasdešimt metų 

išlaikę laisvės ir prisikėlimo 
viltį ir kovos vėliavos net tam
siausiose dienose nepaleidę, 
pavasario potvyniui pakilus, 
pradėjus laužyti ledus ir versti 
krantus, staiga pasijutome pa
vargę ir lyg potvynio į krantą 
išmesti. Vietoje to, kad, tvirčiau 
atsistoję ant savo kojų ir su 
pakelta krūtine, kaip sunkios, 
bet laimėtos kovos dalyviai, 
staiga pasijutome tokie maži, 
lyg niekm nereikalingi. Čia iš 
dalies yra ir mūsų pačių vado
vų neteisingai suprastos parei
gos. Iš jų pirmųjų pradėjome iš
girs t i ,kad t a i , kas jvyko 
Lietuvoje, yra grynai jų nuo
pelnas, visai užmiršdami ir išei
vijos rolę toje atgimimo kovoje. 

Tie, kurie prieš tankus sto
vėjo, galbūt buvo drąsesni, žino
dami, kad Amerikos ir viso 
pasaulio lietuviška išeivija už jų 
pečių stovi. Ne tiek pati išeivija, 
kiek jos balsas, kurį VVashingto-
nas ir net Maskva girdėjo. 
Galbūt Gorbačiovo ranka sudre
bėjo, kuomet pa sku t in i am 
puolimui paspausti skambutį 
reikėjo. Ne dėl to sudrebėjo, kad 
jis buvo didelis humanistas ir bi
jojo kraujo praliejimo, bet gerai 
žinojo, kad Senate ir Kongrese 
būtų kilusi audra ir tuo būtų 
buvęs suduotas mirtinas smūgis 
jo, kaip reformatoriaus, pres
tižui. Taip pat būtų buvęs su
duotas smūgis ne tik jo „pere-
stroikai", bet ir dingusios viltys 
gauti ekonominę pagalbą. Iš 
kur tokia didelė mei lė i r 
dėmesys Kapitolyje Lietuvai 
atsirado? Tai nebuvo jokia 
meilė, bet tik politinio svorio 
pajautimas. Kitaip sakant : 
„meilė per prievartą". Buvo 
nemaža grupė lietuvių, kurie 
pastoviai laiškus rašinėjo, tuo 
ypač pasižymėjo L ie tuvos 
Vyčiai. Gerai organizuotu 
laiškų rašymu galima daug at
siekti, kadangi yra manoma, jog 
iš šimto tik vienas teprisirengia 
laišką parašyti. Tad asmuo, 
parašęs dešimt laiškų, to rajono 
politikierių kompiuteriuose yra 
atžymimas, kaip atstovaujantis 
tūkstančio balsuotojų nuomonę. 
O su tokia nuomone jau reikia 
skaitytis. Tik, žinoma, laiškai 
ne masiniai parengti, bet ge
riausiai, kuomet yra ranka pa
rašyti. Dar šiek tiek didesnis 
svoris yra priduodamas — tele
foniniams paskambinimams. 

Išeivijos politinė veikla buvo 
pradėta menkinti ir ją net pulti 
ne kokių „bimbininkų" ir „pa
žangiųjų", bet tų, kurie save 
laikė „vėliavnešiais". Tad iš jų 
veikėjų tarpo teko girdėti, kad: 
„Visos mūsų demonstracijos, 
delegacijos, peticijos ir laiškai 
jokios reikšmės neturėjo". Apie 
save, žinoma, jie nekalbėjo. 
Kiek vėliau iš tų pačių šaltinių 
pasigirdo pamokymai, kad 
neturime jokių teisių į dvigubą 
pilietybę (nors jie patys jau 
apsirūpinę buvo). O tie, kurie 
bandė atgauti teises į savo tėvų 
palikimus, tai buvo „tikrais plė
šrūnais" spaudoje pavadinti. 
Tarpe šių visų kalbėtojų pradėjo 
lankyt is iš a tg imstanč ios 
tėvynės žymūs kovotojai . 
Vienas po kito mūsų salėse ir 
„Seklyčioje" pranešimus darė. 
Auditorijoje sėdėjusieji 1941 m 
sukilimo organizuotojai, daly
viai, laikinosios vyriausybės 
nariai, kacetininkai ir rezis
tentai jautėsi labai nejaukiai 
prieš tuos, kurie „prieš tankus" 
stovėjo. 

Tik jiems išvykus, pradėjome 

GENEROLAS 
PATRIOTAS AR IŠDAVIKAS? 

sužinoti, kas tie garbingieji 
„kovotojai" buvo. Pasirodo: 
vienas iš jų buvęs prokuroras, o 
antrasis tai tardytojas. Tai tie 
patys, kurie prieš keletą metų 
rezistentus į kalėjimus siuntė. 
Niekas per prievartą mūsų į 
tokius susitikimus nenuvarė, 
bet per savo žioplumą į kvailą 
situaciją patekome. Negeriau 
išėjo ir su teatralais. Nepaslap-
tis, kad bent Chicagoje teatras 
didelį nuosmukį išgyvena. 
Visokios pastangos buvo ne
sėkmingos. Buvo atsikviesta 
pora labai „žinomų" režisierių, 
kurie atvykdami taip pat atsi
vežė keletą labai „žinomų" 
veikalų, dar net iš spaudos 
draudimo laikų. Tad su tokiu 
„nauju krauju" buvo bandyta 
teatrinę veiklą atgaivinti, iš ko 
niekas neišėjo. Svarbiausia 
priežastis, dėl ko neišėjo, tai, 
manyčiau, buvo nesuprastas 
mūsų visuomenės teatrinis 
skonis. Režisieriai manė, kad jie 
prieš save tu r i praėjusio 
šimtmečio „mainer ius" ar 
skerdyklų darbininkus. Nepai
san t besisvečiuojančiųjų 
skambių titulų, mūsų režisie
riai, kurie dar Los Angeles ir 
Hamiltone veikia, yra žymiai 
geresni. Jie dar bando narplio
ti dvasinius išgyvenimus ir žmo
gaus vidinį pasaulį, nesi
tenkindami vien tik pigiais 
balaganiniais efektais. 

Literatūroje ir mokslinių 
veikalų parengime išeivija 
tėvynainius visa galva viršija. 
1950-70 m. laikotarpyje ne
ginčijamai išeivijos kūrėjai 
žymiai aukščiau stovėjo. To 
laikotarpio grožinė literatūra 
Lietuvoje buvo grynai ant par
tinio kurpalio užtempta. Tad to 
laikotarpio literatūroje domi
nuos išeivijos rašytojai. Ir tai ne 
su viena pavarde, bet visu 
spiečiumi. Žinau, kad visų 
vardų nesugebėsiu paminėti, 
bet tik tuos, kurie daugiau į 
a tmint į įstrigo: Bernardas 
Brazdžionis, Kazys Bradūnas, 
Vincas Ramonas, Marius Kati
liškis, Antanas Škėma, Algi
mantas Mackus, Birutė Pūkele-
vičiūtė, Henrikas Nagys, Nyka 
Niliūnas, Kostas Ostrauskas, 
Julija Švabaitė-Gylienė ir daug 
kitų, kurių dalis jau išeivijoje 
išaugusi ir subrendusi. Visi jie 
jau turi savo vietą Lietuvos lite
ratūroje ir be jų lietuviškoji 
literatūra būtų daug skurdesnė. 

O jeigu dar pridėsime Lietu
vių Enciklopedijos leidyklą ir 
Bronių Kviklį: vien pastarojo 
darbai beveik prilygsta Mokslų 
Akademijos veiklai. Todėl 
Lietuvos literatai ir literatūrolo
gai ateidami turėtų kepures 
nus i imt i . O dabar dažnai 
įvyksta priešingai. Viename su
važiavime tėvynainis litera
tūrologas skaitė pranešimą, 
apie tai: „Ko išeivija neatliko". 
Tai tik įrodo, kad prelegentas 
buvo visai nesusipažinęs su savo 
pasirinkta tema, o auditorija 
buvo per daug mandagi. Dažnai 
mes nesiorientuojame, kur yra 
riba tarp pataikavimo ir man
dagumo. PLB seime teko būti 
liudininku tokio pataikavimo 
kvadrate. Man buvo pristatytas 
iš Lietuvos atvykęs žemesnio 
rango pareigūnas. Pristatytoja 
pasakė: „Čia yra mano šefas". 
Tad aš nustebęs paklausiau: 
„Ar jis jums tarnybą davė ir ar 
algą moka?" Ar ne keista, kad 
atvykę dolerių pasirinkti stai
ga padaromi „šefais"? Reikia 
tik išsitiesti ir galvą pakelti, nes 
yra daug pagrindo didžiuotis! 

J . Ž. 

Lenkijos gyventojai ir visa 
Europa vis dar negali apsis
pręsti, kaip įvertinti generolą 
Vojciechą. Vytautą Jaruzelski: 
kaip patriotą, išdaviką ar pap
rastą aparačiką? Rusai istorikai 
renka medžiagą apie Gorbačio
vą, kad galėtų jam rasti tinka
mą vietą. Mes savo ruožtu ste
bėsime Brazausko elgseną. 

Šių žmonių, kaip ir daugumos 
Rytų Europos politikų, praei
tis visada apsupta paslaptimis, 
kurias atidengti sunku. Jaru-
zelskio asmenybė ypač apsupta 
migla. Tačiau ji palengva 
pradeda skleistis, nes neseniai 
Maskvos archyvas atidarė vadi
namą „prezidentinę bylą". Kad 
ir skeptiškai žiūrint, dalis faktų 
paaiškėja. Atidarė turbūt todėl, 
kad išėjo paties Jaruzelskio bio
grafija, kurioje jis bando at
skleisti ir parodyti lenkams 
savo rolę paskutinio labai svar
baus Rytų Europai dešimtmečio 
įvykiuose. 

{vykių eiga 

Kadangi dramatiški įvykiai 
sekė vienas kitą skubiu tempu, 
įvertinti juos ne taipjau lengva. 
1981 gruodžio 13 d. Jaruzelskis 
— savo karjeros aukštumoje: mi
nistras pirmininkas, apsaugos 
ministras, partijos sekretorius, 
paskelbė karo stovį. Dėl įsaky
mo miestų gatvėse budėjo tan
kai, uždarytos sienos, nutraukti 
pašto patarnavimai ir telefoni
niai ryšiai su užsieniu, areštuoti 
„Solidarnosc" vadai. Visus, o 
ypač Lenkijos piliečius, nerami
na klausimas: ar Jaruzelskis tai 
darė, kad išsilaikytų viršūnėje, 
ar kad buvo priverstas Krem
liaus uzurpatorių? „Prezidenti
nės bylos" dokumentuose rasta 
keletas svarbių posėdžių užrašų. 
1980 metų rudenį Maskvos po-
litbiuras visą posėdį paskyrė 
Lenkijos nagrinėjimui. Tame 
posėdyje ir vėliau kituose, Brež
nevas reikalavo, kad nestabili 
padėtis Lenkijoje turi būti 
sutvarkyta be atidėliojimo. Po 
to posėdžio iškviestiems Lenki
jos vadams buvo patarta įvesti 
karo padėtį. Pradžioje Krem
liaus vadai dar nebaugino kraš
to okupacija, bet gąsdino ekono
minėmis sankcijomis: sustabdy-
sią dujų ir alyvos tiekimą. 
Kadangi „Solidarnosc" veikla 
visai nemažėjo, politbiuras rin
kosi dar keletą kartų ir jau 
pradėjo bauginti Jaruzelskį, kad 
krašto okupacijos nebus galima 
išvengti, netgi naudojant kai
myninių socialistinių valstybių 

