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Kaip išvedama 
Rusijos kariuomenė 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 15 d. (Elta) — 

1992 m. rugsėjo pradžioje Rusi
jos kariuomenė Lietuvos terito
rijoje turėjo 20,000-22,000 ka
riškių. Lietuvoje buvo 5 divizijos 
— iš viso 288 atskiros kovinės 
bei aptarnaujančios paskirties 
dalys, daliniai ir padaliniai 
(dalis jų priklausė minėtoms di
vizijoms). 

Pagal grafiką Rusijos kariuo
menė turi būti išvesta iš Lie
tuvos teritorijos iki 1993 m. rug
pjūčio 31 dienos. Iki 1992 m. 
pabaigos (pirmasis etapas) 
turėjo būti išvesta 61 karinė 
dalis (dalinys). Šiemet sausio 7 
d. peržvelgus duomenis, iki šios 
dienos išvesti 47 kariniai dali
niai — 78% to, kas buvo numa
tyta pagal išvedimo grafiką. 

1992 m. gruodžio 31 d. baigėsi 
pirmas Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos etapas. Sprendžiant iš 
rezultatų, pagrindinės šio etapo 
užduotys įvykdytos. Pagal gra
fiką atitraukiama sausumos 
kariuomenė bei oro desanto 
pajėgos. Išvesta 60% prieš
lėktuvinės gynybos padalinių. 

Nors ir pradėtas, bet lėtai 
vyksta karinių oro pajėgų 
išvedimas. Karinių oro pajėgų 
dalys ir daliniai grafike numa
tytu laiku (iki 1992 m. pabaigos) 
neišvesti. 

Nepradėtas karinio jūrų lai
vyno išvedimas. 

Nuo Rusijos kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos grafiko 
pasirašymo datos jau perimti 52 
kariniai objektai. Stambiausi 
per imti objektai: Šiaurės 
miestelis Vilniuje, kariniai 
miesteliai Ukmergėje, Pabra
dėje ir Marijampolėje. Pradėtas 
Pajuostės (Panevėžys) ir Zoknių 
(Šiauliai) aerodromų ir karinių 
miestelių perėmimas. 

Lietuva pasirašė cheminio 
ginklo uždraudimo 

konvenciją 

Sausio 13-ąją Paryžiuje, 
UNESCO rūmuose vykusioje 
cheminio ginklo uždraudimo 
sutarties pasirašymo ceremoni
joje dalyvavo ir Lietuvos dele
gacija. Mūsų šalies vardu visuo
tinę konvenciją pasirašė užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys. 

Paryžiuje Lietuvos užsienio 
reikalų ministras kalbėjosi su 
Lenkijos, Estijos, Vengrijos, 
kitų valstybių užsienio žinybų 
vadovais, taip pat lankėsi Lie
tuvos ambasadoje, susitiko su 
lietuvių bendruomenės nariais. 

Per Lietuvą praūžė uraganas 

Tokią audrą, kuri vakar siau
tė Palangoje, galima palyginti 
tik su 1967 vėtromis. Stipraus, 
apie 30 m/sek, vėjo įaudrinta 
jūra sudaužė Palangos jūros 
tiltą, jo liko gal penki metrai. 
Sugriautos ir suniokotos medi
nės gelbėjimo stotys. Jei ne 
kopų sutvirtinimai, jūros van
duo būtų prasiveržęs toli į 
miestą. Baisus vaizdas ir Palan
gos pušynuose. Su šaknimis iš
vartytos ir išgriautos šimta
metės pušys. Sunku pasakyti, 
koks likimas Palangos paplūdi
mių. 

Sutriko geležinkelio eismas. 
Ypač nukentėjo pajūrio rajonai, 
kur geležinkelio kelius užvertė 
medžiai, nutraukę ir elektros 
laidus. Kretingos rajono Kūlu

pėnų stotyje vėjas nuo bėgių 
nuvertė du tuščius krovininius 
vagonus, Klaipėdos „Draugys
tės" stotyje vėjo gūsiai išjudino 
tris vagonus, kurie nuriedėjo ir 
atsitrenkė į aklavietės smėlio 
pylimą. Daug elektros laidų ir 
telefono ryšio linijų palei 
geležinkelius nutraukta ir ki
tuose Lietuvos rajonuose. Dėl 
to iki poros valandų vėluoja 
keleiviniai elektriniai trauki
niai Vilniaus-Kauno ruože. 

Pavojinga važiuoti Kau-
no-Jurbarko plentu. Panemune 
išraizgytas kelias daugelyje 
vietų užverstas medžiais, o ties 
Raudondvariu kelininkai buvo 
priversti nurodyti apvažiavimą 
— sąvartų nepajėgia valyti. Me
džiai užtvėrė ir ki tus kelius. 

Hidrometeorologijos centras 
informavo, kad stipriausias 
vėjas ketvirtadienį siautėjo Ni
doje — jo gūsiai siekė 36 m/sek. 
Kitose Lietuvos vietovėse vėjas 
pūtė apie 30 m/sek. Yra ir žuvu
siųjų. 

Paminėtas Klaipėdos 
a tvadav imas 

Šiandien sukanka 70 metų, 
kai Klaipėdos kraštas buvo pri
jungtas prie Lietuvos. 

Giruliuose šiandien prasidės 
mokslinė konferencija „Klai
pėdos susivienijimas su Lietuva 
ar Memelio anšliusas?". Ją 
organizuoja Klaipėdos univer
siteto Prūsijos ir Mažosios 
Lietuvos istorijos centras ir 
uostamiesčio valdyba, praneši
mus skaitys mokslininkai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vo
kietijos ir Rusijos. 

Už žuvusius 1923 m. sukilimo 
savanorius bus aukojamos šv. 
Mišios Marijos Taikos karalie
nės bažnyčioje. Čia prasidės 
iškilminga Lietuvos kariuome
nės eisena centrinėmis miesto 
gatvėmis. Prie sukilėlių pa
minklo Skulptūrų parke, kur 
įvyks gedulingas paminėjimas, 
bus padėti vainikai ir uždegtos 
atminimo žvakutės. Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejuje bus 
atidaryta paroda „Klapėdos 
kraštas 1923 meta i s " . Čia 
eksponuojama medžiaga pasa
koja apie 1923 m. sukilimo pra
džią, priežastis, jo svarbą — tą 
žiemą Klaipėdos kraštas nusi
metė šimtmečius slėgusią ger
manizacijos ir kolonizacijos 
naštą. 

Apie lietuvių tremtį angliškai 

Buvęs New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės p i rmin inkas 
Vytautas Alksninis padovanojo 
Lietuvos mokyklų bibliotekoms 
2,000 egzempliorių anglų kalba 
išleistos knygos apie lietuvių 
tremtį. Tai Onos Garbštienės 
prisiminimų knyga Heli in Ice 
(„Leidinis pragaras"), pasako
janti apie tragišką lietuvių tau
tos lemtį sovietinės okupacijos 
metais. Ji buvo išleista Alks
ninių šeimos lėšomis. Knygą iš
spausdino „Spindulio" spaus
tuvė. 

Sausio 14 d. V. Alksninis savo 
dovaną perdavė Lietuvos kultū
ros ir švietimo ministerijai. 

Tarptaut inė muit inių t a r y b a 
pagerbė narsųjį Lietuvos 

mui t in inką 

Iš Briuselio į Vilnių atkeliavo 
Tarptautinės Muitinių Bendra 

Clinton kol kas nekeis 
politikos dėl Haiti pabėgėlių 

Bombėjuje, Indijoje, ligoninių pareigūnai apskaičiuoja, kad iki 1,000 žmonių žuvo riaušėse ir smur
to veiksmuose, Indijos musulmonams ir indusams užpuidinėjant vienikitus, po senovinės mečetės 
sunaikinimo priš mėnesį šiaurinėje Indijoje. Musulmonai indai daugiausia nukentėjo, ir čia jie 
prieglaudą rado Bombėjaus traukinio stoty, netekę namų šiujose neramumuose. 

Lietuvos ambasados nebus 
uždaromos 

Vilnius, sausio 11d. (BNS) -
Lietuvos užsienio ministras 
Povilas Gylys spaudos konferen
cijoje pirmadienį paneigė Lie
tuvos aido teigimą, kad naujoji 
užsienio ministerija žadanti už
daryti Lietuvos ambasados už
sienyje. 

Min. Gylys užtikrino, kad 
tokių planų nėra. Anot Gylio, 
prie tokių išvadų galėjo privesti 
du Užsienio Reikalų Ministeri
jos (URM) sprendimai. Pirmasis 
sprendimas liečia ambasadų 
tarnautojų algas. Gylys prisi
pažino, kad tas sprendimas buvo 
padarytas, neatkreipiant dėme
sio į faktą, kad kai kurios am
basados, kaip pvz. JAV, nėra 
finansuojamos iš valstybės 
biudžeto. Jis pridėjo, kad šis 
algų klausimas buvo aptartas 
su Lietuvos ambasadorium S. 
Lozoraičiu ir kad minėtasis 
sprendimas bus atšauktas. „Tai 
techniški klausimai, sukėlę 
daug triukšmo", pasakė minist
ras. 

Užsienio ministras Povilas 
Gylys taip pat paaiškino URM 
sprendimą atšaukti anksčiau 
padarytą sprendimą pasiųsti 
aštuonis asmenis saugumo už
daviniams į Lietuvos ambasa
das Belgijoje, Danijoje, Di
džiojoje Britanijoje, JAV, Len-

darbiavimo Tarybos garbės raš
tas Tomui Šernui — narsiajam 
Lietuvos gynėjui, kurį sunkiai 
sužeidė banditai, 1991 m. liepos 
31-ąją užpuolę Medininkų mui
tinę. Šios tarptautinės organi
zacijos generalinio sekretoriaus 
P. P. Hayes pasirašytame doku
mente pažymimi dideli Tomo 
Šerno nuopelnai Lietuvos mui
tinės tarnyboje. 

Kaip informavo Elta Lietuvos 
muitinėje, šis raštas bus įteiktas 
artimiausiu metu — per Tarp
t a u t i n ę mui t in inkų dieną. 
Neseniai T. Šernas po ilgoko gy
dymo Vokietijoje drauge su 
sužadėtine grįžo į Lietuvą. Jo 
būsena pagerėjo. Tomas kalba, 
vaikšto, tačiau dar bus vykdoma 
ilgesnė gydymo ir treniruočių 
programa, panaudojant specia 
lią metodiką ir aparatūra 

kijoje, Prancūzijk 5. Švedijoje ir 
Vokietijoje. Gylys pastebėjo, 
kad visi tie asmenys yra 
Lietuvos Seimo Saugumo sekci
jos tarnautojai ir kad jų siun
timas į ambasadas yra be pa
grindo. Dėl šio sprendimo Gylys 
pats pasiėmė atsakomybe, saky
damas, kad Lietuvos biudžete 
nėra pakankamai lėšų tokiems 
tikslams. Be to,.,ambasados dar 
nėra pilnai susiformavusios", 
i įsakė užsienio ministras. 

Min. Gylys pastebėjo, jog 
JRM ir Tarptautinių Ekonomi-
"" , oantykiu Ministerija buvo 
sujungtos ekonominiais sumeti
mais. „Ekonominių santykių 
skyrius yra kuriamas Užsienio 

Reikalų Ministerijoje. Joje bus 
25 tarntautojai. „Turime sukur
ti mažus, bet veiksmingus vie
netus, ir tai yra bendrai galio
jantis principas", pasakė už
sienio ministras P. Gylys. 

Paklaustas apie viceministrų 
skyrimą užsieniui, min. P. 
Gylys atsakė, jog pasikeitimai 
URM bus paskelbti netrukus, 
atsisakydamas minėti pavardes. 