E. RINGUS 

pajėgas. Be abejo, socialistiniai 
draugai, ypač Honekeris ir Hu-
sakas, širdingai pritarė, nes 
Lenkijos išsivadavimas iš socia
listinio bloko reikštų galą tiems 
abiems Maskvos pakalikams. 
Jaruzelskis vis tik spaudimą 
atlaikė, argumentuodamas, kad 
padėtis Lenkijoje nėra identiška 
padėčiai Vengrį Dje 1956 m. ir 
Čekoslovakijoje 1968 m. 1981 
metais balandžio 9 d. sušauktas 
dar vienas posėdis, jau ne Mask
voje, bet Brastoje, naktį ir kelei
viniame vagone, kuriame daly
vavo karo vadas Ustinov, KGB 
viršininkas Andropov ir Jaru
zelskis su savo patarėjais. 
Šiame posėdyje dar kartą įspėjo 
Jaruzelskį ilgiau neatidėlioti, 
nurodydami pavyzdį Jugoslavi
joje, kur, prasidėjus demonstra
cijomis Kosove, įvestas karo 
stovis privedė prie galutinės 
tvarkos. Politbiuro ponai ste
bėjosi Jaruzelskio atsargumu. 
Kitame posėdyje spalio 20 d. 
netikėtai Ustinov ir Andropov 
pareiškė kitiems nariams, kad 
gal su okupavimu reiktų būti 
atsargesniems. Jų žiniomis, 
Lenkijos kariuomenė nėra 
patikima, ir kyla galimybė, kad 
kareiviai gali atsisakyti šaudyti 
į savo tautiečius. Maža to, 
lenkai nesileis lengvai nugink
luojami, ir karinis kivirčas gali 
pasidaryti neišvengiamas. Usti
nov pareiškė, kad karas Afga
nistane neina pagal numatyta 
planą ir antras frontas turi būti 
išvengtas. Prie galutinio spren
dimo tame posėdyje neprieita. 
Tačiau Brežnevas ir toliau rei
kalavo, kad , kontrrevoliucija" 
Lenkijoje tari būti užgniaužta. 
„Prezidentirės bylos" dokumen
tuose nerardama, ar dar vis 
laikoma paslaptyje, galutinio 
nutarimo okupuoti Lenkiją. Be 
tokio dokurrento lenkai negali 
apsispręsti kaip įver t in t i 
Jaruzelskk aktą. Visiems 
tačiau buvo žinoma, kad sovietų 
daliniai Lenkijos teritorijoje ir 
prie rytinė? Lenkijos sienos 
buvo padidiiti, pasiruošę. 

Tačiau laukiama okupacija 
neįvyko. Vietoj to pradėtas 
ekonomini? spaudimas, bet tik 
dalinis, su tolimesniais baugi
nimais. Jaruielskis turėjo apsis-
pręsti. Zierr.ai artėjant, Jaru
zelskis apsisprendė ir paskelbė 
karo stovį 1981 metais gruodžio 
13 d., kad Lenkiją apsaugotų 
nuo žiemos trūkumų, ar kad 
apsaugotų save? 

Jaruzelskio asmenybė 

1992 metų pavasarį išėjo 
Jaruzelskio biografija, pava
dinta „Karinis stovis...kodėl"? 
Knyga parašyta paties generolo. 
Joje jis stengiasi pranešti tautai, 
kad istorija pastatė jį į tokią 
padėtį ir jis buvo priverstas 
elgtis taip, kaip pasielgė. 
Nukreipęs sovietų sankcijas, 
Jaruzelskis išleido amnestiją 
daugumai politinių kalinių, 
nepersekiojo opozicijos ir 
sušaukė ją į vadinamą „Apskri
to stalo" konferenciją. Po poros 
metų, 1983 metais, karo stovis 
buvo panaikintas. Rinkimuose 
į seimą komunistų partija pra
laimėjo ir pašalinta iš vado
vybės. Lenkija išvengė kruvinų 
susirėmimų, o pats Jaruzelskis 
pasitraukia iš politinės arenos. 

Jaruzelskis savo biografijoje 
palieka daug neužpildytų gyve
nimo fragmentų. Sovietams 
užpuolus Lenkiją, jis buvo 16 
metų, dvarininko sūnus, gyveno 
netoli sienos. Tėvas buvo suim
tas ir visa šeima greit išvežta į 
Sibirą. Tėvas žuvo gulage, o 
sūnus įstojo į naujai kuriamą 
Lenkijos armiją. Savo karjerą 
pradėjo lenkų armijoje ir daly
vavo Lenkijos išvadavime. Greit 

gauna paaukštinu us, ir karo 
pabaigoje jau generolas, jau
niausias lenkų armijoje. Kokiu 
būdu tais žiauriausiais stali
nizmo laikais, kai jo draugai 
buvo lageriuose arba Anderso 
daliniuose? Pasirodo, kad 
Jaruzelskis kažkokiu būdu 
pateko generolo Rokosovvskio 
štabo prieglobstin ir 1960 
metais, vos 37 metų amžiaus, 
jau paskirtas vyriausiu Lenki
jos armijos politruku (politiniu 
vadovu). Gauti tokį paskyrimą 
galima buvo tik su Maskvos 
pritarimu. Tuo paskyrimu toli 
gražu Jaruzelskio karjera 
nesibaigė. Jį pakėlė armijos 
generolu, apsaugos ministru ir 
Varšuvos pakto karinių jėgų 
viršininko pirmuoju pavaduo
toju. Savo biografijoje Jaru
zelskis nutyli, kokiu būdu jam 
pavyko siekti tokias aukštumas. 

Pasirodo, kad 1945-47 metais 
generolas aktyviai dalyvavo 
lenkų rezistencijos malšinimu 
prieš komunistų agentų vidinės 
santvarkos grobimą. Toje rezis
tencijoje dalyvavo buvusios „Ar
mijos krajovos" daliniai, prieš 
tai kovoje su vokiečiais. Šis lai
kotarpis lenkam labai skaudus, 
ir jie negali suprasti, kodėl 
jaunasis Jaruzelskis buvo toks 
paklusnus sovietams. Kitas lai
kotarpis, apie kurį Jaruzelskis 
neužsimena, tai, kad jam esant 
apsaugos ministru, buvot šaudo
ma į Gdanske streikuojančius 
darbininkus. Tada 1970 metais 

gruodžio 17 d. žuvo 40 darbi
ninkų ir sužeisti 164. Jis irgi 
nemini savo rolės, kai 1968 
metais jo vadovaujama lenkų 
kariuomenė dalyvavo Čekijos 
malšinme. 

Atrodo, kad kaltinimų jau 
surinkta užtektinai. Bet 1987 
metais dvigubas šnipas pulki
ninkas Kuklinski, pabėgęs į 
Vakarus, paskelbia pateisi
nančių aplinkybių. Jo pareiš
kimai yra svarbūs, nes jis buvo 
labai artimas Jaruzelskio bend
radarbis. Pagal jo pasakojimus, 
Maskva jau seniai buvo prara
dusi lenkų generolui pasitikė
jimą. Jo užnugaryje buvo sudarę 
grupę jiems paklusnių, kurie 
turėjo sutvarkyti ne tik jį, bet 
ir svarbiausius „Solidarnosc" 
vadus. Jaruzelskis pakliuvo 
tarp kūjo ir priekalo. Iš vieno 
galo Maskva, iš kito — savieji. 
1981 spalio mėnesį, kai čekai 
„sutvarkė" savo patriotą Dub-
čeką, lenkai sąmokslininkai pa
teikė Jaruzelskiui ultimatumą: 
su mumis ir sutvarkyk „Soli
darnosc", arba mes kreipsimės 
į Maskvą, kad jie mums pagel
bėtų. 

Turbūt dar užims nemažai 
laiko, kol tas visas suraizgytas 
ir Maskvos kontroliuojamas vo
ratinklis bus išaiškintas. 

„Pandoros taisyklė": Nie
kuomet neatidaryk dėžės, kurią 
ne tu uždarei. 

Michael Berman 

Clevelando Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijoje vienos dienos susikaupimo-rekolekcijų 
metu. Iš kairės: Dalia Staniškienė. Vincas Kolyčius. vadovavęs susikaupimui, kun. Gediminas 
Kijauskas, SJ, M Balys, seselė iš Brazilijos ir L. Balienė. 

Nuotr. V lado Bacevičiaus 
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Mano kuprinė, jutau, ir jiems buvo labai nepatogi, nes 
greitai pajutau labiau pečius veržiant. Matyti, kuris 
uždėjo ant kuprinės ranką, o gal net pasirėmė. Iš 
tikrųjų toje kuprinėje nedaug kas ir tebuvo: pakely 
rasta gūnia, truputis drabužių, gal dar dv: ar trys 
išlikusios bulgarų konservų dėžutės ir kel: cigarai 
stikliukuose. Tie labiausiai ir rūpėjo. Vis klausiau, ar 
neišgirsiu lūžtančio stiklo treškėjimo. 

Nesunku buvo sumesti, kad buvo vyras ir moteris. 
Jis, matyt, jau buvo išsipasakojęs savo odisėją, kad ji 
klausė: „Tai ką manai daryti?" „Išlipsiu Hanovery. Gal 
rasiu kokio darbo. Nedingsiu. Žmogus taip padarytas, 
kad vis randa kaip gintis nuo bado". „Hanovery nė 
negalvok. Hanoverio nebėra. Jeigu dar pakankamai 
griuvėsių neprisižiūrėjai, galėsi pasižiūrėti Tik viena 
bėda, kad griuvėsiai nevalgomi". Paskutir.am žody 

Europos taptų dykyne. Atsiminei mano žodį: kas su
griovė, tas padės ir atstatyti". „Netikiu". „Nereikia 
ir tikėti. Viskas ateis be tikėjimo". „Savaime?" „Ne, 
savaime tai ne. Reikės daug raumenų ir nemažiau sme
genų". „O žinai ką. Lueneburgas nebetoli, — visai kitu 
balsu ėmė šnekėti moteris. „Sustok pas mane. Pailsėsi, 
o paskum nuspręsi. Pailsėjusiam daug kas gali kitaip 
atrodyti". 

Traukinys ėmė lėtėti. Moteriška ranka palietė 
mano petį. 

— Mes čia turime išlipti. — pasakė. 
— Aš irgi, — atsakiau ir pamėginau stumtis į 

priekį, kuris buvo nepajudinamas, kaip mūro siena. 
Traukiniui sustojus, kažin kas atidarė duris, ir mes 

gal kokie keturi ar penki žmonės ištrūkom iš tos sūr-
slėgio spūsties. Nušokau nuo laiptelio ir nustebau, 
peronas čia buvo apytuštis. Paskui mane išlipo ir tuodu, 
kuriuos dalį kelio savo kuprine varginau. Vyras buvo 
aukštokas, beveik mano ūgio, pabalęs, įkritusiais, 
kažin kada skustais žandais, o ji nedidukė, pilna, su 
duobutėmis rožiniuose veidukuose. Išsitraukiau iš 
kišenės jau kiek aplankstytą voką ir paklausiau, kaip 

nugirdau lyg ir šypseną. „Mačiau ir žinau Daug ma- galėtumėm rasti kelią j tą vietą. 

Pasakyk, į ką dėmesį atkreipi, 
ir aš pasakysiu, kas esi. 