Gylys taip pat informavo, jog 
Lietuvos ambasadorius Rusijai 
bus paskirtas ateinančią savaitę. 
Jis taip pat paaiškino, kad Lie
tuvos ambasadorius Vokietijai 
Vaidotas Antanaitis neatsis
tatydino, bet pareiškė norą 
išeiti į pensiją š.m. rugpjūty. 
Antanaitis taip prašė, kad į 
ambasadą būtų atsiųstas naujas 
asmuo susipažinti su dabartiniu 
ambasados darbu. 

JAV Aukšč. Teismas: 
Negalima trukdyti 

demonstracijų prieš abortus 
Wahington. DC, sausio 13 d. 

(NYT) — JAV Aukščiausiasis 
Teismas trečiadieni nusprendė, 
kad po JAV : vilinio karo iš
leistas įstat r as, kuriuo buvo 
norima aps?.:-'0ti juodaodžius 
nuo jiems netolerantiškos Ku 
Klux Klan vganizacijos de
monstracijų, negali būti 
pritaikyti apanti moteris, no
rinčias daryti abortą, nuo pro-
gyvybės dem •:-rtruotojų, kurie 
apsupa abor - darančias kli
nikas. 

Teisėjai bs.sivo tuo spren
dimu 6 už, : prieš. Daugumos 
nuomonę parašė teisėjas An-
tonin Scalia N t pritariantys tei
sėjai buvo John Paul Stevens, 
Sandra Day (1: -onnor ir Harry 
Blackmun. T< 3. David Souter 
pritarė pag; ndinei sprendimo 
tezei, bet n* > sam teis. Scalia 
surašytam spr< ėdimui ir parašė 
savo atskira sprendimą. 

Paskutini uoju metu abortus 
darančios klinika keletą tuzinų 

Washington, DC, sausio 14 
d. (NYT) - Sakydamas, jog 
jautė reikalą imtis veiksmo, kad 
neprasidėtų masinė migracija iš 
Haiti salos į JAV, būsimasis 
JAV prezidentas Bill Clinton 
ketvirtadienį pranešė, kad jis 
bent laikinai atidės rinkiminės 
kampanijos metu duotą pažadą 
ir tuo tarpu pratęs Bush admi
nistracijos nuostatą jėga su
grąžinti į Haiti tuos, kurie ban
do nelegaliai atplaukti į JAV 
krantus. 

Šimtus tūkstančių Haiti gy
ventojų ruoštis kelionei į JAV 
savo pasistatytais laivais 
paskatino B. Clinton'o pasmer
kimas Bush potvarkio laivais 
plaukiančius sugrąžinti , jį 
pavadinant „žiauria Haiti pa
bėgėlių grąžinimo į brutalią 
diktatūrą nuostata, neišklau
sius jų azilio prašymo priežas
čių". 

B. Clinton'as buvo pažadėjęs 
priimti Haiti pabėgėlius ir 
palengvinti azilio prašymo 
procesą, kol jų krašte bus 
atstatyta demokratija. Vienu 
rinkiminės kompanijos metu 
Clinton pasakė: „Jei aš būčiau 
prezidentu, aš — jei nebūtų 
aiškių parodymų, kad jie nėra 
politiniai pabėgėliai — duočiau 
jiems azilį laikinai, kol at
statysime teisėtai išrinktą Haiti 
valdžią". 

Tas pažadas paskatino haitie-
čius pasistatyti beveik 1,000 
laivų, kuriuose gali t i lpt i 
150,000 asmenys, kurių dauge
lis yra pasiruošę plaukti aud
ringoje jūroje, norint pasiekti 
Amerikos krantus Bill Clinton 
inauguracijos dieną. 

Tačiau būsimasis prezidentas, 
magnetofoniniame įraše, ketvir
tadienį duotame transliuoti per 
Haiti radiją ir per Haiti išeivių 
radiją JAV-ose, labai aiškiais 
žodžiais pasakė, kad haitiečiai, 
kurie pasileistų laivais plaukti 
į JAV, bus jūroje sulaikyti ir 
grąžinami į Haitį. Jis taip pat 
pabrėžė, kad užtikrins, jog ir 
toliau būtų vykdomi dabartiniai 
JAV imigracijos įstatymai, 
kuriais nepriimami ekonomi
niai pabėgėliai iš Haiti, bet 
priimami politiniai pabėgėliai. 

B. Clinton pareiškimas nuliū
dino tiek Haiti esančius, pabėgti 
besiruošiančiuosius, tiek ir JAV 

įstatymo projektą, kuriuo fede-
ralinių teismų teisėjai gautų 
teisę išleisti įsakymus, nelei
džiančius blokuoti abortus 
darančių klinikų. Sen. Edward 
Kennedy žadėjo panašų projek
tą pristatyti Senate. 

Teisėjas Scalia savo spren
dime rašė: „Nežiūrint ką asmuo 
mano apie abortą, negalima 
paneigti , kad yra bendrai 
priimtinų ir gerbintų priežasčių 
laikytis priešingos nuomonės, 
visai neturint neapykantos ar 
moterų žeminimo motyvų" 
prieš moteris, kaip grupę. 

Teisėjas Stevens savo spren
dime tačiau pasakė, kad to 

esančias pabėgėlių organizaci
jas, kurios glaudžiai bendradar
biauja su Clinton valdžios per
ėmimo kadru, ruošiant naują 
priėjimą prie laivais pabėgan
čiųjų problemos. 

„Grąžinimas laivu pabėgan
čiųjų iš Haiti tuo tarpu tęsis ir 
po mano tapimo prezidentu", 
pasakė B. Clinton savo įrekor-
duotame pareiškime. „Iš Haiti 
laivais plaukiantieji į JAV bus 
sulaikyti ir grąžinti į Haiti JAV 
Pakrančių sargybos. Pabėgimas 
laivu nėra kelias į laisvę". 

Spaudos konferencijoje B. 
Clinton pabrėžė, kad jo patarė
jai jau dabar dirba „energingai 
ir ryžtingai skatindami susita
rimą tarp visų grupuočių Haiti 
valstybėje, ieškant politinio 
sprendimo jūsų tautai", o „pa
žanga artėjant į tokį sprendimą 
pagerins žmogaus teisių būseną 
visiems haitiečiams". 

B. Clinton'o pasisakymai bu
vo padaryti po to, kai tremtyje 
esantis, teisėtai išrinktasis Hai
ti prezidentas kun. Jean-Bert-
rand Aristide pirmadienį per 
radiją ragino haitiečius 
neplaukti į JAV, ir atrodė, kad 
jo — pirmo demokratiškai iš
rinkto prezidento, kuris tačiau 
prieš dvejus metus perversmu 
buvo pašalintas — raginimai 
neįtikino Haiti gyventojų. 

Šį pirmą savo administracijos 
užsienio poVitikos veiksmą C\ir.-
ton pateisino, spaudos konferen
cijoje Little Rock sakydamas, 
kad tuo norėjo apsaugoti plauk
ti žadančiųjų gyvybes, ir kad jo 
kampanijos retorika buvo netei
singai suprasta. Clinton primi
nė, jog jis pakartotinai sakęs, 
kad „žmonės, neatitinkantys 
pabėgėlių kvalifikacijas, čia ne
priklauso ir kad yra aiškus ir 
teisiškai pagrįstas skirtumas 
tarp ekonominių ir politinių pa
bėgėlių". 

Rescue ir panašių organizacijų. 
Žymiausia tokių demonstracijų 
buvo 1991 m. vasarą Wichita, 
Kansas. 

Abortų klinikos taip pat gali 
remtis valstijų įstatymais, drau
džiančiais brautis į privačią 
nuosavybę ar trukdyti verslo 
veikimui. Bet federalinis 
įstatymas būtų joms naudin
gesnis, nes juo galima būtų 
gauti teismo įsakymus ištisiems 
rajonams (counties), ne tik 
paskirai atskirose bylose, ką jie 
gali gauti valstijų įstatymais. 

Tos bylos Aukščiausiame 
Teisme profilį iškėlė tai, kad 
prez. Bush pridėjo savo argu
mentus prie Operation Rescue 
organizacijos argumentų, kad ieškinio tikslas kaip tik buvo 
1871 m. įstatymas netaikytinas „kiekvienai moteriai paneigti 
abortus darančių klinikų bloka
vimui. 

JAV Kongreso nariai, remian
tys teisę darytis abortus, išgir
dę sprendimą, pasakė, kad jie 
veiksią, kad Kongresas greitai 

galimybe naudotis konstitucijos 
apsaugota teise, kurią tik 
moterys turi". 

^" 

kartų rėme?: 1371 m. išleistuoju pravestų įstatymus, kurie savo 
įstatymu, virinamu Ku Klux veikimu neutralizuos šį teismo 
Klan Act, prašydamos federali sprendimą. Atstovų rūmuose 
nės apsaugo^ "io jų darbą truk- kongr. Charles E. Schumer iš 
dančių antiaN rtininkų demon Brooklyno. pasakė, kad jis 
stracijų, surengtų Operation vėliau šį mėnesį pristatys 

— Kolumbijoje staiga karš 
tų pelenų versmę iššovęs ugnia-
kalnis užmušė bent 6 jo viršūnė
je dirbančius mokslininkus. Aš
tuoni buvo sužeisti ir nežinoma. 
apie dešimt kitų, ten dirbusių 
mokslininkų. 

Paaugo tiražas 
Ne visa Lietuvos spauda 

kenčia nuo sunkių ekonominių 
sąlygų. Lietuvos ryto dienraščio 
pirmasis 1993 metų numeris iš
ėjo 136.100 t iražu - di
džiausiu Lietuvoje, rašo Kauno 
diena sausio 6 d. laidoje. 
Lietuvos rytas yra ir didžiausios 
apimties — 24 puslapių. Šis 
dienraštis yra vienintelis, 1993 
metų pradžioje susilaukęs tiražo 
augimo — beveik dešimčia tūks
tančių. Gruodžio 31 dienos nu
merio tiražas buvo 126.300. 

KALENDORIUS 

Sausio 16 d.: Marcelis, Hono-
ratas, Gedane, Jovarasa. Nor-
gailė. 

Sausio 17 d.: 2-as eilinis sek
madienis. Antanas abatas, Leo-
nilė, Dovainis, Vilda. 

Sausio 18 d.: Martin Luther 
King gimtadienis (JAV šventė). 
Krikščionių vienybės oktava 
prasideda. Liberta. Priska. 
Darius, Gedgaudas. 

Sausio 19 d.: Marijus. Morta. 
Kanutas. Raivedys, Gedvile. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 7:16. 
' leisis 4:45. Temperatūra dieną 

32 F (O C), apsiniaukę, gali 
snyguriuoti ar lynoti. 

Sekmadienį saulė tekės 7:15, 
šalčiau, apsiniaukę. Pirmadienį 
ir antradienį dalinai debesuota, 
oras palaipsniui atšvla. 
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ATEITININKAI LIETUVOJE 
Šeštadienį, 1993 metų sausio 

9 dieną, 6 valandą vakare Atei
tininkų namuose Lemonte susi
rinko didelis būrys Chicagos ir 
apylinkių a te i t in inkų susitikti 
su Lietuvos Ateitininkų Federa
cijos pirmininku dr. Arvydu 
Žygu, kuris susir inkusius iš
samiai ir j au t r ia i supažindino 
su Lietuvos atei t ininkų veikla. 
Vakarą ruošė Chicagos atei
t ininkų sendraugių skyrius. 
Vakarą pravedė Ateitininkų Fe
deracijos genera l in is sekre
torius Juozas Baužys. Su dr. Ar
vydu Žygu vakaro dalyvius nuo
taikingai supažindino Atei
t i n i n k ų Federac i jos vadas 
Juozas Polikaitis. Ki tas dvi 
valandas vakaro dalyviai ati
džiai klausėsi dr. Arvydo Žygo. 
Jo kai kurias mint is atpasako
sime šiame rašinyje. 