Jose Ortega y Gasset 

Laimėjimas 
nuosėdos. 

yra planavimo 

Branch Rickey 

čiau", labai lygiu balsu dėstė vyriškis. ,.Bet ir griu
vėsiai turi savo prasmę. Prasmę vilties. Reikės pasi-
raityti rankas ir vėl statyti miestus. Iš naujo". „Ne
tikiu", pasipriešino moteris. „Sugriaut- tereikėjo 
akimirksnio, bet atstatyti. Gal šimto metų". „Ne
reikės", vėl išgirdau šypsnį vyriškam balse Atstatyti 
reikia kapitalo, o ką mes beturim. Griuvėsius, griu
vėsius ir daugybę žmonių be namų. Kai pamačiau 
Hamburge geležinkelio stotį, plaukai ant galvos atsi
stojo. Kas gali pasakyti, kaip gyvensim rytoj, kad ne
bežinom, kaip gyventi šiandien?" „O gyvenam. Ir 
gyvensim Ir atstatysim. Niekas nenorėk kad pusė 

— Eik su mumis. Kai išeisim per stotį, parodysiu. 
Apsidairiau. Miką? jau buvo čia pat. 
— Gal čia ta? — paklausė. 
Papurčiau galvą. 
— Ji tik kelią parodys, — kažin kodėl atsakiau 

vokiškai. 
— Giminės? — įeinant į stotį per petį paklausė mo

teris. 
Pasakiau, kad ne. Tik prieš pat rusams užeinant 

nakvojom pas jos tėvą. tai jis ir paprašė perduoti jai 
laišką. 

— O kur judu? - dabar paklausė vyras. 

— Taip pat, kaip ir tamsta: visur ir niekur. Dar 
blogiau, negu tamsta. Rusas jūsų krašto prarijo tik 
pusę, o mūsų visą. 

— Ne vokietis? 
— Lietuvis. Niekam nebereikalingas. 
— Taip nešnekėk. Būsi reikalingas. Gal net 

greičiau, negu gali pagalvoti. 
— Man optimistai visada patiko. Jų klausant, kar

tais gali užmiršti net kad valgyti nori, bet trumpas 
užsimiršimas bado nepanaikina. Mano raumenys, net 
ir smegenys gal ir bus kam reikalingi, bet ne aš pats. 
Aš pats tegaliu būti reikalingas tik savo krašte, kurio 
nebėra. 

Jis dar norėjo ką sakyti, bet jau buvom išėję iš sto
ties, moteris, atsisukusi į mus, ėmė ranka rodyti ir 
aiškinti, kuriomis gatvėmis turime eiti, ir atsisveikino. 
Atsisveikindamas dar atsiprašiau už savo kuprinę, kuri 
traukiny jiems tikrai buvo neparanki. 

— O ne! — net nusijuokė vyras. — Man buvo labai 
patogi pasiremti. 

— Vadinasi tam kelio galiukui buvau reikalingas, 
— nusijuokiau ir aš. 

Nueinančius palydėjau akimis. Ji paėmė jį net u i 
rankos. Kai Mikui papasakojau, ką net neklausydamas 
girdėjau, jis padarė savo išvadą: , 

— Laimingas, — pasakė. — Po tokio pasi
važinėjimo, aš irgi būčiau laimingas, jo vietoje atsidū
ręs. Matei, kokio mėlynumo jos akys! 

— Nenusimink! Gal Traudė irgi neblogiau atrodys. 
Gal net ir tokia pat mėlynaakė. , . . 

Nors. teisybę pasakius, kokios jos akys, visiškai 
nepastebėjau. 

(Bus daugiau) 

• 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
Grand Rapids, MI 

Ruošiamasi Vasario 16 
minėjimui 

Šių metų Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 75 
metų šventę Grand Rapids LB 
apylinkė iški lmingai švęs 
vasario 28 dieną, sekmadienį, 
Šv. Petro ir Povilo parapijoje. 12 
vai. bus lietuviškos Mišios ir po 
jų 1:30 vai. p.p. minėjimas 
parapijos salėje, 1433 Hamilton 
St. NW, Grand Rapids. Linksmą 
meninę programą atliks iš 
Lemonto atvažiavusios, Rasos 
Šoliūnaitės-Paskočimienės va
dovaujamos, Spindulio tautinių 
šokių grupės. 

Siuntiniai našlaičiams 
Lietuvoje 

1992 metų rugsėjo pabaigoje 
Clevelande vykusioje JAV Lie
tuvių Bendruomenės tarybos se
sijoje PLB pirmininkas Bronius 
Nainys prašė, kad LB apylinkės 
(kurių yra per 70) pasiųstų ka
lėdinių dovanėlių Lietuvos naš
laičiams. JAV LB Socialinių 
reikalų tarybai buvo perduoti 
50 našlaičių namų adresai, 
gauti per PLB būstinę Vilniuje, 
kuri tuos adresus pasiuntė apy
linkėms. Grand Rapids LB apy
linkei buvo paskirta globoti 
Panevėžio našlaičių namus su 
80 našlaičių. 

Per kelias savaites pirmi
ninkė Gražina Kamantienė ir 
visa valdyba suorganizavo siun
tinėlių našlaičiams ruošos vajų, 
j kurį labai nuoširdžiai ir darbš
čiai įsijungė Lietuvių katalikių 
moterų sąjungos 42-ji kuopa su 
pirmininke Sofija Lastiene ir 
Šv. Petro ir Povilo parapijos mo
kykla su vedėja Nancy Kryger. 
Visus nustebino lietuvių ir ame
rikiečių dosnumas, nes ne tik 
lietuviai, bet ir amerikiečiai 
rinko ir nešė dovanas, kurių 
daugelį supakavo LB apylinkės 
vicepirmininko Vytauto Jonai
čio namuose. Vieną lapkričio 
mėnesio šeštadienį, iš Chicagos 
atvažiavęs Atlanta kompanijos 
sunkvežimis išsivežė persiun
timui į Panevėžį 43 didelius 
siuntinius visokiausių kalėdi
nių dovanėlių su maistu, dra
bužėliais, žaislais, saldainiais ir 
kitokiomis gėrybėmis visiems 
80-čiai našlaičių. Dar papildo
mai apie 50 siuntinių iškeliavo 
giminėms ir pažįstamiems nuo 
Grand Rapids lietuvių. Dvi 
Grand Rapids miesto televizijos 
stotys viską filmavo ir per žinias 
tą dieną kelis kartus rodė bei 
aiškino apie Grand Rapids 
lietuvių dovanas Panevėžio 
našlaičiams. Prieš Kalėdas 
antrą kartą atvažiavęs Atlanta 
kompanijos sunkvežimis vėl 
išvežė siuntinių į Lietuvą 
giminėms palengvinti jų sunkų 
gyvenimą. Jie vėl atvažiuos šią 
žiemą paimti daugiau siuntinių, 
nes Grand Rapids lietuviai yra 
dosnūs ir geraširdžiai žmonės. 

Lietuviškos radijo 
p rogramos 

Jau daug metų kai kiekvieną 
savaitę trečiadienio vakarais iš 
Grand Rapids WBYW radijo 
stoties 89.9 FM bangomis nuo 
8:30 vai. vakaro yra transliuo
jamos Lietuvių ainių (Lithu-
anian Heritage) radijo pro
gramos. Jomis iki savo mirties 
labi rūpinosi LB apylinkės gar
bės pirmininkas ir radijo būrelio 
vedėjas dr. Stasys Balys. Kaip 
ir anksčiau, tas programas pra
veda po kelias savaites pasi
keisdamos dvi grupės. Vienoje 
grupėje yra Jonas Treška, Algis 
Kušlikis, dr. Benius Kušlikis ir 
jiems talkina Sofija Lastiene. 
Antrą grupę sudaro Juozas Lu 

kas, Gražina Kamantienė ir 
jiems talkina Vytautas Kaman
tas. Radijo būrelis priklauso LB 
Grand Rapids apylinkei ir jo va
dovas yra dr Benius Kušlikis. 

Kelionės į Lietuvą 

Praėjusiais 1992 metais Lie
tuvą aplankė daug lietuvių iš 
Grand Rapids apylinkės. Vieni 
sugrįžę pasakojo savo gerus 
įspūdžius ir džiaugėsi ją ap
lankę bei pamatę savo gimines, 
kiti matė ten buvusią sunkią 
ekonominę padėtį, užjautė 
vargstančius ūkininkus ir dar
bininkus, piktinosi netvarka, 
okupacijos metų palikimu. Treti 
išgyveno paskutinius rinkimus 
ir stebėjosi jų rezul ta ta is . 
Tačiau visi sakė, kad jiems 
labiausiai patiko pats kraštas, 
gamta ir labai draugiški gimi
nės. Lietuvoje buvo Vytautas ir 
Nijolė Baniukaičiai, Vytautas 
Jonaitis ir jo abi jaunos dukros 
Simutė ir Monika, Stasys Ast
ras su dukra Maryte (iš Califor-
nijos), Sofija Lastiene, Alicija 
Rock. Emilija Lukas, Uršulė 
Astrienė su dukra Alberta (iš 
Californijos). Kazys ir Adelė 
Zygai, Jonas Treška su sūnumi 
Petru ir kiti. Antanas Karaitis 
praėjusį pavasarį išvažiavo 
metus pagyventi Lietuvoje ir 
žadėjo sugrįžti šių metų ba
landžio pradžioje. Kai kurie 
lietuviai ir jų šeimos planuoja 
keliauti į Lietuvą ateinančią 
vasarą. 

LB apylinkė 

Visais lietuviško gyvenimo ir 
veiklos reikalais Vakarų Mi-
chigane rūpinasi Lietuvių 
Bendruomenės Grand Rapids 
apylinkė bei jos valdyba, kurią 
šiais metais sudaro pirmininkė 
Gražina Kamantienė, vicepir
mininkai Vytautas Jonaitis, 
Jonas Treška,Jr. ir Petras Treš
ka, iždininkas Juozas Lukas ir 
sekretorius Vytautas Kamantas. 
Metiniuose apylinkės susirin
kimuose kiekvieną pavasarį yra 
renkama pusė apylinkės valdy
bos narių ir sudaromi atskiri 
komitetai: Lietuvių fondo. 
Lietuviškų Mišių, Radijo, 
Vasario 16 gimnazijai remti, 
BALFo aukoms rinkti, Sociali
nės globos, Lituanistikos ka
tedrai remti. Valdyba kiekvie
nais metais suruošia Vasario 
16. Birželio trėmimų ir Tautos 
šventės minėjimus, vasaros 
gegužinę ir specialų koncertą, 
renka aukas JAV LB Krašto 
valdybai ir visokiems lietu
viškiems renginiams ir atlieka 
visokius darbus, kuriuos gauna 
iš JV LB Krašto valdybos ar LB 
Michigano apygardos. Visi šeši 
valdybos nariai dirba ne tik savo 
apylinkėje, bet taip pat ir užjos 
ribų turi visokių pareigų JAV 
LB bei PLB vienetuose. Taip pat 
visi valdybos nariai yra aktyviai 
įsijungę ir į vietinę amerikiečių 
organizacijų veiklą, per kurias 
keliami lietuviški reikalai. 

Svečiai iš ki tur 

Dažnai Grand Rapids lietu
vius aplanko svečiai iš kitur. 
Tai būna vis dažniau atva
žiuojantieji giminės iš Lie
tuvos, savo tėvus aplankyti 
atvykę Astrų, Kušlikių ar 
Žygų dukros su šeimomis iš 
Californijos, Chicagos ir 
Traverse City, MI, ar kiti gi
minės ir draugai iš kitu miestų 
ir valstijų. Prieš Kalėdų šventes 
mus aplankė Lietuvių fondo 
steigėjas dr. Antanas Razma. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomf 
nės fondo direktorius dr. Ed 
mundas ir PLB valdybos vice 
pirmininkė Milda Lenkauskai 
ir kiti. 

Praėjusią vasarą Rotary Inter
national Grand Rapids klubas 
susidomėjo Lie tuva , jos 
padėtimi ir su LB apylinkės 
valdybos talka planavo apie tai 
plačiau supažindinti amerikie
čius. Vasaros pabaigoje klubas 
suruošė specialų vakarą apie 
Lietuvą, kalbėtoju pakvietė 
amerikiečių tarpe populiarų 
Michigan State universiteto 
atletikos departamento direk
torių ir futbolo trenerį George 
Perle (Jurgį Perlauską), kuris, 
aplankęs savo tėvų tėviškę 
Lietuvoje, daug apie tai kalba, 
telkia ir siunčia pagalbą Lie
tuvos žmonėms. Jis susirin
kusiems pasakęs, kad yra 100% 
lietuvis, kurio tikslas padėti 
savo vargstantiems taut ie
čiams, labai įdomiai ir vaizdžiai 
papasakojo apie sunkią padėtį 
Lietuvoje ir a tsakinėjo į 
klausimus. Po jo kalbos buvo 
pranešta, kad klubas paskyrė 
35,000 dol. paramą Lietuvai, 
stengsis dar daugiau padėti 
ateityje ir kad kitu kalbėtoju 
apie Lietuvą į specialų metinį 
lėšų telkimo pokylį rudenį 
norima atsikviesti Lietuvos 
ambasadorių Stasį Lozoraitį iš 
VVashingtono. Deja, k lubui 
nepavyko gauti ambasadoriaus 
sutikimo atvykti rudenį dėl 
įvairių priežasčių, tai pokylis 
buvo nukeltas į žiemą (vasario 
mėnesį), apie tai pasikalbėjus su 
ambasadoriumi, ir toliau tęsia
mos derybos. Jau atrodė, kad 
viskas sutvarkyta, tačiau dar 
trūko raštiško patvirtinimo iš 
VVashingtono ambasados. Savai
tei likus prieš pokylio svečiams 
kvietimų išsiuntimą, buvo suži
nota, kad ambasadorius Lozo
raitis kandidatuoja į Lietuvos 
prezidento postą, vasario,mėne-
sį bus Lietuvoje ir todėl pas
kutinę minutę viskas sustojo. 
Rotary International klubas ir 
LB apylinkės valdyba bandys 
dabar specialų pokylį nukelti į 
rudenį, tikėdamiesi, kad iki to 
laiko viskas paaiškės ir gal per 
metus laiko bus galima at
sikviesti Lietuvos ambasadorių 
į Grand Rapids. Tuo tarpu Ro
tary International klubas ir LB 
apylinkės valdyba bendrai rūpi
nasi ir toliau telkti humani
tarinę bei medicinos pagalbą 
Lietuvoje vargstantiems žmo
nėms, ypač našlaičiams ir sene-
liamas. 

Worcester, MA 

VALDYBOS PRIESAIKA IR 
NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Kun. J. Petrauskas, MIC, per 
lietuviškas šv. Mišias sausio 3 
d. prisaikdino Lietuvių Ka
talikių Moterų sąjungos 5-os 
kuopos valdybą. Ją pasveikino 
ir palinkėjo geriausios sėkmės 
visuose darbuose. 

Valdybą sudaro: pirmininkė 
Jadvyga Spirauskienė. Vice-
pirm. Aldona J a k n i ū n a i t ė . 
Iždininkė Bernadeta Mi-
liauskaitė-Harris. Sekretorė ir 
lietuviu kalbos korespondentė 
Janina Miliauskienė. Finansų 
raštininkė Elzbieta Alavošienė. 
Renginių komitetą sudarys Ona 
Kildišienė, pasirinkusi sau 
padėjėją. Iždo globėjos Marytė 
Duggan ir Elena Banis. Nomi
nacijų komitetas: Angelė Gar-
sienė ir Elzbieta Rudienė. Dva
sios vadas — klebonas kun. V. 
Parulis, MIC, kuris ir pakvietė 
šiam susirinkimui į kleboniją. 
Taip ir „okupavome" kleboniją, 
kurioje ne tik kunigų, bet ir 
šeimininkės Elenutės buvome 
labai maloniai priimtos. 

Susirinkimą maida pradėjo 
kuopos pirm. J. Spirauskienė. 
Sekretorė perskaitė protokolą. 
Svarstėme ateities darbus, kū
rėme naujus planus, ypač 
suprasdamos sunk .3 mūsų 
parapijos finansinę padėtį, dėl 
kurios susitrukdė parapijos 
salės atnaujinimo užbaigimas. 
Padarėme įžangą į „Statybos 
fondą" — paskyrėme 300 dol. 

Organizuotai dalyvausime 
Vasario 16-tos minėjime, kurį 
rengia Organizacijų Tarybos 
valdyba vasario U d., sekma
dienį. Šv. Mišios šiais metais 
bus aukojamos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Minėjimas 
Maironio Parke 3 vai. p.p. Auką 
— 50 dol. paskyrėme Lietuvos 
ambasadai prie Jungtinių 
Tautų, New Yorke. 

Aptarėme reikalus Madų p-
rodos, kuri vyks balandžio 25 d., 
sekmadienį, 2 vai p.p. Maironio 
Parko žemutinėje salėje. Kuopos 
pirm. J. Spirauskienė yra 
puikiausia Madų parodų organi
zatorė. 

Susirinkimą užbaigėme mal
da, prašydamos šv. Kazimierą, 
mūsų parapijos globėją, pa
galbos, kad padėtų mūsų para

pijai šiemet išbristi iš visų sko
lų ir bėdų. 

Kėlėme vynelio taureles, 
linkėdamos viena kitai lai
mingų Naujų Metų, sveikatos, 
o ypač sėkmingo „Statybos fon
do" vajaus. Stalas buvo apkrau
tas įvairiais sąjungiečių suneš
t a i s skanumynais . Na ir 
vaiš inomės, negailėdamos 
uždėti kalorijų. Nenorėjome nei 
į namus eiti. Čia buvo taip gera, 
šilta, širdyse Šv Kalėdų nuo
taika ir meilė, kurią didino šios 
dienos Trijų Karalių šventė, o 
ją taip gražiai per šv. Mišias 
savo pamoksle apibūdino kun. 
J. Petrauskas, MIC. 

J . M. 

Portland, OR 

PUIKI KŪČIŲ ŠVENTĖ 

Tylus sekmadienio, gruodžio 
20 dienos, vakaras. Į aukštus 
FAR West Federal banko 
rūmus, didžiai apšviestame 
Oregon City Shopping centre, 
pradėjo rinktis gražiame Ore
gono krašte, Portlando mieste ir 
apylinkėse gyvenantys lietu
viai, norėdami kartu švęsti 
Kūčias. Į šią tradicinę šventę 
šiemet susirinkome daugiau 
negu šimtas asmenų. 

Visiems suradus vietas prie 
labai baltai apdengtų stalų, 
Kūčių šventę trumpu žodžiu 
pradėjo Portlando lietuvių ugdy
toja Daiva Banaitienė. Susi
pažinimui Daiva pakvietė atsi
stoti šiais metais iš Lietuvos 
atvykusias šeimas ir jau įsikū
rusias Portlando apylinkėse. 
Dvi jaunos šeimos su gražiai 
augančiu atžalynu džiaugėsi 
galėdamos švęsti pirmas Kalė
das laisvoje Amerikoje. Kaunie
tė dailininkė Liaugaudienė, 
džiaugsmingai nustebusi , 
žvelgė į laimingus čia susirinku
sius lietuvius. Pasisvečiavusi ir 
aplankiusi savo artimuosius 
Amerikoje, Kalėdų švęsti miela 
dailininkė išskrido atgal į 
tėviškę — Lietuvą. 

Pi rmininkaujant i Daiva 
paprašė visus dalyvius 
susiglausti, nes reikėjo prista
tyti prie stalų daugiau kėdžių 
atvykusiems, jau seniau čia 
užaugusiems tautiečiams, dabar 
norintiems prisiminti primirštą 
lietuvių kalbą. Teko patvirtinti 
jų klausimus: ,,Ar gerai 
pasakiau: ,Sveikas, gyvas', ar 
,Labas' ". 

Iš toliausiai j šią šventę at
vykęs buvo chemijos inžinierius 
Jonas Gumbelevičius ir jo 
žmona Anelė. Jonas, baigęs ilgų 
metų darbus St. Louis mieste, 
išėjęs poilsiui, gražiai įsikūrė 
netoli Rosenburgo ir Winston 
miestų Oregone. Dar pilnas 
jėgų, Jonas prie puikaus naujo 

namo. stovinčio žalių eglių 
kalne, pats „sumeistravojo" ste
bėtinai gražų šiltnamį, kuriame 
jautiesi lyg botanikos sode. Visą 
augmeniją ir gėles globoja 
darbšti jo Anelė. Jonas, padaręs 
ir keletą bičių avilių, juos bal
tai nudažęs, išdėstė tarp šviesiai 
žaliuojančių beržų. Koks dūz
gimas tų bičių gėlių žieduose, 
kai praėjusią vasarą ten teko 
lankytis. 

Šiemet Kūčiose dalyvavo ir 
mūsų bendruomenės nenuils
tantis vadovas Algirdas Teko
rius. Algirdo šeimos rezidencija 
yra ant labai žuvingo Lake 
Osvvego ežero kranto. Laivas 
visuomet paruoštas išplaukimui 
į tą ramiai tyvuliuojantį ežerą. 

Tarp visų kitų labiausiai 
reikėtų paminėti visuomet 
lietuvių susibūrimuose daly
vaujantį gerą dainininką-giedo-
rių žemaitį Algį Krolį, kilusį iš 
gražiosios Palangos. 

Teko susimąstyti, kai be choro 
vadovo, be jokio muzikos in
strumento, be repeticijų — 
Daiva, Algis, Anelė, Banaitis, 
Jonas Kanius ir lietuviai, ne
seniai atvykę iš Lietuvos, skam
bančiais balsais „aukštai pa
ėmę" traukė Kalėdų giesmę 
„Gul šiandieną..." 

Kadangi jau nuo pat ryto tele
vizija pranešinėjo apie link Ore
gono iš vėsios Kanados atslen
kančius tamsius sniego debesis, 
skirstydamiesi namo, šventės 
dalyviai prie jau užvestais mo
torais automobilių atsisveiki-
nėjo garsiais: „Iki kitų metų 
šventų Kalėdų!" 

Pirmas šios žiemos baltai bliz
gantis sniegas pamažu ėmė 
dengti kalėdinėm šviesom 
pasipuošusį Portlando miestą. Į 
neramią žemę artėjo skaisčios 
šventos Kalėdos. 

Juozas Bričkus 

Putnam, Conn. 
PAL. J. MATULAIČIO 

DIENA PUTNAME 

Pal. J. Matulaitis yra ne tik 
vienas iš pirmųjų lietuvių, 
sujungusių visuomeninius klau
simus su artimo meile, bet taip 
pat vienas iš pirmųjų euro
piečių, ieškojusių kelio mūsų 
amžiaus socialines problemas 
spręsti krikščioniškais princi
pais. Šiais metais Nekaltai Pra
dėtos Marijos Seserų rengiamas 
šio palaimintojo minėjimas ski
riamas pažvelgti pro Matulaičio 
minčių prizmę į šių dienų socia
lines problemas Lietuvoje, čia — 
pas mus, ir visame pasaulyje. 
Tai proga pasvarstyti mūsų ar
timo meilės pareigas ir mūsų 
asmeninį dalyvavimą, jungiant 
kasdienybę su krikščionio gy
venimu. 