Dialogo būt inumas 

Dialogas ta rp Lietuvos ir išei
vijos yra labai reikalingas. Per 
praėjusius ke tve r i u s metus 
buvo geras, bet galėjo būti stip
resnis. Laukiau šio susitikimo, 
bet ir jaudinausi . Per tą ketver
tą metų jaučiau, kad Lietuvą vis 
mažiau ir mažiau suprantu. 
Lengviau buvo suprasti Lietuvą 
žiemos metu: sušaldyta, kon
centruota, ramu. J i — komuniz
mo vergijoje. Tur i būt i žmogaus 
teisių atgimimas. Kai ateina pa
v a s a r i s , a t s i r a n d a didelės 
gyvastis ir chaosas. Pavasario 
chaosas reikalingas. Šiandieną 
reikia žiūrėti į Lietuvą pavasa
ri įvaizdžiu. Gyvename labai 
sudėtingoje epochoje. Labai 
būtina pokalbiuose išryškinti 
principus — švyturius. 

Kas yra Lietuva, 
Lietuvos jaunimas 

Norėjau šį vakarą išryškinti, 
kas yra Lietuva, Lietuvos jau
nimas. Tikrovė yra sudėtinga — 
negalima keliais žodžiais pasa
kyti, kas yra t ikrovė. Sutikau 
visokio jaunimo — su tais, kurie 
kentėjo dėl savo įsitikinimų, ir 
su tais, kurie persekiojo. Jau
nuomenės d i d ž i u m a : j aun i 
žmonės, kuriuos tėvai apsaugojo 
nuo rizikos, neduodami tautos 
tęstinumo idėjų a r tikėjimo 
pažinimo. Homo sovieticus di
džiulė neteisybė. Žmonės buvo 
apiplėšti visose srityse. Komu
nizmo mėsmalė baisi. Turime 
daug ką suprast i ir daug ką 
atleisti. Branginame tai , kad 
žmogus l a i s v a s , v e r t a s iš
ganymo, vertas antros progos. 
1989 metais baigėsi mano me
daus mėnuo su Lietuva. Iki tada 
kiekviena diena buvo kaip ste
buklas. Tada būdavo ir momen
tai, kada nuliūsdavai: žmonės 
pilni baimės ir neapykantos. 
Mano tautos žmonės sugadinti. 
Tu užaugai Chicagoje ir matei 
visokių žmonių laisvoje vi
suomenėje. Ir universiteto vi
daus politikoje matei visa ko. 
Didžioji laisvė — vidinė laisvė, 
laisvė tobulėti, būt i žmogumi. 

Per tuos ketverius metus da
riau eksperimentą su studen
tais. Klausiau: ar tais baisiais 
metais jutai prievartą? Buvo dvi 
skirtingos Liettivos: Lietuvos 
K a t a l i k ų Bažnyč ios rezis
tencijos Lietuva ir kita, dau
gumos jaunimo Lietuva, ku
riuos tėvai apsaugojo nuo šios 
tikrovės. Kuri tikroji Lietuva? 
Tikroji yra išeivijos ir pasiprie
šinimo Lietuva. Išeivijos misija 
šiandien svarbesnė, negu prieš 

10 metų. Būtų didelė tragedija 
ir didelė nelaimė uždaryti litu
anis t ines mokyklas. Išeivija 
saugojo tautą 52 metus . 

Daugelis jaunų žmonių Lietu
vos nepriklausomybės laiko
ta rp į l a iko n e r e i k š m i n g u . 
Didelė dalis nežino, ką reiškia 
būti lietuviu. Tremtinių vaikų 
dalia savita: gyvendami toje 
terpėje sau klausėme: ką reiškia 
būt i l ietuviu. Gyvendami kaip 
t remtiniai , mes sakėme, kad 
žinome, kas yra būti Lietuvai 
Tas pasaulis , kurį s ta tė mūsų 
mokytojai (dabar jų daugelis 
i l s i s i šventojo K a z i m i e r o 
kapinėse). Mes supratome, ką 
reiškia būti žmogumi. 

Lietuva dabar yra kul tūr inės 
krizės padėtyje. Kultūros identi
teto bankrotas — kas aš esu? 
Amerikos mokyklos jaun imui 
n e p r i i m t a s ie t i d a b a r t i n ę 
Ameriką su 1938 metų Ameri
ka . Lietuvos ku l tū ros atsi
sakymas reiškia, kad jaunas 
lietuvis klauso tą pačią muziką 
kaip j aunas prancūzas ir jaunas 
amerikietis . Lietuvos jaunimas 
yra bendrame Europos kultūros 
kat i le . 

Atnaujinimo darbas 

Mūsų pagrindinis darbas atei-
tininkijoje — atnaujinimo dar
bas. Dažnai esame nesuprasti. 
S a k o m a , kad esame praei-
t in inkai , atsilikę, norį sugrįžti 
į praeitį . Komunistai norėjo 
a t imt i istorinę atmintį, etninę 
k u l t ū r ą , f u n d a m e n t a l i n į 
tikėjimo supratimą. Lietuvos 
jaunimo nusistatymas — viskas 
arba moderniška, arba tradicija. 
Pas ta tę dalykus kraštutiniais 
atvejais. O tačiau viskas telpa 
kristocentriniam judėjime. Pa 
vyzdž iu i : social inė akc i ja , 
malda. Sunkiausia: jaunimas 
galvoja priešpastatymais. Šių 
metų tema: Omnia. Ieškome ne 
konfrontacijos, o atgimimo. 

P i rmiaus ia , įvertinus pro
blemas, su kuriom susidur-
davom. bandydavom spręsti. 
Atei t ininkų atsikūrimo kelias 
buvo trukdomas. Buvo bandoma 
ateit ininkus infiltruoti, kompro
mi tuo t i . T ik in tys is žmogus 
negali prarast i vilties. Dažnai 
buvo iškraipomas rekolekcijos 
kelias. Mes supratome, kad 
nebuvo mūsų teisė mokyti kata
l i k u s k a i p me l s t i s . Rytų 
Bažnyčia, kuri sekė Kristų iki 
Golgotos, dabar turėjo eiti į 
P r i s ikė l imo džiaugsmą. Po
grindžio jaun imas neturėjo pro
gos būt i vadais. Pradėjome nuo 
pagrindų — bandykime supras
ti, ką sako Bažnyčia moderniam 
pasauliui . 

J e i a tvykdavo iš Vakarų 
svečiai, a tvykę dažnai maty
davo tik vieną veiklos aspektą. 
Todėl buvo keliami klausimai: 
ar a te i t in inkai šalti intelektua
lai, a r davatkos? Buvo skaudu, 
nes tie žmonės kalbėjo nesu
prasdami visos padėties. 

Būtina liudyti, kaip 
svarbu būti l ietuviu 

Leiskite pirmąja pokalbio dalį 
baigt i mint imi , kuri man bran
g i a u s i a g r įžus iam į savo 
Lietuvą Chicagoje Kokie mes 
buvome palaiminti auklėjami 
ne t ik katalikiškose gimnazi
jose, bet ir Šalkauskio ir Macei
nos pedagoginėje filosofijoje. 
Išeivijos misija nepasibaigė — 
prasideda naujas jos tarpsnis. 
B ū t i n a Lie tuvon vvkt i ir 
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Aušra Danieliūtė ir Justinas Milušauskas — studentai iš Lietuvos, kalba 
lietuvių visuomenei Clevelande. 

l i udy t i , kaip svarbu bū t i 
lietuviu. Įvertinkite mūsų dar
bą labai realiai. Mes repre
zentuojame ne save, bet išeivijos 
v i suomenę . Kai a t v y k s t a 
žmonės iš Lietuvos, priimkite 
juos prie savo kūčių stalo, prie 
savo Velykų stalo. 

Lietuvos kultūros padėtį gali
ma palyginti su Afrikos tautų 
kultūrų padėtimi. Kai mažoji 
k u l t ū r a kr izės situacijoje, 
dažnai tautos nariai pasijunta 
menkaverčiai, atsisako savo 
identiteto. Lietuvos jaunimas 
nežino, ar vertinga ar garbinga 
būti lietuviu. Labai naudingi 
atvykusių norvegų ir prancūzų 
etnologų komentarai: atvyku
sieji pastato Lietuvos jaunimui 
veidrodį — parodo, koks jis 
gražus ir turtingas. 

Nerasčiau žodžių apie tuos 
projektus, kuriuos vykdėte. Bai
giant — nepaprastai gera vėl su
grįžti į namus. Per tuos ket
ve r iu s metus išeivija pa
gražėjusi ir pajaunėjusi. Būkite 
tas bankas, kuriame sukrautas 
krait is Lietuvos ateičiai. 

Č ia dr. Arvydas Žygas 
p a p r a š ė studentų i šda l in t i 
keturis puslapius pokalbio daly
viams. Juose išdėstyta Lietuvos 
Ate i t i n inkų Federaci jos 
struktūra, Lietuvos Ateitininkų 
Federacijos 1992-1993 metų 
veiklos kalendorius ir sąrašas 
paramos, kuri Lietuvos atei
t in inkams reikalinga. Lapus 
dalinant, dr. Žygas papasakojo 

įdomias veiklos detales. 

Poz i tyvūs veiklos ženkla i 

Eucharistijos bičiuliai dabar 
jungiasi su ateitininkais — tai 
labai pozityvus ženklas. Yra 
daug naujų sąjūdžių. Ekumeniz
mas dažnai pasireiškia kaip 
krat inys. Daug jaunimo į atei
t in inkus žvelgė kaip į naują 
komjaunimą ir iš viso organi
zacijomis nepasitikėjo. Buvęs 
komjaunimas labai stiprus. 

L ie tuvos a te i t in inkai P a x 
Romaną asamblėjoje 

Ispanijoje Bilbao mieste įvyko 
23-oji Pax Romaną tarptautinė 
a samblė ja . Lietuvos atei
t ininkai buvo Pax Romaną or
ganizacijos kūrime. Asamblėjoje 
buvo atstovaujama 95 kraštams 
iš viso pasaulio. Dr. Arvydas 
Žygas suvažiavime atstovavo 
L ie tuvos Kata l ikų Mokslų 
Akademijai. Pirmosios suvažia
vimo dienos buvo skirtos rajonų 
pasitarimams. Europos rajo
ninio pasitarimo metu jis taip 
pat sveikino Pax Romaną Lietu
vos ateitininkų vardu, kurie 
grįžta į Pax Romaną sąjūdį. 
Tada pašoka Pax Romaną gene
ra l in is sekretorius ir sako: 
..Sėsk ir tylėk, nes kitaip aš 
viešai paskelbsiu, kas Tu esi — 
komunistas". Pasirodo, kad Pax 
Romaną sekretorius buvo anks
čiau atvykęs į Vilnių ir kalbėjęs 
su Lietuvos Ateities Forumo at
stovais, kurie jam prisistatę 
kaip atsikūrusi Ateitininkų Fe
deracija. Dr. Žygas patenkintas, 
kad nesusipratimas išspręstas. 
J i s turėjęs įdomų pergyvenmą, 
atei t ininkams atstovaudamas 
i okie 'HĮ k tali di< nose 
Karlsruhe. Šiame suvažiavime 
vieną pagrindinių paskaitų apie 
Lietuvos Kataliku Bažnyčios 
Kroniką skaitė dr. Kazimiera 

Prunskienė, kur i buvo prista
ty ta kaip katalikų inte l igentų 
d i s i d e n t ų veikėja . T i k r a i 
sąmokslų pasaulis. Lie tuvos 
jaunimas irgi pasimetęs. J o 
išmoktas bejėgiškumas — „Ne
liepk man skaityti paskai tos , 
nes gausiu infarktą ir numir
siu", sako raginamas referatą 
skaityti jaunuolis. Amerikoje 
vadovavimo gabumai ugdomi 
nuo mažens: darželyje va ika i 
aiškina ,,Show and Tell" , ant
rajame skyrije kandidatuoja į 
skyriaus prezidentą. Pogrindžio 
jaun imas nepasiruošęs š i t am 
d a r b u i . Nebuvo p r a s m ė s 
jaunimą stumti vadovavimui, 
nes tai būtų savižudybė. J a u n i 
katalikai nematomi. Išeivija 
n ė r a m a č i u s i p o g r i n d ž i o 
jaunimo — kai mes prašome juos 
važiuoti, jie atsisako, nes savimi 
nepasitiki. 