Sausio 24 d. minėjimas 11 vai. 
ryto prasidės šventomis Mi-
šiomis Nek. Pr. Marijos vienuo
lyno koplyčioje. Po Mišių — ben
dri pietūs (praneškite seselėms, 
kad dalyvausite, paskambinda
mi telefonu 203-928-7955). 

1:30 vai. p.p. bus akademija, 
kurios programoje ses. Paulės 
žodis: „Matulaitis — pirmasis 
Lietuvos sociologas", Irenos 
Lukoševičienės paskaita: „So
cialiniai darbai dabartinėje Lie
tuvoje" ir diskusijos tema: 
„Mano/mūsų įnašas". Akademi
ja baigsis 3 vai. po pietų. 

Nepraleiskime šios progos pa
žvelgti į gyvenimo ūkanas pro 
krikščioniškų principų ir pal. 
Matulaičio gyvenine spindu
lius. 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
943t t . KEOZIE AVEHUE 
EVEROREEN PARK, H. 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

>r 
Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus ap;arnausime. 
Informacijai skambinti: 1-700-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an
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PARDUODA 

:. HE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba^ 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. * 
.• Pensininkams Nuolaida." _I _ 

IEŠKO DARBO 

Jaunos lietuvės moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis: 
312-776-8176 arba 312-229-1774 

Kauno centro parduodamai liuk
susinis, piln. apstatytas 4 kamb. 
butas, o Vilniaus centre — 2 kamb. 
didelis, piln. apstatytas bt. Tel.: 
310-475-8401 (Los Angeles) arba 
20-78-69 (Kaunas), 65-10-22 (Vilnius) 

MI8CELLANE< 

A V I L I M A S 
i M O V I N G , 
Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-

jaas mus. , 
FRANK ZAPOUS 

3208Vt Woat 95th Strat 
Tai. — (700) 424-0654 

(312) 581-0054 
-- - i? 

E L E K T R O O 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I 

INFORMACIJA 
Nor int iems paremti Lietuvos Politkalinių ir 

Tremt in ių sąjungą, 
Aukas priima šie bankai: 

Manufacturers National Bank of Detroit 
International Banking Department European Group 

P.O. Box 659, Detroit, Michigan 48231 
USD Account 5000-305523/111002-33049 
Swift: MNBD US 33, Tel.: (313) 2223126, 

Fax: (313)2227421, 
Tlx: 164 366 MNB INTL DET, 235 796 MNB INTL DET. 

Kreiptis į: Mrs. Blaire H. Miller 

Svviss Bank Corporation, New York Branch 
4 World Trade Center Box 395, 

Church Street, Station, New York, N.Y. 110008, 
Telex 962334, BVBCH. 

Sąskaita: USD-101 -VVA-037176-000/111002-33049 

Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių sąjunga 
Kaunas 3000, Donelaičio 70b, Tel. 20-67-35 

Ats isk . sąsk. 1700333 Lietuvos Banke Kaune , 
Lithuania. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŠVENTASIS RAŠTAS—SENASIS TESTAMEN
TAS—PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. Ant. Rubšys. 

670 psl $12.00 
NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun. C. Kava

liauskas. 648 psl $10.00 
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 

romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 

330 psl $7.00 
ATGAVĘ VILTĮ. Vytautas Landsbergis. 227 psl. $10.00 
IDĖJŲ SANKRYŽOJE. Antanas Paškus. 293 psl.$6.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. Sta

sys Dalius. 383 psl $9.00 
ĄŽUOLO MIRTIS, pasakojimai. Vanda Vait

kevičienė. 126 psl $6.00 
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KAN

KINIAI. Red. L. Kerulis, P. Narutis, J. Pruns-
kis. 246 psl $10.00 

TIKĖJIMO IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA. Vyt. 
Bagdanavičius. 203 psl $6.00 

KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Paulius Jurkus. 159 
psl $5.00 

ATSIMINIMAI. II d. Vai. Šimkus. 253 psl $10.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinių atsiminimai. 

127 psl $7.00 
MIKAS J. ŠILEIKIS, monografija. 238 psl. . . $30.00 
AMŽINO (ŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių atsi

minimai. 303 psl $10.00 
VILKAS IŠ GALŲ, romanas. V. Volertas. 304 psl. 12.00 
TAI JUMS KALBĖJAU. Šventės ir šventieji. La-

das Tulaba. 453 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 
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„DRAUGO" RĖMĖJAI DRAUGAS, antradienis, 1993 m. sausio mėn. 12 d. 

Parodos svečiai atidarymo metu. Lietuvos vaikų piešinių paroda, skirta antrosioms Sausio 13-sios 
žudynių metinėms paminėti. Paroda atidaryta Atstovų rūmuose, Washingone. 

Nuotr. R. Astrausko 

VARGU AR BEGALIMA 
VALSTYBE VADINTI 

P . P A L Y S 

Kalėdų antrąją dieną, gruo
džio 26, W a s h i n g t o n e , DC 
išeinantis d i en raš t i s „The Wa-
shington Post" išspausdino ilgą 
s t r a i p s n į su p a v a d i n i m u : 
„Užkietėję nacional is tai t rukdo 
rusų a t i t r auk imą iš Paba l t i jo" 
(Nationalism E n t r e n c h e d Of-
ficers Hinder Russ ian Withdra-
wal From Baltics). S t ra ipsnį 
parašė Užsienio t a rnybos kores
pondentas Fred Hia t . Korespon
dentas straipsnio pradžioje rašo, 
kad vienos gruodžio mėnes io 
dienos rytą l ie tuvių inžinier ių 
grupelė, po pažast imis pasispau
dę žemėlap ius i r į r e n g i m ų 
brėžinius, r inkos i į buvus ią 
Sovie tų k a r i u o m e n ė s b a z ę 
Vilniuje. Ne t rukus - a t s i r adę ir 
mandagūs, bet be entuziazmo 
rusai jų apleidžiamų barakų , iš

tuštėjusio pa rado lauko ir snie
gu apdengtos sporto a ikš tės 
b e n d r a i su l i e t u v i a i s in
spekcijai. 

Rusijos p rez iden tas Je lc inas 
jaučiąs didelį spaudimą iš savo 
kaimynų ir iš vakar ieč ių dėl iš
traukimo kar iuomenės į Rusijos 
teritoriją. J į vienodai spaudžią 
ir nusiminę r u s ų ka r in inka i , 
kurie nerodo noro iš Baltijos 
valstybių p a s i t r a u k t i , o priedo 
ir Maskvos nacional is ta i , kur ie 
negali sus igyent i su siaurė
jančia imperija. 

Toliau s t r a i p sn io a u t o r i u s 
sako, kad išvykstantieji iš cent
rinės bazės Vilniuje rusų kariai 
stengėsi pas i rodyt i ku l tū r in -
gesniais negu ki tose vietose 
buvo pasielgta. Čia j i e neiš
daužė langų ir neišvogė d*i~\\ 
rankenų bei r ad ia to r ių . J ie 
pasižadėję vienos savaitės laiko
tarpyje apleisti daug kainavusį 
ir gerai i š la ikytą kar in į postą, 
iš kurio sovietų t a n k a i baugino 
Vilniaus gyventojus i r šaudė 
L ie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
kovotojus. 

Bet vis dėlto Lietuvoje ir ki
tose Baltjos respubl ikose dar 
pas i l ieka g e r a i a p g i n k l u o t i 
parašiut ininkų ir aviacijos dali
niai, kur ie nerodo noro iš ten 
pasi t raukt i . 

Lietuvos pulk. Stasys Knezys, 
anksčiau buvęs Sovietų armijos 
karininkas, pasakė: „Rusijos ka
r iuomenė Lietuvoje j a i yra 
didelė grėsmė. J i e čia la iko dvi 
pilnai apg ink luo tas divizijas. 
Jas kautynėms paruošt i užtektų 
poros dienų". 

Rusijos armijos ka r ių moralė 
yra gerokai k r i t u s i . J i e , Balti
jos valstybėse pa togia i gyvenę, 
išvykti į nežinomą ir neįruoštą 
bazę Rusijoje y r a ne l inkę . 

Rusų armijos pulk. Aleksan-
der Petrov sako : „Mes neišei
name — mes t r a u k i a m ė s ir bė
g a m e , b ė g a m e . . . A r m i j a , 
užmoka a u k š t ą ka iną" . Ki t a s 
pulk. Oleg K r o p a n y o v išsi
reiškė: „Sovietų Sąjunga buvo 

gal inga valstybė, turėjo galingą 
armiją, o kas dabar išjos paliko, 
v a r g u a r begal ima valstybe va
d in t i ! " 

Nors Jelcinas lapkričio mėne
sį pasakęs , kad sustabdąs ka
r iuomenės i š t raukimą iš Bal
tijos valstybių, be t kar iuomenė 
pa lengva išvykstant i . Dabar 
Balti jos valstybėse iš buvusių 
130.000 karių esą pasilikę t ik 
40.000. 

Prie Vi lniaus bazės vartų 
stovi Lietuvos policininkas. Jo 
pare iga saugoti , kad iš t en 
n iekas nedingtų, kas dar yra 
pas i l ikę . Lietuviai , komisijos 
na r i a i , kar t s nuo ka r to pasi
ka lbėdavę l ietuviškai . Rusams 
t a i pr imindavę , kad j ie čia j au 
y r a t ik užsieniečiai, dar ta ip 
nesen ia i — še imin inka is buvo. 
„ D a b a r atrodo, kad mes čia 
esame kaip okupan ta i . Bet aš 
toks nesijaučiu. Mūsų kari
n inka i čia tu r i savo bu tus , čia 
gyvenančius ir net palaidotus 
g imines . Dabar s ta iga viskas 
pasikeičia. Tai mums suteikia 
daug skausmo" , — sako vienas 
žilstelėjęs 40 metų pulkininkas. 

L i e t u v i a m s gera i į rengtą 
g a r n i z o n ą p e r ė m u s į savo 
valdžią, jis p i rmą ka r t ą po 50 
metų būsiąs laisvas nuo rusų. 

„Baltijos pak ran t ė se esantis 
rusų k a r o laivynas nerodo pasi
t r a u k i m o ženklų. Taip pat ne
j u d a ir paraš iu t in inkų divizija, 
kur i 1956 m. Vengrijoje ir 1968 
me ta i s Čekoslovakijoje padėjo 
numalš in t i suki l imus. Nesiren
gia išvykti ir helikopterių dali
nys su 306 lėktuvais i r helikop
t e r i a i s " , — sako pulk. Stasys 
Knezys. 

Vis dėl to L i e t u v a e s a n t i 
geresnėje padėtyje negu kitos 
dvi Baltijos valstybės, sako 
s t r a i p s n i o a u t o r i u s . E s ą 
Je lc inas su Lie tuva y ra susi
taręs, kad visa rusų kariuomenė 
iš Lietuvos būs iant i išvesta iki 
1993 metų rugsėjo 1 dienos. Es
tija i r Latvija tokios sutar t ies 
neturinčios. Be to, Lietuvoje 
nesą s t ra teginia i svarbių įren
gimų, o pavyzdžiui Latvijoje yra 
radaro įrengimai, kuriuos rusai 
nori pasi laikyti . Rusams Lietu
va reikalinga ir dėl susisiekimo 
su Kal in ingrado sri t imi. Lietu
voje esą gyvena mažai etninių 
rusų, kur iems buvo suteikta 
Lietuvos pilietybė, k a i tuo tar
pu Estija ir Latvija j iems pilie
tybėms nesuteikusios. 

Tolimesnis rusų kariuomenės 
i š t rauk imas iš Baltijos valsty
bių pr iklausysiąs ir nuo poli
t inės eigos. Rusijos kar iuomenė 
yra t iek pasimetusi i r moraliai 
bei psichiniai sužalota, kad ji 
negalint i apsispręst i , kur jai 
turėtų būti įrengiamos patalpos. 