Atsirasdavo neseniai galimy
bių studijuoti Liuveno, Fribour-
go universitetuose, bet nelengva 
vietoms rasti kandidatų. Katali
kiškam jaunimui nebuvo lei
džiama universitete studijuoti . 
Dabar kai kurie bando studijuo
ti Vytauto Didžiojo universitete. 
Studijuoti galėjo važiuoti j a u n i 
žmonės, kurie .tapę k a t a l i k a i s 
p r i e š d v e j u s ^ r e j u s m e t u s . 
Žmonės, kuri? buvo kovingi 
komjaunuoliai tapo kovingi ka
talikai. 

Kas s u d a r o L i e t u v o s 
Atei t ininkų Federac i ją 

Lietuvos Atei t in inkų Fede
racijos schemoje matote, kad Fe
deraciją sudaro Angela ič ia i , 
Jaunųjų Ateitininkų sąjunga, 
Moksleivių A t e i t i n i n k ų 
sąjunga. Studentų Ate i t in inkų 
sąjunga. Ateitininkai Sendrau
giai, Mokytojai, K a t e c h e t a i , 
Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demija. . .Pavasaris", Gyvosios 
Dvasios centras. LAF pirmi
ninkas dr. Arvydas Žygas koor
dinuoja ateitininkų veiklą, kur i 
vyksta vyskupijų rėmuose. LAF 
valdybos v i c e p i r m i n i n k a i 
rūpinasi penkiomis veiklos sri
timis: dr. Vincas Rastenis vado
vauja Istorinio tęs t inumo sekci
jai, sesuo Daiva Kuzmickai tė — 
Jaunimo auklėjimo ir globos 
sekcijai, kunigas Rober tas Gri
gas — Kultūros ir Informacijos 
sekcijai, Vidas A b r a i t i s — 
Šeimos ir Bendruomenės sekci
jai, kunigas R iman ta s Gudelis 
— Tarptautinių ryšių sekcijai. 

Kas yra . .Pavasar is"? Tai 
mūsų bandymas įžengti į mūsų 
kaimą. Galima siekti to, a tkur
ti intelektualų žemdirbį. „Pa
vasario" programoje akcen tas 
rūpintis invalidais va ika is , in
ternatų vaikais. 1938 meta is 
profesorius Stasys Ša lkausk i s 
parašė knygutę „ J a u n u o m e n ė 
ir Gyvoji D v a s i a " . Kom
jaunimas bandė į t r auk t i ateiti
ninkus į Lietuvos J a u n i m o 
parlamentą. Kul tūros minis t ro 
Dariaus Kuolio dėka ateiti
ninkai nesuvalstybinti. Tūks
tančiai pionierių vadovų siūlėsi 
dirbti su a te i t in inkais . Buvo 
pavojus, kad a te i t in inka i taps 
katalikiška pionerija. Švietimo 
ministerija vienu metu darė 
spaudimą, kad pionierių vado
vai organizuotų a t e i t i n inkus . 

Ypatinga dėmesį kre ip iame 
nuskriaustifšiems. Pirmosiose 
stovyklose bandėme įjungti 

pagalbinių in te rna tų jaunimą. 
Atradome, kad ši tam darbui 
esame nepasiruošę. Tur ime ir 
kitokią problemą: atei t ininkų 
s t o v y k l o s e d a l y v a u t i n ė r a 
visiems norint iems vietos, tad 
kai kur ie tėvai nori per blatą 
s iųs t i v a i k u s į a t e i t i n inkų 
stovyklą. Kiekvienoje stovyklo
je s tengiamės, kad stovyklautų 
kel iasdešimt našlai tukų. 

Gyvosios Dvasios centras yra 
katalikiško ekumenizmo apraiš
ka. Mes pasiskelbėme, kad GDC 
yra ne krikščioniškų organiza
cijų susi t ikimas, bet visų teo
centr inių organizacijų, kurios 
savo darbą dirba tautos labui. 
Komjaunuoliai siekia veiklą 
s u p r i v a t i n t i . Į s te ig t i kudir-
kiečiai, maironiečiai. Nurišo 
raudoną kaklara iš t į ir užrišo 
žalią. Visur dialektinio mate
rializmo dinamika — priešpasta
tymas . Romuviečiai skelbia, 
kad krikščionybė yra jų priešas. 

P o p r a n e š i m o 

Po dr. Arvydo Žygo vykusias 
d i s k u s i j a s p r a v e d ė J u o z a s 
Baužys. Po trumpos pertraukos, 
kur ios metu vakaro dalyviai 
skonėjosi Chicagos sendraugių 
a te i t in inkų skyr iaus valdybos 
ponių paruoštomis vaišėmis ir 
dalinosi praneš imo įspūdžiais, 
buvo parodyta dr. Žygo atvežta 
video juosta, kurioje buvo ma
t o m a L i e t u v o s a t e i t i n i n k ų 
veikla. O tada visi pilni vakaro 
įspūdžių skirs tėmės namo per 
sniego pūgą vėjo pustomais ke
liais. 
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prašymą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panslnlnkams nuolaida 

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

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
T o l . (708) 352-4487 

U N A S A. SIDRYS, M.D. 
OphthaJrnotogas/Akių Chirurgas 

2036 W. 71st St. 
312-438-5566 

4 1 4 8 W. S3rd St. 
312-738-7709 

Chicago, IL 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . Cormak Rd . 
Wo«tcho»tor , IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Noporvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

Priklauso Holy Cross ir Crtrist ligoninėms 
2434 W . 71 Stroot, Chicago 

T o l . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Roborts Rd., Palos Hllls, IL 

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

Kab. 312-7354477; 
Roz. (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. 96 St. Tat. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S . Kodzlo A v a . , 

C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

6132 S. KaOzfa Ava., CMcago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquotto Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

Tol . (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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

To l . (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pi rm, antr.. penkt. l2-3v.p.p., ketv. 2-7 v.v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St.. Chicago. IL 
Tol . (312)476-2112 

9525 S. 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tol . (708) 5988101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kablnoto Ir buto: (708)852-4159 

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzta, CMcago, III. 
Tol. (312)925-2670 

1185 Dundoo Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol . 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2608 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Stroot 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol. (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 

Kablnoto tai. (312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Csntsr-

Naoorvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sutto 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PFTPA.S ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Adm.nistrac.ja
http://stra.psn.us


„Laukiniai žmonės 

LAIKRAŠČIŲ 
NESKAITO" 

DAUGIAU APIE 
IMPERIJOS ATEITĮ 

Rimties valandėlė 

BŪTI ŠVIESA PAGONIMS 

Šis šūkis dar anais, „senosios" 
nepriklausomybės laikais Lietu
voje laimėjo spaudos platinimo 
vajaus konkursą. Galbūt jis 
mums ir šiais laikais būtų nau
dingas, ypač, kai lietuviškoji 
spauda nuolat praranda skaity
tojus ir yra pakibusi būti-nebūti 
akligatvyje. 

Tik pagalvokime apie konkre
čius duomenis. 

Kai norime pasigirti savo gau
sumu ir tuo pačiu , jėga" politi
niame Amerikos gyvenime, 
šiame krašte priskaičiuojame 
apie pusę ar net daugiau mili
jono lietuvių. Vien tik Chicagoje 
ir apylinkėse esą gyvena per 
100,000. Kai reikia sukviesti 
žmones į gerą koncertą ar kitą 
neeilinį renginį, susirenka 
viens kitas šimtelis, o lietuvišką 
spaudą prenumeruoja tik 
saujelė. 

Čia sąmoningai pavartojome 
žodį „prenumeruoja" vietoj 
„skaito", nes žinome nemažai 
atvejų, kai mūsų tautiečiai dėl 
vienokios ar kitokios priežasties 
vis atnaujina lietuviško laik
raščio prenumeratą, bet retai 
tas laikraštis pavartomas, o dar 
rečiau skaitomas. „Lietuviškas 
laikraštis neįdomus. Nieko jame 
naujo nerandame", nuskamba 
atsakymas, pasiteiravus neskai-
tymo priežasties. Tokiems prie
kaištams yra tik vienas atkirtis: 
padėkite padaryti tą laikraštį 
įdomesniu. 

Nėra abejonės, kad viskas 
visiems negali patikti. Koks 
pilkas būtų pasaulis, kad vi
siems žmonėms patiktų vienoda 
muzika, tie patys poezijos pos
mai— vienos kurios spalvos dra
bužiai ir vienoki patiekalai ant 
pietų stalo. Žmonija nežengtų 
nė mažiausio žingsnelio 
pažangos keliu: nebūtų išra
dimų ir net noro jų ieškoti. Vis
kas taip ir liktų „užkonservuo
ta" metai iš metų, šimtmečiai iš 
šimtmečių. 

Tai, kad mes tarpusavyje ski
riamės savo skoniu, pomėgiais 
ir dėmesio centru, skatina kur
ti, tobulėti ir siekti. Kartais tas 
pažiūrų skirtumas sudaro ir 
nepatogumų. Vienam skai
tytojui patinka politika, kitam 
tokie straipsniai iššaukia žio
vulį, vos antraštę perskaičius. 
Kai kam smagu skaityti veiklos 
aprašymus, ypač iš vietovių, 
kurių vardą tik iš žemėlapio 
pažįsta. Tačiau kiti į tuos 
„vienodus" veiklos pasireiški
mus nekantriai numoja ranka ir 
net akį užmesti vengia. Skautai 
nesidomi ateitininkų gyvenimo 
aprašymais; ateitininkai bodisi 
skautiška veikla (jeigu vieni ir 
kiti atidžiau tuos aprašymus pa
skaitytų, atrastų daug tarpu
savio bendrumų, o iš skirtumų 
galėtų nemažai pasimokyti). 

Žodžiu, jeigu norėsi pradėti 
muštynes, lazda atsiras. Ką 
lietuviškas laikraštis bespaus-
dintų, kas nors, kur nors sakys, 
kad neįdomu. Kažin, ar tokius 
reikalavimus darome ameri
kiečių dienraščiams? Kažin, ar 
kiekvienas puslapis pripildo 
skaitytoją susidomėjimu ir pasi
gėrėjimu? Jeigu taip, tai kodėl 
skaitytojų laiškų skyriuje atsi
randa tie neigiami pasisaky
mai. 

Žinoma, milijoninių tiražų 
dienraščiai per daug nesisielo
ja, jeigu vienas kitas skaitytojas 
pasipiktina straipsniu ar laik
raščio linija ir jo daugiau ne-
beskaito: „Varna nuo mieto, 
kita į tą vietą". Be to, juos iš
laiko turtingi sindikatai ir 
reklamos. Jeigu pašalintume, 
sakykime, iš čikagiškio „Sun 
Times" visas reklamas, kiek 
puslapių jame liktų? 

Čia prisimena šeštadieninės 
mokyklos mokinių priekaištai, 

kad jiems lietuviška mokykla 
neįdomi ir niekas jos nelanky
tų, jei tėvai neverstų. Kartą, 
išsėmus visus logiškus argu
mentus už lietuviško švietimo 
svarbą, klasėje paklausiau: kas 
savanoriškai lankytų kas
dieninę mokyklą? Iš 27 vie
nuolikmečių klasėje pakilo tik 
trys rankos. Visi kiti mieliau 
rastų kitokių užsiėmimų ir mo
kyklos nelankytų. 

Vėl grįžkime prie lietuviškos 
spaudos skaitytojų ir tų „lau
kinių", kurie laikraščio (ar 
žurnalo, ar knygos) neskaito. 
Reikia sutikti, kad ne viskas 
visiems įdomu, bet sakyti, kad 
lietuviškame laikraštyje viskas 
neįdomu, tikrai nelogiška. Čia 
problemos nereikia ieškoti laik
raštyje, o taip kalbančio žmo
gaus sielos gelmėse. Pakar
tojame kvietimą: padėkite dien
raštį tobulinti, pasakykit, kas 
įdomu, kokios medžiagos jame 
pageidaujate. Labai lengva 
keikti tamsą, bet uždegti 
žvakelę jau reikia pastangų. 
Smagu kritikuoti lietuvišką 
spaudą, bet ką nors pozityvaus 
jai duoti, jau reikia tuščius žo
džius paversti darbu. 

„Drauge" turime laiškų sky
rių. Jame spausdiname skaity
tojų mintis, nuomones, nors kar
tais jos nesutinka su redakcijos 
pažiūromis. Laiškų gauname 
per mažai. Neatmetame nei 
vieno, jeigu rašantysis laikosi 
kelių paprastų taisyklių: neįžei
džia asmens ar organizacijos, 
rašo trumpai, pasirašo vardu, 
pavarde ir pažymi miestą, 
valstiją. Minties netaisome, bet 
pasiliekame teisę taisyti kalbą. 

Laukiame korespondencijų. 
Mielai padedame rengėjams 
sukviesti publiką į koncertus, 
puotas, šventes. Gaila, kad po to 
negauname jokio aprašymo, 
nuotraukų. Štai vienas pavyz
dys: prieš Kalėdų atostogas 
mirgėjo pranešimai apie litu
anistinių mokyklų (Lemonte, 
Marąuette Parke, Jaunimo cen
tre) ruošiamas eglutes. Kiek gir
dėjome, tos šventės gražiai pa
vyko. Jau pusė sausio praėjo, o 
nė eilutės niekas nepasirūpino 
parašyti ir atsiųsti. Kokia 
nauda iš šventės aprašymų po 
pusmečio? Dabar netrukus vėl 
būsime prašomi pareklamuoti 
Vasario 16 minėjimus, pagrau
denti tėvus ir visuomenę, kad 
atvyktų pamatyti, kaip jau
nimas vaidina, šoka, paklausy
ti jo dainų. Kaip nepadėsi ge
ram tikslui, juk lietuviška spau
da turi tarnauti visuomenei. Tik 
kas dienraščiui nori pasitarnau
ti? Pasitarnavimu nelaikome 
priekaištų: „Kodėl apie mūsų 
šventę nieko nespausdinate?" 

Mums svarbus kiekvienas 
skaitytojas ir bendradarbis. 
Tačiau laikraštis negali turėti 
6,000 redaktorių, nes bus kaip 
toje patarlėje: „Daug auklių, 
vaikas be galvos". Redakcija 
turi ne tik teisę, bet ir pareigą 
rankraščius peržiūrėti, taisyti 
arba ir nespausdinti. Nevar
tojamų rankraščių nesandėliuo
jame, nebent autorius paprašo 
grąžinti. Taip ir su nuotrau
komis. Būtų gera, jeigu, norė
dami gauti atgal nuotrauką, 
siuntėjai pridėtų sau adresuotą 
(reikiamo dydžio) voką su 
ženkliuku. Sutaupytų mums 
laiko ir pinigų. 

Mūsų dienraštis vadinasi 
„Draugas". Tas vardas nėra 
atsitiktinis. Mes tiesiame drau
gišką ranką visiems lietuviams 
ir tikimės, kad jie pasielgs pana
šiai. Visi kartu galime pasiekti 
ir tą tobulumo viršūnę, kai ne
beliks svetimuose kraštuone nei 
vieno „laukinio lietuvio, lietu
viško laikraščio neskaitančio". 

D.B. 

Anglija, didžiausia pasauLo 
imperija, griuvo džentelme
nišku keliu, be didelių aukų. 
P rancūza i nepasimokė ir 
stengėsi išlaikyti savo mažesnę 
imperiją, prarasdami daug savo 
ir legionierių gyvybių, Tik švel
ni DeGaulle diktatūra išgelbėjo 
beviltišką padėtį nuo tolesnio 
kraujo praliejimo. Gorbačiovas, 
nesusiorientavęs, kad jau atėjo 
laikas ir sovietų imperijai, bent 
trumpą laiką bandė ją išlaikyti, 
panaudodamas jėgą Gruzijoje, 
Lietuvoje ir Latvijoje. Laimei, 
nevykęs pučas, kurį rengė 
kietieji komunistai, norėdami 
sustabdyti griūvanti pastatą, 
išėmė iš apyvartos jį ir imperijos 
užlaikytojus. Pasinaudodamas 
laikina suirute, iškilo Jelcinas, 
žadėdamas laisvę ir tuo būdu 
gaudamas pritarimą. Išrinktas 
Rusijos prezidentu, užsiėmęs jos 
reikalais ir laikydamasis anks
čiau paskelbtų šūkių, kad ir ne
labai norėdamas, paleido impe
rijos vadžia, ir dabar yra kal
tinamas rusiškos imperijos skal
dymu. Kad sovietinė imperija 
nebegrįš, tas aišku. O kaip su 
didžiausia imperijos liekana — 
Rusijos Fed. Respublika? Ji juk 
dar įvairesnė negu Jugoslavija. 
Nuo europinės Rusijos jau atsis
kyrė Pabaltijo kraštai, Ukraina 
ir Baltarusija. Už laisvę kovoja 
čečėnai ir ingušai Kaukazo pa
pėdėse. Toliau į šiaurę atsisako 
klausyti ir mokėti mokesčius 
totoriai ir baškirai. Užkauka-
zinėje Rusijoje yra daug mažų 
tautų, kuriose pilna žemės turtų 
ir jose rusai sudaro mažumą. 
Nepatikimi Maskvai ten užsili
kę buvę tremtiniai, maišytos 

E. RINGUS 

šeimos tarp rusų ir vietinių 
nemato reikalo ir toliau bijoti 
rusiško KGB. Visi jie reikalauja 
daugiau sau už iškastą anglį, 
metalus ir už medieną. Atsiskir
ti nori Sachalinas, Altajaus kal-
nybų, Krasnojarsko sritys ir 
taip be galo. Sibiro rytinės sritys 
taip ir laukia bet kokio susita
rimo su Japonija, Korėja ar net 
Kinija. Jie mato sau šviesią 
ateitį, prekiaudami su Tolimai
siais Rytais. Penkios Vidurinės 
Azijos respublikos šiomis dieno
mis pasirašė Vidurinės Azijos 
respublikų sutartį, kurioje 
akcentuojama prekyba visų pir
ma tarp jų, o prekių eksportas 
eis per Iraną ir Kiniją, ne per 
Rusijos teritoriją. 

Kyla klausimas, ar Rusija gali 
toleruoti visokių sričių ir 
autonominių respublikų ekono
minį sabotažą. Jelcinas griežtai 
reagavo į Čečėnijos ir Tatars-
tano pareiškimus, reikalau
jančius nepriklausomybės. Im
perinis kompleksas rusų, net ir 
aukštų pareigūnų, tarpe dar 
gyvas. Jis buvo labai gyvas net 
revoliucijos laikais: carinė im
perija, netgi komunistų, nebuvo 
sunaikinta, bet pakeista j SSSR 
Tik keista, kad SSSR imperijos 
palaikytojai nebuvo rusai, bet 
svetimšaliai: Leninas-čuvašas, 
Stalinas-gruzinas. Trockis-žy-
das. 

Kaip ilgai išsilaikys Jelcinas? 

Jo išsilaikymas priklausys 
nuo ekonominės padėties Rusi
joje. Nėra abejonių, kad gyve-

Kongreso narys Richard Durbin ir Daiva Čarneckienė. Lietuvos ambasados 
Washingtone padėjėja kultūriniams reikalams, prie parodos eksponatų. 
Lietuvos vaikų piešinių paroda skirta antrosioms Sausio 13 d. žudynių 
metinėms paminėti. Ji vyksta Atstovų rūmuose, Wa?h;ngtone. 

Nuotr. Ramūno Astrausko 

nimo lygis greit nepagerės. At
siskyrusios respubl ikos ir 
daugiau savarankiškumo gavu
sios autonominės sritys nebe
siunčia savo prekių, žaliavų ir 
maisto į didžiuosius Rusijos 
miestus. Rusija neturi užtekti
nai prekių atsilyginti, neturi 
užtektinai rublių, kurių vertė 
nuolatos mažėja, neturi užsienio 
valiutos, kadangi žaliavos ban
domos parduoti Vakarams tie
siogiai. Rusijos fabrikai veikia 
tik iš dalies dėl tų pačių prie
žasčių ir dėl vis blogėjančio su
sisiekimo. Visuomenės nepasi
tenkinimas duoda opozicijai 
ugnies, kuriją išnaudoja, bando 
Jelcino reformas stabdyti ir 
ieško kitos išeities jau be jo. 
Paskutinis atstovų suvažiavi
mas jau privertė Jelciną kaita
lioti personalą. 

Ne tik ekonominiai trūkumai 
veda prie Rusijos subyrėjimo. 
Tautiniai kivirčai, o jų vis 
daugės, gali privest i prie 
pilietinių karų, daug aršesnių 
negu Jugoslavijoje. Jie jau eina 
beveik pilnu tempu tarp Kauka
zo kalnų tautų. Buvęs sovietų 
užsienio ministras Šaverdnadze 
jau prašosi Jungtinių Tautų 
organizacijos pagalbos. Abhazu 
mažuma (90,000) nenori paklus
ti gruzinams, ir susirėmimai 
vyksta kasdien. Juos slaptai 
remia Maskva, parūpindama 
ginklus. Su abhazais sunku 
buvo susidoroti gruzinams 
anksčiau, o vėliau rusams. 
Todėl dalis jų persikėlė į 
Turkiją. Turkijoje abhazų dabar 
priskaitoma 250,000 . Iš ten jau 
atsirado būrys prityrusių, kurie 
aktyviai dalyvauja mūšiuose 
prieš gruzinus. Osetams Mask
va irgi padeda kovose prieš 
armėnus. Tadžikijoje susikir
timai tarp Irano šalininkų 
(aršūs Islamo pasekėjai) ir 
opozicijos, vedamos pusiau ruso 
tadžiko, nemažėja. Tolimesni 
kivirčiai tarp mažesnių tautinių 
grupių dėl žaliavų ir sienų yra 
neišvengiami. Ir taip civilinis 
karas, apie kurį Gorbačiovas ir 
Jelcinas kalba Vakarų politi
kams, taps realybe. 

Diplomatinėmis ir demokra
tinėmis priemonėmis visų tų 
ginčų išspręsti nebus gali
ma. Ar pats Jelcinas, ar ku
ris kitas jo pasekėjas turbūt 
grįš prie prievartos. Nors ir 
maža pažanga į demokratiją bus 
atidėta ilgesniam laikui. 

Mūsų naujai išrinktieji dar-
biečiai su savo vadovu turi 
rimtai pagalvot, jeigu jie tikisi, 
kad glaudūs ryšiai su Maskva 
palengvins gyvenimo sąlygas 
Lietuvoje. 