Grėsmė esanti ir iš rusų nacio 
nal is tų. Jie nenori , kad praras
tos teritorijos pasi l iktų už Rusi

jos ribų. Jie jas vėl norėtų susi
grąžinti. ..Pasekmės būtų gan 
liūdnos, jeigu Rusija panorėtųjų 
prarastas teritorijas vėl susigrą
žinti. Tai sudarytų naują kon
fliktų zoną", — pasakė dabar
tinis Lietuvos Seimo opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis. 

Straipsnio autorius Fred Hiat 
straipsnio pabaigoje rašo: „Da
bar rusų karininkai tyliai iš
vyksta, nors ne visi žino kur". 

K A I P BUVO 
SKAIČIUOJAMI BALSAI 

Neseniai įvykusiuose Pietų 
Korėjos prezidento rinkimuose 
balsai buvo skaičiuojami seno
višku ir Azijos žemyne labai 
į p r a s tu metodu: medinia is 
karoliukais (abacus). Centrinis 
r i n k i m ų komi te ta s ba lsų 
skaičiavimui panaudojo 300 
tokių skaičiukų. Šis skaičia-' 
vimo būdas dar tebėra labai 
populiarus ir nuolat vartojamas 
mokyklose, parduotuvėse ir 
v i su r , k u r reikia ką nors 
t iksliai , greitai apskaičiuoti. 

1987 m. buvusiuose prezi
dento rinkimuose balsai buvo 
skaičiuojami kompiuteriais, bet 
net rukus pasigirdo kaltinimai, 
kad rezul ta ta i suklastoti ir ne
verta pasitikėti elektroniniais, 
vakariečių išrastais, instru
mentais . Todėl šiemet nutar
ta grįžti prie „patikimo" metodo 
— skaičiukų. 

V I E N I J A S I ŽEMES ŪKIO 
D A R B U O T O J A I 

Latvi jo je įvyko Bal t i jos 
valstybių žemės ūkio ministe
rijų vadovų pasitarimas. Susi
t a r t a , kad ateityje Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žemės ūkio 
gamintojai, perdirbėjai ir rea
lizavimo tarpininkai tarptauti
nėse organizacijose dalyvaus 
kaip viena institucija, atstovau
jant i visų trijų Baltijos vals
tybių interesams. Pasitarime 
daug dėmesio buvo skiriama vi
daus ir užsienio rinkų gynimui, 
privatizavimui, kitoms aktua
lioms kaimo problemoms. Bus 
pasikeičiama informacija, kad 
būtų išvengta kurios nors pro
dukcijos pertekliaus vienoje iš 
Baltijos valstybių. Įs teigtos 
kelios darbo grupės. Jos parengs 
rekomendacijas, kaip derinti 
žemės ūkio ministerijų, ki tų 
žinybų veiklą, kad būtų spren
džiami perspektyvūs Baltijos 
ša l ių žemos ūkio plėtojimo 
klausimai . 

P r a t ę s d a m i prenumera tą ar
b a ki tomis progomis, aukojo 
„ D r a u g u i " : 

100 dol . dr. Žibutė Zapa-
rackas, Chicago, IL. 

80 dol . Prof. Č. Masaitis, 
Thompson, CT. 

70 do l . Walter Rask, Oak 
Lawn, IL. 

60 dol . Eduardas Olšauskas, 
Benvyn, IL; Juozas Arlauskas, 
New Britain, CT. 

55 dol . Kazys Čiurinskas, 
Crown Point, IN. 

50 d o l . Algis Strimaitis, 
Bolingbrook, IL; Stepas Blynas, 
Bridgeport, CT; Albinas Smo-
linskas, Chicago, IL; Vanda 
Žolynas, Chicago, IL; Jonas Va
lys, Woodstock, CT. 

45 d o l . Pet ras ir Birutė 
Buchas, Oak Lawsn, IL. 

40 do l . Bronė Bildušienė, 
Montgomery, IL. 

30 dol . Petras Sidaras, Toron
to, Kanada, Elena Pečiulienė, 
Munster, IN. 

25 do l . Leonas Barmus, Chi
cago, IL; dr. Jonas Dėdinas, 
West Chester, PA, Juozas Gra-
bys, Winnipeg, Canada, Vyt. 
Gaižutis, Oak Lawn, IL, dr. 
Aldona Juozevičius, Oak Lawn, 
IL; Stasys Kybartas, Willow 
Springs, IL; Jonas Stoškus, Chi
cago, IL. 

20 dol . Aldona Andriušis, 
Dorchester, MA; Vincas Apa-
nius, Chesterland, OH; Adolfas 
Armalis, St. Petersburg Beach, 
FL; Antanina Baleišis, Chicago, 
IL; Gediminas Biskis, Claren-
don Hills, IL, Simas Brizgys, 
Chicago, IL, Vincas Benokrai-
tis, Western Springs, IL; Alek
sandras Blinstrubas, Summit 
Argo, IL; Elena Butkus, Los 
Angeles, CA; Birutė Butkys, 
Monterey Park, CA, Vytautas 
Dai l idė , Cre te . IL; O n a 
Dovydaitis, Lake Worth, FL; 
Rose Černiauskai, Van Nuys, 
CA; Arūnas Grigalauskas, 
Marlboro, MA; Viktoras Endri-
jonas, Chicago. IL; Antanas 
Jamdolis, Chicago, IL, Alex 
Jankūnas , Cice-o, IL; George 
Janickas, Carlsbad, CA; Pranas 
Judickas, Hot Springs, AR; 
Adelė Kaspar. Chicago, IL; 
Julius Karsas. Chicago, IL; V. 
Kezinaitis, Hairilton, Canada; 
Veronika Kizni?. Rockford, IL; 
Ina Kuraūskas. Chicago, IL; 
Kostas Lasaitis. Waukegan, IL; 
Š. Lazdinis, Kettering, OH; 
Anatolijus Lakas, Chicago, IL; 
Juozas Leskus. Chicago, IL; B. 
Lukas, Deltona, FL; Teresė 
Marruskevičius. Chicago, IL; 
Francis Matulaitis, Cicero, IL; 
Albertas Matulis, Chicago, IL; 
Charles B. Misiūnas, Downers 
Grove, IL, Ona Mikolajūnienė, 
Chicago, IL: Stasys Misiūnas, 
Berwyn, IL; Stasys Neniškis, 
Chicago, IL; Rasa Pakalnis, 
San ta Monica. CA; Stasys 
Petrulis, Chicago, IL; Juozas 
Pečiulis, Chicago, EL; P. Pes-
kai t i s , Lemont, IL; Pe t ras 
Putrius, Livorną, MI; Veronika 
Rūtenis, Hyannis, MA; Jurgis 

S tarkus , Santa Monica, CA; 
Stanley Sarauskas, Ponce Inlet, 
FL; V. Senkevičius, Chicago, IL; 
Stasė Škėrienė, Woodstock, CT; 
Eugene Smilgys, MI; Benedict 
Stonkus, Delhi, Canada, Nemi
ra Šumskienė, Chicago, IL; 
Walter Šulskis, Chicago, IL; 
Antanas Valavičius, Chicago, 
IL; Jonas Vaiciulėnas, Worland, 
WY; A. Vaičekauskas, Los An
geles , CA; Jonas V e s e l k a , 
Evergreen Park , IL; K . J . Žara, 
Yucaipa, CA; Jadvyga Zalagė-
nas , Chicago, IL; O. Zdarzin-
skas, Ormond Beach, FL; Anta
n a s Žilėnas, Highland , IN; 
Birutė Žemaitienė, Oak Lawn, 
IL; K.A. Žukauskas, Sunny 
Hill, FL; Charles A. Zurai t is , 
Palos Hts., rL. 
Už a u k a s t a r i a m e n u o š i r d ų 

ač iū . 

AUKOS „DRAUGO » 

VAJUI 
5,000 do l . Audronė Bud-

vydas-Gross, New York, NY. 
500 dol. dr. Adolfas ir Algė 

Šležai, Flossmoor, IL. 
200 dol . Vytautas ir Palmira 

Janušonis, Dousman, WI. 
150 dol . Žiba Jurėnaitė-Kel-

ley, Alexandria, VA. 
120 dol . Stasys ir Elena Ba

rai , Oak Brook, EL. 
100 dol . Edvvard Pocius , 

Chicago. 
50 do l . Antanas ir Aldona Mi-
nelgai, Olympia, WA; Bernar
das ir Regina Narušis, Cary, IL; 
dr. Vacys Šaulys, Chicago, IL; 
dr. Eugenijus ir Regina Šil-
galiai, Euclid, OH; dr. S. V. Var
dys, Norman, OK. 

35 do l . M. O. Bauka i , Cicero, 
EL. 

30 dol . Vitalis Švažas, Bel-
levue, WA. 

25 dol . Tadas ir Gailutė Palio
nis, Middleton, WI. 

20 do l . Genė M a l d ė n a s , 
Chicago, IL; J an ina Miliaus
kienė, Worcester, MA. 

10 dol. Donatas Banai t is , 
W o o d h a v e n , N Y ; D a n u t ė 
Nagrodzki, Woodbridge, Va. 

Nuoš i rdž i aus i a i d ė k o j a m e 
vis iems, s u p r a t u s i e m s s k u b ų 
r e i k a l ą p a r e m t i s a v o v ien in
teli d ienraš t į „Draugą" . J ū s ų 
a u k a l aba i į v e r t i n a m a . 

Į S T E I G T O S M O K S L O 
P R E M I J O S 

Lietuvos Vyriausybė įsteigė 
vienuolika kasmet inių mokslo 
premijų. Iki penkių premijų bus 
skiriama už darbus agrarinių, 
gamtos, matemat ikos ir me
dicinos mokslų srityje, iki trijų 
— humanitar inių, socialinių ir 
teologijos ir taip pa t iki trijų 
premijų — technikos mokslų sri
tyje. Premijų dydis prilygsta 40 
min imal ių m ė n e s i n i u atly
ginimų. 

(Elta) 

A.tA. 
KAZIUI MIKOLAJŪNUI 
L.K. Savanoriui-Kūrėjui 

mirus, jo sūnui , marčia i , a n ū k a m s bei ki t iems 
giminėms reiškia nuoširdžią užuojautą 

Savanorių valdyba 

A i L INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Ue 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų 

Lietuvoje per 10 darbo 

• 525 South 7»th Avanu* 
Hlekory HM, llllnolt 60457 

• 

V ^ 

Žaibas* 
vą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

rasirinkimas 
:enų. 

su garantuotu pristatymu į namus 

223 KatvarilH gatvė 
Vilnius, Uatuva 

T*l«f on«« 73«-«22 Ir 736 *40 

A.tA. 
DR. ALBERTAS AVIŽA 

Gyveno Lake Forest, IL. 
Mirė 1993 m. sausio 8 d. 6:30 vai. ryto, sulaukęs 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Žemaitijoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Violeta Bužėnaitė, trys sūnus, viena 

duktė; anūkai; dvi seserys su šeimomis Lietuvoje ir Kanadoje. 
Gedulingos šv. Mišios už velionį buvo atnašautos pirma

dienį, sausio 11 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Laidotuvės privačios. 

Nuliūdusi šeima. 

Laid. dir. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312476-2345. 

A.tA. 
Agr. ELENAI JOKUBKIENEI 

A m ž i n y b ė n i š k e l i a v u s , jos vyrą d r . P E T R Ą 
JOKUBKĄ, dukter i s , sūnų, brolį bei j ų še imas ir ki
t u s a r t imuos ius šioje liūdesio valandoje nuoširdžia i 
užjaučia. 