Nors su šiuo sekmadieniu pra
dedame skaičiuoti e i l inius 
sekmadienius — vadinasi, Kalė
dų sezonas jau pasibaigęs — šios 
dienos skaitiniuose Bažnyčia 
pratęsia mąstymą apie Kristaus 
buvimą Dievo tarnu. To mąsty
mo svarbą galime suvokti jau 
vien tuo, kad, nors šiais metais 
eilinių sekmadienių Mišiose bus 
skaitoma šv. Mato evangelija, iš 
kurios girdėjome ir pereito sek
madienio psakojimą apie Jėzaus 
krikštą, šį sekmadienį vėl gir
dime apie Kristaus krikštą — 
ištraukoje iš kito evangelisto, 
šv. Jono (Jn. 1:29-34). 

Evangelistas Jonas, norėda
mas net ryškiau iškelti Kristaus 
pranašumą, apsako Jėzaus 
krikštą Jono Krikštytojo žo
džiais, kuris, matydamas atei
nantį Jėzų, jį pavadino Dievo 
Avinėliu, naikinančiu pasaulio 
nuodėmę. Tai ne tik nurodo į Jė
zaus kančią ir mirtį, kuria jis 
įvykdė savo misiją, naikinant 
nuodėmę, bet žinantiems Jėzaus 
gimtąją kalbą — Aramajų — už
mena ir jo vaidmenį, kaip Dievo 
tarno, kuris savo kentėjimais 
atkenčia už nusidėjėlių veiksmų 
pasekmes, tuo išpirkdamas nuo
dėmes. Aramaiškas žodis talya 
reiškia ir „avinėlis" ir „tarnas" 
— tai simboliai, kuriuos evange
listas Jonas išryškina ir supina 
savo evangelijos Kristaus kan
čios pasakojime. 

Pasakęs, jog jis krikštijo tik 
tam, kad Kristus būtų apreikš
tas Dievo išrinktajai tautai 
Izraeliui, Jonas Krikštytojas 
paliudijo, jog jis matęs ant 
Jėzaus iš dangaus lyg balandį 
nusileidžiančią Dvasią, o Dievas 
buvo j am iš anksto apreiškęs, 
jog tas, ant kurio ji nusileis, 
krikštysiąs Šventąja Dvasia. 
Taigi Kristus, kuris yra nuo
dėmę naikinantis Dievo Tarnas, 
kuris ypač savo kančioje priėmė 
visą žmogiškumo naštą, yra ir 
tas, kuris krikštija ne tik van
deniu, pažyminčių pas jį atėju
siųjų norą atsižadėti nuodėmės, 
bet ir duoda jiems tos pačios 
Dievo Dvasios, kuri jį pripildo, 
kad jie pajėgtų vykdyti savo 
pasiryžimą būti gerais. 

Pirmasis skaitinys, ištrauka 
iš antrosios Kenčiančiojo Tarno 
giesmės pranašo Izaijo knygos 
(Iz. 49:3, 5-6) mums, krikščio
nims, yra pranašystė apie Jėzų, 
nurodanti Dievo jam duotą 
misiją — jo pašaukimą, uždavi
nį šioje žemėje. Jame girdime du 
Dievo kreipimusis. Pirmajame 
sakinyje Dievo tarnas pasako, 
jog girdėjo Dievą kviečiant pa
sirinktą tautą (vadinamą ir Iz
raelio, ir vėliau Jokūbo vardu) 

būti jo tarnu, taigi jo valios vyk-
dvtoįu. Dievas padarys, kad jis 
per ją bus pašlovintas. Tad, kai 
Dievas pašaukia uždaviniui, jis 
ir įgalina jį atlikti, jei tik 
pašauktasis priima jam ar jai 
skiriamą misiją. 

Paskui jau Dievo tarnas pasa
kojasi, kaip jis priima tą pa
šaukimą. Kaip ir visi Izraelio 
pranašai, jis suvokia pašaukimą 
gavęs, jam dar negimus. Šis tar
nas, kuriame mes atpažįstame 
Kristaus įvaizdį, yra pašauktas 
parvesti Dievui jo tautą Jokūbą 
(Izraelį). Tarnas gi jaučiasi 
Dievo pagerbtas ir jaučia savy
je veikiančią Dievo stiprybę. 

Bet po to šiame skaitinyje iš 
Senojo Testamento girdime, jog 
Dievui šis uždavinys atrodė jo 
tarnui per mažas. Dievas savo 
tarną padarys šviesa ir pago
nims, „kad mano išganymas 
žemės pakraščius siektų". Ir' 
matome, kad šis uždavinys per 
Kristų žemėje tebesipildo per 
tuos, kuriuos Kristus krikštu 
pašaukė, ir kurie priėmė tą pa
šaukimą ir su juo Kristaus duo
damą, juos įgalinančią Šventąją 
Dvasią. 

Šio sekmadienio skaitiniuose 
girdime ne tik apie Dievo tarną, 
bet ir apie Dievo išsirinktąją 
tautą, į kurią ir mes esame įjun
giami, gavę Kristaus krikštą ir 
per jį duodamą Dievo dvasią. Ne 
tik Kristaus pašaukimas yra 
būti šviesa pagonims, bet tai 
galioja ir Dievo išsirinktajai 
tautai, kurią Dievas taip pat 
pavadino savo tarnu ir kuriai 
siuntė ypatingą savo Tarną 
kad jis jiems padėtų būti tais 
milijonais švieselių, per kurias 
į žemę eina Dievo išganymas. 

Bet visa tai negalės įvykti, jei 
mes, gavę Kristaus šviesą, ją 
pavožtume po kubilu, užsidarę 
savųjų tarpe. Pagal šv. Paulių 
šios dienos skaitiniuose (1 Kor 
1:1-3), visuotinė Bažnyčia nėra 
padalinta į daugybę uždarų ra
telių — parapijų, o priešingai, 
kiekviena bažnytinė bendruo
menė dalyvauja visos Bažnyčios 
gyvenime ir jos misijoje — pa
šaukime: būti šviesa visoms 
tautoms, kad perjos narius tie. 
kurie Kristaus nepažįsta, tie, 
kurie mūsų bendruomenei, pa
rapijai, būreliui nepriklauso, 
patirtų Dievo išganymą. 

a.j.z. 

Atitaisymas. Pereito sekma
dienio pirmasis skaitinys buvo 
ištrauka ir pirmosios Kenčian
čiojo Tarno giesmės (Iz 42:1-4, 
6-7), ne iš antrosios, kaip buvo 
per klaidą parašyta „Rimties 
valandėlėje" sausio 9 d. laidoje. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

67 
Šnekėdama kai ką parsineštą ar parsivežtą sudėjo 

į spintą, kai ką į stalčius, atgalia ranka nubraukė 
aukštyn ant kaktos krintančius plaukus ir atsisėdo 
kitoje pusėje stalo. 

— Mudu su Heincu pavažiavom į krautuvę, 
pakeliui šnektelėjom su vienu kitu kaimynu ir galiu 
pasakyti gerą žinią. Yra pora vietų, kur vasarai reikė
tų vyro. Ne dviejų. Nemanau, kad būtų sunku judviem 
persiskirti. Ar teisingai galvoju? 

Ir ne l aukdama , ką pasakysiu, tuo pačiu 
atsikvėpimu tęsė toliau: 

— Pasišnekėkit. Jeigu norėsit, pavakaruikais 
galėsiu nuvežti, kad patys galėtumėt susitarti Ir dar 
kitą naujieną sužinojau, kuri ir jums gali būti ;domi. 
Čia ant Elbės kranto buvo stovykla karo belaisviams. 
Dabar anglai tuose barakuose padarė stovyklą pabė- savaitę anksčiau prasidėjęs, visi būtų pasilikę namie 
geliams. Girdėjau, kad net ir lietuvių yra. Sakau, gal • - _ * - _ « • 
norėsite pirma ten pasižiūrėti. 

Ėmiau klausinėti, kas ten per stovykla ir iš kur tie 
pabėgėliai, bet ji nieko negalėjo pasakyti. Težinojo, kad 
ligi barakų yra apie dvidešimt kilometrų. 

Mum bešnekant, iš kiemo pasigirdo balsai 
— O, ir darbininkai jau namie, — šūktelėjo, metusi 

akį pro langą, paskum žvilgterėjo į laikrodį 
Išėjau į kiemą. Mikas jau viską žinojo. 
— Tai kaip? — pasakiau. 
J i s pasikrapštė pakaušį. 

— Būtų gera pas kokią vokietuke pagyventi, — 
šyptelėjo. 

— Pas tokią, kaip ši? — šyptelėjau ir aš. 
— Kad, matai, tokios visais patvoriais nesimėto, 

— nutęsė žiūrėdamas į virtuvės langus, už kurių net 
jokio šešėlio nebuvo matyti. 

— O kaip tokios, kaip ana, kuri iš vagono išlipusi 
mums kelią rodė? Mėtosi? 

— Ana vienokia, ta kitokia, bet... — ir nutilo. 
Iš anapus šulinio į mus žiūrėjo Hermanas su tokiu 

dėmesiu, lyg suprastų, ką mudu šnekam. 
— Supranti? — paklausiau. 
— Nė žodžio. Visada maniau, kad lenkų ir jūsų 

kalbos nelabai tesiskiria, bet klausau ir net žodžių 
negaliu atskirti, nors lenkiškai gana gerai moku. 

—Mes svarstom, kas verčiau, ar tuoj ieškoti dar
bo ar dar pažiūrėti, kas anoj belaisvių stovykloj yra. 

— Gal rastumėt savo giminių. 
— Abiejų artimieji Sibire. 
— Visi? 
— Paėmė prieš pat karą ir išvežė. Jeigu karas būtų 

— Kas gali rusus suprasti, — numojo ranka Her
manas, o man ant liežuvio pašoko: 

— O kas gali suprasti vokiečius? 
Už to sakinio buvo kulkosvaidžiais iš šio pasaulio 

šluojami žydai, bet susilaikiau. Mokiaus, už svetimo 
stalo sėdėdamas, nemokyti šeimininkės kaip reikia vir
ti. Pasukau kalbą į savo rūpestį. 

— Manau, kad nieko neprarastumėm nuėję pažiū
rėti, kokie lietuviai tuose barakuose susirinko ir ką 
jie ten veikia, — pasakiau vokiškai, kad ir Hermanas 
suprastų. 

— Sakai, gal Živilė bus irgi ten atklydusi? — Mikas 
bakstelėjo ir man, bet lietuviškai. 

— Ar Živilė mažiau verta už kokią vokietuke, — 
atsikirtau ir aš, bet jau lietuviškai. — Aš tai einu. Nepa
tiks, vokiečių visur pilna. Rasim. 

— Bet čia jau užmegztas mazgas. 
— Nors dviem ir smagiau, bet aš tavęs neverčiu. 

Kelią rasiu vienas, o pats gali pasilikti mazgų mazgio-
ti. Nopatika-aiigrįčiiii tau nesiseks, ateisi ir vienas. 

— Kad tau viskas taip lengvai ir greitai. 
— Ne lengvai ir ne greitai. Juk neseniai susi-

gaudėm, kad mes niekam nereikalingi žmonės, o da
bar va daromės nelabai kam reikalingi valkatos. 
Niekada nevalkatavau, tik knygose ne kartą su jais 
buvau susitikęs. Lietuvoje valkatos buvo išvirtę į pote
riaujančius elgetas, o čia kitaip. Čia valkatos labiau 
panašūs į žmones, jeigu tik jie patys yra žmoniški, 
jaukūs, na, sakyčiau, simpatiški. O tokiais mudu galė
tumėm būti, ypač dabar, kai tiek daug vyrų išžudyta. 
Ir mūsiškė, kokia jauki. Šiandien pasišnekėjom, kaip 
seni pažįstami. Na, su manim ji šnekėjo, kaip su savo 
vaiku, kuriam reikia patarti, ką ir kaip geriau daryti, 
bet apie tave labai šiltai nušnekėjo. Jai patiko, kad 
mėgsti anksti keltis ir atsikėlęs dairaisi, kokio darbo 
nusitverti. Jeigu ne tas Hermanas, atrodo, ji su malo
numu tave sau pasiliktų. 