Kazimieras Čiurinskas 

Crown Point , IN 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifomia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuerte Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 V\Vst 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 30th 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 A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

> • 
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x Palaimintojo arkivysk. 
Jurgio Matulaičio 66-osios mir
ties metinės bus paminėtos 
penktadienį, sausio 29 d. Šv. Mi
šios jėzuitų koplyčioje bus 6 vai. 
vak. , po Mišių vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Pro
gramoje — ses. Margaritos 
paskaita ir jos parūpintas filmas 
iš Lietuvos; bus ir vaišės. Visi 
kviečiami dalyvauti. Minėjimą 
ruošia Nekaltai Pradėtosios 
Švč. Mergelės Marijos vienuoly
no rėmėjai. 

x Marąuette P a r k o Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas bus 
penktadienį, sausio 15 d., 6:30 
v.v. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Visi apylinkės 
namų savininkai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

x Dėl staiga pablogėjusio 
o r o ne visi čikagiečiai ir 
apylinkių lietuviai ryžosi at
vykti į Jaunimo centrą ir 
pasiklausyti puikaus solistų 
Sigutės Stonytės, Arvydo 
Markausko ir muz. Alvydo Va-
saičio koncerto. Bus proga juos 
visus tris išgirsti penktadienį, 
sausio 22 d., 7 v.v. Lemonto 
lietuvių centre. Kviečiame 
pasinaudoti proga. 

x Š.m. sausio mėn. 23 d. 7 
v.v. Tautiniuose namuose vyks 
pobūvis. Visi dalyvaudami 
jame, prisidėsim prie Chicagoje 
esančio Lietuvos Konsulato 
išlaikymo ir turėsime progą pra
leisti nors porą valandėlių kar
tu su Lietuvos generaliniu kon
sulu. Malonėkite užsisakyti sta
lus, skambinant 312^71-0811. 
Visi yra laukiami. 

x T rad ic in į Užgavėn ių 
šiupinį rengia Mažosios Lietu
vos Lietuvių draugija šeš
tadienį, vasario 20 d., 6:30 
vai. vakare „Mabenka" resto
rane, 7844 So. Cicero A ve., Bur-
bank, IL. Meninė programa, 
karšta vakarienė su tradiciniu 
šiupiniu. Šokiams gros estra
dinis Algimanto Barniškio 
orkestras. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti. 

x Aplankykite dailės pa
r o d ą „Mirtis gimusi Ameri
koje" sausio 16 d. iki vasario 10 
d. Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. Atidarymas sausio 
16 d- 7:30 v.v. Su savo kūriniais 
dalyvauja 12 dailininkų. Muzie
jaus valandos: šeštd. 11 v.r.—2 
v.p.p., sekmd. 12—2 v. p.p. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI P E R 10 DARBO DIE
NŲ I NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x „ D r a u g o " šeštadienio 
numeris, sugedus adresavimo 
mašinai, nebuvo laiku išvežtas 
į Chicagos centrinį paštą 
penktadienio vakare. Adminis-
racija atsiprašo savo skaitytojų 
už šį įvykį, dėl kurio negalime 
šį kartą kaltinti pašto. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
tre. Seklyčioje, sausio 13 d., 
trečiadienį.2 vai. p.p. dr. Antano 
Razmos paskaita, tema — „Šir
dies ir kraujagyslių ligos". Po 
paskaitos solistai iš Lietuvos 
Sigutė Stonytė ir Arvydas Mar
kauskas padainuos duetus, 
jiems akompanuos muz. Ričar
das Šokas. Po programos bendri 
pietūs ir pabendravimas. Visi 
kviečiami, nepraleiskite progos! 

x Kun. Jonas Kuzinskas, 
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos Marąuette Parke 
klebonas, po sunkios operacijos 
ir kelių kitų sveikatos 
sutrikimų vėl grįžo į savo parei
gas, kur jo buvo labai pasiges
ta. Nors kun. Kuzinskas dar 
nėra visiškai pasveikęs, bet jo 
sveikata kaskart gerėja. 

x „Katalikų pasaulis", nr. 
17,1992 m. gruodis, pasipuošęs 
ne tik spalvotų viršeliu, bet ir 
spalvotomis iliustracijomis 
žurnalo viduje. Tai puošnus, 
kalėdinis šio žurnalo numeris, 
kurio vyriausias redaktorius 
yra Aušvydas Belicas, o jam pa
deda nemažas redaktorių kolek
tyvas. Spausdinamas Vilniuje 
20,618 egz. tiražu. Šio numerio 
gale pateikiamas visų 1992 m. 
turinys. Žurnale, kaip ir pridera 
religiniam leidiniui, spaus
dinama medžiaga daugiausia 
religinėmis temomis, tačiau 
bendradarbių eilėse daug pasau
liečių. Be straipsnių, poezijos ir 
prozos, yra daug kronikos iš 
Lietuvos katalikų gyvenimo. 

x Valdas Adamkus sutiko 
vadovauti Šiaurės Amerikos 
lietuvių Stasio Lozoraičio 
prezidentinės kandidatūros 
rėmėjų komitetui. Komitetą 
sudaro daug žymesnių JAV ir 
Kanados lietuvių visuomenės 
darbuotojų. 

x Mary Banky padovanojo 
Prisikėlusio Kristaus statulą 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jai savo mirusio vyro. Joseph 
Banky. prisiminimui. Statula 
prieš Kalėdas buvo įtaisyta virš 
Švč. Sakramento altoriaus at
naujintoje bažnyčioje. 

x Dr. Broniaus Nemicko 
pranešimas tema: „Lietuvos 
Tautininkų sąjungos veikla 
Lietuvoje" įvyks š.m. sausio 23 
d., šeštadienį, 4 v. p.p. „Sek
lyčioje". Bus rodoma vaizdajuos
tė. Po to, lengva vakarienė. 
Sąjungos nariai ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti. 
Ruošia AL Tautinė sąjunga. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI 
sudaromi iš sūrio, aliejaus, deš
rų ir kitų gerų maisto produk
tų. Galite užsakyti aspirino ir 
vitaminų. Pervedami paliki
mai. Pinigus doleriais gali 
ma pervesti skubia i arba 
atsiskaityti iki vasario 6 d. 
.vėlesniam pervedimui. Trans-
pak firmos naujos atstovybės 
jau dirba Detroit, Cleveland, 
New York ir Hartford mies
tuose. Transpak, 2638 W. 69 
St., tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Sukaktuvininkas Jonas Dainauskas Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ISTORIKO IR PEDAGOGO 
PAGERBIMAS 

Išeivijos lietuvių tarpe labai 
žinoma Jono Dainausko pa
vardė. Iš profesijos teisininkas, 
jis labiau žinomas kaip publicis
tas, žurnalistas, istorikas, peda
gogas, bibliografas ir jaunimo 
auklėtojas skautų organiza
cijoje. Pasiekęs garbingą 89 
metų amžių, jis tebėra ener
gingas, kūrybingas, darbštus ir 
pareigingas labai ilgoje 
atliekamų darbų grandinėje. 
Dažnai jį galima atrasti Jau
nimo centre, einant sekre
toriaus pareigas Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centro taryboje 

x P a r o d o s „Dailė ' 93" ati 
darymas bus sausio 22 d. Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje. Tai 
bus pirmoji meno paroda, su 
kuria prasidės parodų ciklas 
Chicagoje, minint Vasario 16-o-
sios deimantinį jubiliejį. Kitų 
parodų laikas ir vieta bus 
paskelbta vėliau. 

x Solistų Sigutės Stonytės 
ir Arvydo Markausko bei muz. 
Alvydo Vasaičio koncertas, kurį 
rengė Lietuvių Fondas sekma
dienį, sausio 11d. Jaunimo cen
tre, praėjo labai puikiai. Pro
grama buvo gerai paruošta, 
lietuviška, nepagailėta duetų. 
Dabar šie trys menininkai vyks
ta j Bostoną, kur koncertuos 
sausio 17 d. 

x „ L i t u a n i c o s " j a u n i ų 
krepšinio k o m a n d a po šven
čių tęsia treniruotes šešta
dieniais nuo 4 iki 5 v. v. Lemon
to Park District salėje (ant 107 
gatvės, viena mylia į vakarus 
nuo Lietuviu centro). Treniruo
tes praveda Algis Jonynas ir 
Petras Stukas. Kviečiami visi 
jauni krepšininkai 12-20 metų 
amžiaus. Informacijai t e l . 
1-708-985-8616. 

(sk) 
x Noriu pirkti Lietuvių En 

ciklopedijos pih i rinkinį. Siūly
ti K. Žolynas. Colina Place, 
Ormond Beach, FL 32174, ar 
ba vakara is telefonu (904) 
677-6944. 

• (sk) 
x Polikai t is A< count ing & 

Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių moki čių formas. 
Reikalui esant , atvykstu į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant , tel. 
708-597-9454. 

(sk) 

bei renkant išeivijos ir Lietuvos 
periodiką, įvairius leidinius. 
Šeštadieniais jis dėsto Pedago
giniam lituanistikos institute. 
Daug dirba Lietuvių istorijos 
draugijoje, Vydūno fonde. Aka
demikų skautų veikloje ir mūsų 
spaudoje. 

Visos šios organizacijos rengia 
Jono Dainausko pagerbimą š.m. 
sausio mėn. 24 d., sekamdienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centro ka
vinėje. Pagerbimo pagrindinis 
kalbėtojas bus Česlovas Grince-
vičius. Sveikinimus raš tu 
prašoma siųsti Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrui, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, IL 
60636. Pagerbimas bus su 
vaišėmis. Visi kviečiami daly
vauti. Dėl rezervacijų reikia 
skambinti Stasei Petersonienei 
(312) 847-1693. 

Br. Juodelis 

UŽBAIGTA ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS APYSKAITA 

Prieš pusę metų Rosemont 
Horizon įvykusi IX Lietuvių 
tautinių šokių šventė turėjo di
džiausią finansinę apyvartą iš 
visų iki šiol buvusių šokių 
švenčių. Šventės pajamos buvo 
363,288.53 doleriai, išlaidos 
buvo 325.899.24 dol., o šventės 
likutis - 37.389.29 dol. 

Šventės rengimo komitetas 
turėjo 18 komisijų įvairiems 
darbams atlikti . Komisijos 
turėjo savo sąmatas, apyskaitas, 
pajamų ir išlaidų dokumenta
ciją. Visa tai reikėjo šventės 
iždininkui Kostui Dočkui 
suvesti į vieną apyskaitą ir 
apmokėti labai pavėluotas 
sąskaitas, gautas iki gruodžio 
mėn. vidurio. Pagaliau šventės 
finansinė apyskai ta buvo 
užbaigta ir šventės organiza
cinio komiteto prezidiumo pri
imta 1992 m. gruodžio mėn. 22 
d. Apyskaita skelbiama spau
doje šventės rengėjų, dalyvių ir 
visuomenės žiniai. 

IX lietuviu tautinių šokių 
šventė buvo viena gausiausių ir 
gerai pasisekusių. Tai rengėjų, 
dalyvių, svečiu, spaudos, radijo, 
mecenatų, aukotojų, rėmėjų 
bendro, vieningo darbo didelis 
lietuviškos kultūros vainikas. 

Netenka abejoti, kad yra 
būtinas ir lietuvių išeivijai svar
bus tolimesnis tautinių šokių 
švenčių rengimas. Tam yra 
tikrai pajėgi Lietuvių Bend
ruomenė su Lietuvių tautinių 
šokių institutu, 3U mūsų tau
tinių šokių grupėmis. Jų darbas 
su mūsų jaunimu turi tęstis be 

pertraukos. Finansinis šventės 
likutis bus labai reikalingas šio 
darbo tęsimui bei ateinančių 
tautinių šokių švenčių rengimui 
išeivijoje. 

Br. Juodel i s 

ORGANIZACIJOJ . 
ATSTOVŲ PASITARIMAS 

Altas pagrindinį Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
atkūrimo minėjimą rengia š.m. 
vasario 14 d. Tuo reikalu buvo 
kviestas visų organizacijų atsto
vų pasitarimas 1992 m. gruo
džio 30 d., trečiadienį, 7 vai. 
vakare Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejaus patalpose. 

Pasitarime dalyvavo šių orga
nizacijų atstovai: Lietuvių 
Bendruomenės, Skautininkių 
draugovės, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje (SLA), Am. 
Lietuvių Tautinės sąjungos, R. 
Lietuvių Bendruomenės, Angli
jos klubo, Miškininkų sąjungos, 
Filatelistų draugijos, Social
demokratų partijos, Marąuette 
Parko Lietuvių Namų sa
vininkų organizacijos, Lietuvių 
Amerikos R. Katalikių Moterų 
sąjungos, LKDS — Chicagos 
skyriaus ir Jūrų Šaulių „Klai
pėdos" kuopos . 

Buvo pristatyta ir baigta 
sudaryti visa minėjimo pro
grama. Pasitarimas vyko dar
bingai ir nuotaikingai. Alto 
valdyba dėkinga organizacijų 
atstovams už dalyvavimą. 

Ant. Repšienė 

JAUNIMO CENTRO 
MOTERŲ KLUBO 

APŽVALGA 

1992 m. gruodžio mėn. 29 d. 
Jaunimo centro kavinėj susi
rinko būrelis moterų pasidalin
ti švenčių nuotaikomis. Tai 
Jaunimo centro Moterų klubo 
narės. Taip greitai prabėgo 
laikas — rodos, neseniai buvo 
vasara, skirstėmės atostogoms, 
žadėdamos rudenį daug 
nuveikti. Gana tyliai ir ramiai 
praėjo Moterų klubo renginiai, 
bet ta i dar nereiškia, kad 
užmigom. 

Spalio mėn. 2 d. buvo suruoš
ta vakaronė, kurioj buvo du 
kalbėtojai: inž. Bronius Nainys. 
PLB pirmininkas, ir kun. Algir
das Paliokas, SJ, ne per seniau
siai atvykęs iš Kauno, ilgesnį 
laiką išbuvęs Kazakstane, 
Kustanajaus mieste. Skirtingos 
pasaulėžvalgos, pažiūros, skir
tingai vertinami įvykiai, tačiau 
abu geri kalbėtojai ir su malo
numu klausomi. Atrodo, duotas 
laikas išdėstyti mintis ir pažiū
ras buvo per trumpas. Abu vis 
dairėsi į ant sienos kabantį laik
rodį ir skubėjo šnekėti. Gaila, 
kad ne visada galima numatyti 
ir tokias, atrodo, smulkmenas. 

Spalio mėn. 11 d. Jaunimo 
centro kavinėje — blynų pusry
čiai. Kepėjos ir šeimininkės Jau
nimo centro Moterų klubo narės 
tik spėja suktis, nes blynų 
pareikalavimas didelis ir vėliau 
atėjusiems nebelieka. Spalio 
mėn. 30 d. Stasys Žilevičius rodė 
filmą, kurią iš Lietuvos atvežė 
Ligija Tautkuvienė apie savo 
sesers sūnų Titą Masiulį, žuvusį 
sausio 13, ginant televizijos 

bokštą. Filmo turinys labai ati
tiko artėjančioms Vėlinėms ir 
mirusiųjų prisiminimui. 

Lapkričio mėn. 20 d. — ketvir
toji iš eilės laisvalaikio darbų 
paroda. Šį kartą prisiprašėm ir 
kelis vyrus išstatyti savo medžio 
drožinius. Gal nugalėję savo 
kuklumą (ar ambiciją?), atei
nantį kartą pasirodys su savo 
darbais ir daugiau vyriškos 
giminės atstovų. Šį kartą visos 
trys Čiurliono galerijos salės 
buvo užimtos — siuvinėtais pa
veikslais, medžio drožiniais, 
šiaudinukais, vazom ir lėkštėm, 
keramika, mezginiais, gintaru, 
Prakartėlės su vaškinėm figū
rom, įvairiais karolių vėriniais 
— gintaras su kitais, pusiau 
brangiais, akmenimis, metalo 
dirbiniais. Dail. Magdalena 
Stankūnienė savo dabu ir pa
tarimais labai daug pasidarba
vo, kad paroda būtų maloni, 
šviesi ir patraukl i akia i . 
Atsilankiusiųjų atsiliepimai 
buvo labai geri. Dar ir dabar, 
rankdarbių parodai nuriedėjus 
praeitin, girdimi balsai: „O, kad 
būčiau žinojus, galėjau ir aš 
savo darbus atnešti. Turiu siu
vinėtą megztinį, ar megztą 
suknelę, piešinį, drožinį, ar dar 
ką nors, visai nepagalvojau". 
Nepaskutinė paroda, bus jų ir 
daugiau, tik neužmirškit savo 
pažadų. Parodos eksponatus ir 
jų atlikėjus apibūdino Irena 
Skuodienė ir jai už tai S. Endri-
jonienė prisegė gėlytę. 

Gruodžio mėn. 11 d. antra 
vakaronė su inž. Br. Nainiu, 
kuris tuo laiku buvo tik ką grį
žęs iš Lietuvos. Jo tema buvo 
maždaug — „rinkimai ir kas po 
to". Nepaisant, kiek kartų yra 
kalbama ir nagrinėjama 
politinė ar ekonominė padėtis 
ar gyvenimo sąlygos Lietuvoje, 
klausytojų visada būna daug. 

Antroj vakaronės daly pasi
rodė Vilniaus Jaunimo teatro 
aktorius humoristas Algirdas 
Grašys, „Brač', kuris visą 
valandą juokino susirinkusius. 

Abi vakarones, supažin
dindama susirinkusius su PLB 
pirmininku inž. Br. Nainiu, 
kun. A. Palioku, SJ ir A. Gra
šiu, pravedė Al. Likanderienė. 
Du kartus metuose, prieš va
saros atostogas ir kalėdiniam 
laikotarpy, susirenkam į 
Jaunimo centro kavinę draugiš
kai praleisti laiką. Neberašo 
niekas protokolų, neberenka na
rio mokesčio, nėra ateities 
planų. Kur jau čia nebus planų! 
Nespėjom net pasijuokti kaip 
reikiant, kai pirmininkė Salom-
mėja Endrijonienė kaukšteli 
plaktuku į stalą, atseit, dėmesio 
ir: „Mielos ponios, klausykit, 
reikia tą ar aną padaryti". Ir vėl 
planuojam, ir aptariam, ir pasi-
skirstom darbais. Neseniai žo
džiu pasveikinom poetą Kazį 
Bradūną, laimėjusį Lietuvos 
Valstybinę literatūros premiją 
už sav© knygas „Prie vieno 
stalo" ir „Duona ir druska", 
sausio 15 d. ruošiam „Duonos 
ir druskos" sutiktuves ir au
toriaus rečitalį. Ir vėl su
skambės kaip užburtam rate — 
vakaronės, parodos, blynų pus
ryčiai, poezijos dienos... ir iš tų 
smulkių pinigėlių bandom ge
rinti ir gražinti Jaunimo centrą. 

Al. Likanderienė 
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Laisvalaikio darhy paroda Jaunimo centre prisimenant: lankytojai domisi 
gražiais rankdarbiais. 

IŠARTI IR TOLI 
JAV 

— Sausio 16-17 dienomis 
Los Angeles vyks LB Vakarų 
apygardos suvažiavimas ir 
„Sausio 13-sios" minėjimas. Iš 
Lietuvos a tvykusi garbės 
viešnia Jadvyga Bieliauskienė 
dalyvaus suvažiavime, o 
sekmadienį, sausio 17 d., bus 
pagrindinė kalbėtoja Sausio 
13-sios minėjime. Minėjimo 
meninę dalį atliks LB „Spin
dulio" ansamblio nariai ir litu
anistinės mokyklos mokiniai. 

VVisconsin univrrsi teto 
profesorės, vertėjos Birutės 
Ciplijauskaitės įsteigta premija 
už grožinės literatūrom vertimus 
į lietuvių kalbą šier.et paskir
ta poetui Alfonsui B kontui. Jis 
išvertė senovės indų epo — dalį 
— „Bhagavadgytą". „Bhagavad-
gyta" išspausdinta Pasaulinės 
literatūros bibliotekos knygoje 
Senovės Rytų poezija. Lietuvos 
Rašytojų sąjungos premija pa
skirta poetui Antanui A. Jony
nui už eilėraščių knygą Nakties 
traukinys". 

— Prof. Vytautas ir med. 
dr. Danutė Bieliauskai išvyko 
į Šveicariją, kur juodu dalyvaus 
konferencijoje ir praleis savo 
žiemos atostogas, slidinėdami 
Alpėse. Namo sugrįš sausio 25 
d. 

KANADOJE 
— Toronto „Volungės" cho

rais gruodžio 13 d. suruošė kalė
dinių giesmių koncertą Šv. 
Onos anglikonų bažnyčioje. Su 
choru pasirodė sol. Anita Pa
k a l n i š k y t ė - P u o d ž i ū n i e n ė , 
smuikininkai Rūta Melkienė ir 
Algirdas Stulgys, taip pat įsi
jungė dainos vienetas „Su
tartinė", vadovaujamas muz. 
Nijolės Benotienės. Įtarpus tarp 
giesmių skaitė Prisikėlimo kle
bonas kun. A. Simanavičius, o 
juos paruošė Vincas Kolyčius. 
„Volungei" priklauso 43 
dainininkai, vadovauja muz. 
Dalia Viskont ienė. Kalė
diniame koncerte pasirodė ir 
vaikų choras. 

— Torontiškiai Petras ir 
Jan ina Gurkliai gruodžio 26 d. 
šventė 25 metų vedybų sukaktį. 
Šventė paminėta Mišiomis 
Lietuvos kankinių šventovėje ir 
vaišėmis Anapilio Parodų 
salėje. 

— Lietuvos kankinių para
pijos bendras Kūčias gruodžio 
24 d. surengė parapijos taryba. 
Dalyvavo apie 70 asmenų. Kalė
dinių giesmių giedojimui vado
vavo N. Benotienė, Zita ir 
Daina Gurklytės . Vaišes 
paruošė J. Gurklienė. 

— Toronto lietuvių Prisi
kėlimo parapijoje ir taip pat 
Lietuvos kankinių parapijoje 
prieš Bernelių Mišias Kalėdų 
vidurnaktį gražiai pasirodė vie
tinės dainos pajėgos su kalė
diniais koncertais. Anapilio 
šventovėje pasirodė parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Jono Govėdo, ir „Sutartinė", 
vad. muz. Nijolės Benotienės. 
Kartu su giesmininkais kalė
dine muzika klausytojus ža
vėjo smuikininkas Algirdas 
Stulgys. Prisikėlimo parapijoje 
giedojo choras, vad. Dalios 
Viskontienės, su solistais L. 
Dambrauskaite, D. Kušlikyte, 
D. Radtke, A. Simanavičium, D. 
Viskontienė. 

— Montrealio lituanistinė 
mokykla suruošė Kalėdų eglu
tę gruodžio 13 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Mokiniai vai
dino Birutės Pūkelevičiūtės 
„Kalėdos pas nykštukus". At
vyko Kalėdų senelis, o po pro
gramos visi buvo pavaišinti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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