— Sau... Ką nori tuo pasakyti? — visą laiką nykš
čiu trynes vandens siurblio rankeną, pasuko akis į 
mano pusę. 

— Nesakau sau sau, bet kaip darbininką, kuriuo 
gali pasitikėti ir darbus patikėti. 

— Ir tris odas nunerti? 
(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
ŽVILGSNIAI P E R 

ATLANTĄ Į LIETUVĄ 

1992 m. pabaigoje „Žuvėdros" 
leidykla Vilniuje išleido žinomo 
Amer ikos l i e tuv ių veikėjo-
veterano Juozo B. Laučkos 
publicistinių straipsnių rinkini 
„Žv i lgsn ia i p e r A t l a n t ą į 
Lietuvą". Šis, 192 puslapius 
apimantis , veikalas suskirs
ty tas į dvi dalis. Pirmoje — ta i 
vedamųjų straipsnių, skelbtų 
Brooklyne ė jus iame savait
raštyje „Amerika", kurį reda
gavo J. Laučka, rinkinys. An
troje, j au žymiai mažesnės 
apimties dalyje, skelbiamos apy
braižos ir pastabos, parašytos 
1938-44 m. l a iko ta rp iu . 
Aplamai tai istorinis veikalas, 
pavaizduojantis tą laikotarpį, 
kai 1938 m., Vokietijai okupa
vus Austriją, Amerikos lietuviai 
susirūpino būsimojo karo gali
mybe ir jų tėvynės bei tėvų 
žemės, Lietuvos, likimu. 

Pažvelgė į autoriaus biogra
fiją, matome, kad J. Laučka yra 
dviejų kon t inen tų žmogus. 
Gimęs 1910 m. Brocktone, JAV, 
su tėvais grįžo į Lietuvą, augo 
Vabalninko miestelyje, kur čia 
rašančio ir J . Laučkos tėvų 
namus skyrė t ik vienas kiemas. 
1928 m. b a i g ė Panevėž io 
gimnaziją ir Kauno universitete 
pradėjo studijuoti teisę. 1930 m. 
pertraukė studijas ir išvyko į 
JAV, kur 1930-33 m. redagavo 
Bos tone l e idž iamą „Dar
bininką". 1933 m. vėl sugrįžo į 
Lietuvą ir Vytauto Didžiojo 
universitete 1936 m. baigė teisę. 
Sugr įžęs į savo - gimtąją 
Ameriką, kur dar Kolumbijos 
universitete studijavo viešąją 
teisę, visas savo jėgas paskyrė 
Amerikos lietuvių veiklai, dau
giausia dirbdamas žurnalistinį 
ir visuomeninį darbą. 193645 
m. buvo Brooklyne leidžiamo sa
vaitraščio „Amerika" redakto
rius, vėliau Balfo reikalų ve
dėjas, naujiems pokario atei
viams atkeliaujant į šią šalį — 
NCWC įkurdinimo tarnybos 
lietuvių skyriaus vedėjas, New 
Yorko uoste pasit ikęs beveik 
kiekvieną, per NCWC katalikų 
organizaciją atvykstant į , lietu
vį ateivį. 1951 m. JAV vyriausy
bei pradėjus Amerikos Balso 
radijo lietuviškas laidas, pa
kviestas dirbti šių laidų lietuvių 
redakcijoje. Vėliau kurį laiką, 
iki jų uždarymo, buvo Amerikos 
balso lietuvių tarnybos Europo
je vedėjas, po to perkeltas dirb
ti į JAV Informacijos agentūrą. 
Paskutinė J . Laučkos tarnyba, 
prieš pasi traukiant pensijon, 
buvo Laisvės-Laisvos ios 
Europos radijo laidų lietuvių 
skyriaus Miuncheno vedėjo pa
reigos. 

Daugelį metų dirbęs spaudos 
ir radijo žurnalisto darbą, J . 
Laučka buvo daugelio tuome
tinių įvykių stebėtojas. Veikalo 
įžangoje jo turinį autorius taip 
ap tar ia : „1936-1945 metais 
Amerikos lietuvių veiklą saistė 
ištisa reikšmingesnių įvykių 
grandinė: Lietuvos pastangos 
i š l ik t i n e p a l a u ž t a Antrojo 
pasaulinio ka ro išvakarėse. 
Lenkijos ul t imatumas. Klaipė
dos atplėšimas.. . Pasaulinio 
karo įsiliepsnojimas. Sovietinių 
įgulų įvedimas, prisidengiant 
Vilniaus ir jo krašto dalies 
grąžinimu. Sovietų Sąjungos 
ultimatumas ir okupacija... Pir
mieji masiniai suėmimai ir 
t rėmimai . Nacių okupacija. 
T ū k s t a n č i ų l i e t u v i ų pasi
t raukimas iš Tėvynės į Vaka
rus. . ." 

Toliau jis pabrėžia: „Amerikos 
l i e t u v i a i nesėdėjo r a n k a s 
sudėję. Šio rinkinio puslapiai 
turėtų bent kiek pavaizduoti jų 
veiklą pagelbėti Lietuvai ir jos 
žmonėms, kiek buvo įmanoma 

ir pajėgiama to laiko sūku
riuose..." Taip, tai j a u gal vie
nintelis, gyvųjų tarpe l ikęs, tų 
įvykių liudininkas mus veda per 
painų istorijos laikotarpį nuo 
1938 m. kovo mėnesio, ka i 
Hitleris pasigrobė Austriją, iki 
1944 m. Kalėdų proga rašyto ve
damojo, kai Lietuva j a u beveik 
visa vėl buvo raudonosios armi
jos antrą kartą okupuota. 

Iš veikalo puslapių aiškėja, 
kad ideologiniai s u s i s k a l d ę 
Amerikos lietuviai v ienybės 
pradėjo ieškoti j au 1938 m. 
Pasak J. Laučkos, „kovo 9 d. ir 
jos išvakarėse New Yorke atlik
tas gražus sutar t in is darbas . 
Penkių laikraščių redaktor ia i 
s u d a r ė v i en ingą k o m i t e t ą 
Lietuvai ginti. Komitetą or
ganizuojant, nebuvo aišku, koks 
likimas laukia Lietuvos..." (psl. 
9). 

Pagaliau po poros metų Lietu
va bo l šev ikų o k u p u o j a m a . 
Amerikos lietuviai suner imsta . 
Jie beldžiasi net į Bal tuosius 
rūmus . 1940 m. spalio 15 d. 
l i e t u v i ų delegaci ją p r i i m a 
prezidentas Rooseveltas. Dele-
gacjos dalyvis J. Laučka istorinį 
įvykį ta ip aprašo: „Prezidentas 
pasisveikino su visais dele
gacijos n a r i a i s , o į t e i k t ą 
kreipimąsi stropiai perska i tė . 
Perskaitęs dokumentą, prezi
dentas gerokai nustebino dele
gacijos narius, pasakydamas , 
kad dokumentas labai gražus, 
kad viskas teisingai surašyta , 
bet yra viena klaida, ir šypso
damasis tada taip pasakė: .Taip, 
čia viena klaida, nes Lietuva 
nenustojo nepriklausomybės; ji 

padėta į šalį t ik laikinai'..." (Šie 
žodžiai užrašyt i 1940.10.18 ir 
paskelbti psl. 175). 

1942.02.20 vedamajam J . 
Laučka štai ką siūlė: „Nors Wa-
shingtone Lietuvos byla ir labai 
tvir ta , bet jos rėmimo n iekada 
nebus per daug. Dabar, tuojau 
pat, reikėtų pradėti naują, labai 
gyvą sąjūdį — nepriklausomos 
Lietuvos d raugų verbavimo 
sąjūdį... Bei liepos vidurio turė tų 
būti surinkta bent milijonas pa
rašų, o Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo 20 metų sukak
ties dieną (kai Amerika pripa
žino nepriklausomą Lietuvą — 
VR) visi parašai įteikti prezi
dentui Rooseveltui. Tai didelis, 
nelengvas, bet šventas ir būti
nai a t l ik t inas darbas.. ." 

Vienas pagrindinių įvykių, 
j a u II p a s a u l i n i a m k a r u i 
įsiliepsnojus, buvo Pit tsburgho 
konferencija, įvykusi 1943 m. 
rugsėjo 2 d. Apie ją autorius 
rašo: „Geležies ir dūmų mieste 
— Pittsburghe — rugsėjo 2 dieną 
iš visų Amerikos vietų susi
renka l ietuviai — jie a tvyksta 
nuo Ramiojo vandenyno pakraš
čių ir Naujosios Anglijos mies
tų. Jų t ikslas y ra dvejopas: kaip 
lietuviams, šioje šalyje gyve
n a n t i e m s , k u o t i k s l i a u ir 
p lačiau pr is idė t i prie k a r o 
pastangų ir ka ip geriau nuties
ti kel ius į greitesnį laisvos 
Lietuvos atstatymą.. . Pittsbur-
ghas lietuvių tautos atgimime 
ir valstybės atstatyme jau kartą 
suvaidinęs istorinį vaidmenį: 

ten 1917 meta is Amerikos Lie
tuvių tarybos sušauktame su
važiavime buvo viešai ir plačiai 
paskelbta pirma Lietuvos nepri
klausomybės deklaracija. Lin-
kėkim, kad Lietuvos kelyje į 
n e p r i k l a u s o m y b ę šios P i t t 
s b u r g h o konferencijos nuo
pelnai būtų tokie pat vaisingi ir 
svarbūs" , (psl. 132-33). 

V ienas Pi t t sburgho konfe
rencijos padar inys buvo Balfo 
įsteigimas. Tas įvykis prisime
namas 1944.06.02 savaitraščio 
„Amer ika" vedamajam: „Ame
rikos lietuvių visuomenė gali 
n u o š i r d ž i a i p a s i d ž i a u g t i 
neseniai a t l ik tu dideliu darbu. 

Beverly Montessori mokyklos direktoriai. V. Mačiulienė, dabartinė vedėja, pirma iš kairės, o S. 
Vaišvilienė, mokyklos steigėja, viduryje. 

Verčiant pedagoginio darbo 
puslapius 

STASĖ V A I Š V I L I E N Ė 

m e t ų l a ip ta i s l ipdamas į viršų, 
d a r nuomotose patalpose, vis 
skaič iuodavo laiptus. Paklaus
t a s , a r j i s i r d a b a r g e r a s 
m a t e m a t i k o j , liepė paklaus t i 
daugybos lentelės, ką ir pa-

Baigusi Šiaulių Mokytojų se
minariją kaip jauna, nepatyrusi 
mokytoja, buvau paskirta dirb
t i kaime. Darbas sekėsi, jį 
mėgau, bet gyvenimas kaime 
man nebuvo prie širdies. Tuo 
laiku svajonė buvo patekti į 
mokyklą, kad ir mažame mies
telyje, kur būtų daugiau bend
raminčių mokytojų. 

Nei sapnuose nematėm savęs 
pasklidusių plačiame pasaulyje, 
antrą kartą raudonam marui 
plūstant į Lietuvą. Tragiška 
istorija kartojasi, ypač ji skaudi 
mažiems kraštams. 

Kiekvienam laisvoje, prieška
rinėje Lietuvoje išauklėtam 
mokytojui buvo giliai įdiegta 
Tėvynės meilė ir pareiga savam 
kraštui. Todėl, atsidūrę Vo
kietijoje i šv ie t in tų žmonių 
stovyklose, mokytojai tuoj pat 
ėmė organizuoti l ietuviškas 
mokyklas. Mano pirma suor
ganizuota keliolikos vaikų 
mokyklėlė vyko Main upės 
pakrantėse. Smėlis, akmenukai, 
žabarėliai buvo mokslo prie
monės. Patalpų nebuvo, bet 
buvo smagu upės pakrantėse 
r i nk t i a k m e n u k u s , r a šy t i 
smėlyje, skaičiuoti žuvis skaid
riame Main upės vandenyje. 

Metai bėgo. Nematydami 
jokio praskaidrėjimo Lietuvoje, 
iš Vokietijos stovyklų paskli
dom po platų pasaulį. Bet kur 
atsidūrę, Lietuvos mokytojai ir 
tėvai p i rmiaus ia organizavo 
lituanistines klases: sekmadie
nines, šeštadienines. Man teko 
dirbt i Anglijoje, Kanadoje, 
Amerikoje - Chicagoje. Savaitės 
laike dirbom, nes reikėjo pragy
venti, o darbas lituanistinėse 
mokyklose buvo lyg dvasinė 
atgaiva. 

Chicagoje susipažinau su dr. 
M. Montessori ir jos auklėjimo 
principais. Skaičiuodama sveti
mus pinigus banke, išstudijavau 
visas dr. M. Montessori knygas 

Turime galvoje Bendroje Ameri
kos lietuvių šelpimo fondą... 
Tokio fondo pageidavo ir troško 
visi Amerikos lietuviai. Už jo 
įsteigimą jie pasisakė pernai 
Pittsburgho konferencijoje per 
savo atstovus. Amerikos Lietu
vių Taryba Pittsburgho konfe
rencijos nutar imą vainikavo 
nuoširdžiomis pastangomis su
rasti kelius ir priemones bend
ram Lietuvos šelpimo darbui 
pradėti.. ." (psl. 141). 

Tokios vertės turtą gyvasis 
anų laikų liudininkas perduoda 
į Lietuvoje ir visam pasaulyje 
gyvenančių tautiečių rankas . 
Tas įamžintas veikale tur tas 
tikrai ir įdomus, ir brangus ne 
t ik istorikams, bet ir kiek
vienam šviesesniam lietuviui. 

VI. R. 

dariau, o jis pagalvojęs davė tei
singus atsakymus. Mergaitė, 
Vanny išbuvo 4 metus, gerai 
skaitė rašė. Baigė Christ the 
King pradžios mokyklą ir porą 
metų lankė gimnaziją, kol pasi
darė per sunku. Jimmy dirba su 
tėvu prie statybų, Vanny krau
tuvėje. Norisi t ikėti , kad nors 
maža dalimi esu prisidėjusi prie 
.šių vaikų pasisekimo. 

Antra 25 metų minėjimo dalis 
įvyks pavasarį. Ruošiama gegu
žinė, į kurią kviečiami visi buvę 
Beverly mokiniai, tėvai, tarnau
tojai. 

Per 25-rius metus Beverly yra 
buvusi mokytojų - studenčių 
praktikos vieta, praleidusi apie 
80 mokytojų. Jų tarpe praktiką 
atliko, ir kai kurios dirbo Bever
ly, lietuvaitės: S. Blažienė, D. 
Dirvonienė, R. Baltuškienė, G. 
Mačiulienė, D. Bruškytė, Gūže
lis. Kitos lietuvaitės, dirbusios 
vienu ar kitu metu yra: Jonė 
Karužaitė, J. Juknevičienė, L. 
Germanienė, Taura Underienė. 
Beveik visos lietuvaitės dirbo ' 
MMTTC — Montessori mokyto
jų paruošimo kursuose kaip 
lektorės, studentų vertintojos. 

Beverly mokykloje mokosi 
apie 160 vaikų, taigi per metų 
eilę tūkstančiai yra baigę šią 
mokyklą, o kai kurie dabar 

siunčia į ją savo vaikus. Turime 
buvusių tarnautojų t a rpe pasi
žymėjusių Montessori veikloje: 
kelios dirba Clissold valdiškoje 
Montessori mokykloje, ki ta su
organizavo pirvačią Montessori 
mokyklą, pavadintą Council 
Oak Montessori, 110 Longwood 
gatvėje, nes į valdišką mokyklą 
netelpa visi baigę Beverly prieš
mokyklinę, t a i tėvai suorgani
zavo privačią, kad j ų vaikai 
galėtų toliau tęsti j iems pri
imtiną auklėjimą. Louise Ku-
nent vadovauja Midwest moky
tojų paruošimo kursams Evan-
stone. 

Versdama savo pedagoginio 
darbo prisiminimų puslapius, 
džiaugiuosi t u r ė j u s i progą 
a t i d u o t i d u o k l ę išeivi jos 
lietuviukų auklėjimui, ta ip pat 
šio krašto vaikams. Amerika 
mums pasidarė an t r a tėvynė, 
kurioje praleidome didelę savo 
gyvenimo dalį, tad jaučiuos at
silyginusi ir ja i , pašvęsdama 
didelę savo gyvenio dalį vaikų 
auklėjimui. 

L i e tuva i i š s i l a i s v i n u s iš 
sunkaus jungo, mūsų mintys vėl 
grįžta ten. Džiaugiuosi turė
dama progos prisidėti prie Mon
tessori šaknų įleidimo Lietu
voje. 

ir priėjau išvados, kad gyveni
mas be pedagoginio darbo y ra 
visai beprasmis. Metusi darbą, 
palikusi vyrą Chicagoje, išva
žiavau studijuoti Montessori 
metodą į Connecticut valstiją. 
Tuo laiku t ik ten buvo mokytojų 
paruošimo centras. 

Likimas, kietas darbas ir že
mait iškas užsispyrimas ta ip lė

mė, kad pradėjau dvi Montesso
ri mokyklas: su grupe l ietuvių 
tėvų 1963 metais a t ida rėm 
Kriaučeliūnų vaikų namel ius , 
kurie šįmet švęs 30 gyvavimo 
metų. 

1967 metais su entuzias tų 
amerikiečių tėvų grupe pra
dėjom Beverly M o n t e s s o r i 
mokyklą, kuriai vadovavau 20 
metų. Mokykla suorganizuota 
kaip pelno nes iekiant i kor
poracija, su jai vadovaujančiais 
direktoriais. Tardamasi su ja is 
apie mokyklos organizavimą ir 
jai vadovavimą, t ada pastačiau 
sąlygą, kad jie būtų nuolatiniai, 
nes matėsi kaip mokyklos, mo
kytojai kentėjo dėl kasmet besi
keičiančių direktorių nuotaikos, 
intrigų. 

Nuo 1987 m. Beverly mokyk
lai vadovauja Gina Mačiulienė. 
Mokykla šįmet švenčia 25-ius 
metus nuo jos suorganizavimo. 
Iškilmės susideda iš dviejų 
dalių. Pirma dalis — iškilmingi 
pietūs kviestiniam asmenim, 

kurie yra daug prisidėję prie 
sėkmingo mokyklos gyvavimo, 
įvyko gruodžio 19 dieną Hilton 
Inn, Oak Lawn. Visa programa 
buvo trumpa, skoninga, su hu
moru. Stalai papuošti orchidėjų 
puokštėmis, kaligrafiškai iš
rašyta programa kiekvienam 
šio svarbaus įvykio prisimini
mui. Labai gražią maldą — 
invokaci ją p a r a š ė v i e n a 
direktorė, trumpą mokyklos 
istoriją papaskojo di rektor ių 
prezidentas. Gina Mačiulienė 
pristatė žmones, prisidėjusius 
prie mokyklos darbo. Mokyklos 
direktoriai — tie patys, kur ie 
organizavo mokyklą ir dabar te
bėra aktyvūs, nors jų vaikai jau 
baigę mokslus, vedę, buvo pa
gerbti, jiems įteikiant specialiai 
padarytą kristalo lėkš tę su 
mokyklos emblema ir datomis . 
S. Vaišvilienei taip pat į te ikta 
tokia lėkštė Atsk i ra i buvo 
pagerbtos ilgiausiai dirbančios 
mokykloje: po 14-ka metų Gina 
Mačiulienė ir K. Maldre. Oficia
li dalis buvo baigta, visiems dai
nuojant Ginos sukur tus kuple
tus apie mokyklos kū r imą ir 
darbą. Į šį pagerbimą — pietus 
buvo kviesti visi direktoriai , 
dabart iniai ta rnautoja i , kai 
kurie buvę tarnautojai ir mažas 
skaičius mano buvusių pirmųjų 
metų mokiniu Ypač malonu 
buvo sutikti du mokinius su 
Dovvn - Syndrom. J i m m y , 3 

Kelionės į Lietuvos 
Tkrpatautiią 

Teatro Festivalį 
Gegužės 10-24 

1993 m e t ų gegužės mėnesio 10-24 dienomis Lietuvoje rengiamas pirmas Tarptautinis teatro 
festivalis LIFE. Kviečiami geriausi teatrai iš viso pasaulio. Festivalyje dalyvaus Švedijos Karališkojo 
Dramos teatro trupė, vadovaujama Ingmaro Bergmano, trupės iš Japonijos, Ispanijos, Didžiosios 
Britanijos, Lietuvos ir daugelis ki tų. 

J ū s ų kelione pasirūpins LIFE kelionių agentūra American Travel Service. Siūlomos ryairiau-
sios keliones, suteikiančios svečio statuso privilegijas, bilietus į spektaklius, ekskursijas į įdomiau
sias Lietuvos vietas. P " 

Skambinki te arba atsiųskite kuponą. | 3 Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į festivalį. 
. . . . . . . . . . . - i i . -r i • Atsiųskite daugiau informacijos apie keliones į Lietuvą. 

jei norite atgyt i leidinį apie keliones į f e s - ' 4 v ' ^ v ^ 
tivalį. Užsisakykite vietas iš anksto, jų i varias, pavarde 
skaičius ribotas. Adresas 

American Travel Service 
9439 S. Kedzie 

Evergreen Pk., IL 60642 
Tel. 708 422-3000 FAX 708 422-3163 

* * * 
Gedimino 46-1, Vilnius 

Tel. 22-39-39 

I Miestas_ 
I 
J valstija Pašto kodas 

I Tel. namų 

Tel. darbo 
I Siųskite: American Travel Service 9439 S. Kedzie, Evergreen Pk, IL 60642 

£^m\ INTERNATIONAL 
y^TJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 
CARGO — siunčiame oro linija 

5 ^ 
kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatvė 
Hlckory MII!. Illinois 60457 Vllnlua, Uatuva 

Telefonas 736-822 Ir 736-840 

& midkind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 

AR DĖSIME PINIGUS 
LIETUVOS BANKUS? 

I 
Lietuvoje yra valiutinių inves

ticijų t rūkumas, todėl palyginti 
aukš t i palūkanų procentai. 0 
JAV procentai šiuo metu yra 
ka ip t ik labai nukritę. Tai ska
t ina ka i ką pagalvoti apie 
dalinį pinigų laikymą Lietuvos 
bankuose, tokiu būdu padedant 
Lietuvai ir užsidirbant dides
n ius procentus. Bet kaip įpras
t a su investicijomis, kur geres
nis pelnas, ten didesnė rizika. 
Taip ir čia, nes Lietuvoje tvirtų 
garan t i jų dėl indėlių, kaip 
parūpina JAV valstybinė Fede-
ral Deposit Insurance Corp., dar 
nėra . Mūsų kvietimu, daugiau 
informacjos apie L ie tuvos 
b a n k u s pa rūp ino Lie tuvos 
komercinių bankų asociacijos 
vykdantysis direktorius Algis 
Dobrovolskas ir Lina Lebedžins-
kienė. 

Pastaba: Už pinigų per
vedimą bankai JAV ir Lietuvoje 
ima mokestį. Pavyzdžiui, Com-
erica bankas paskaito 25 dol. o 
LITIMPEX 1.5%; pervedimas 
užtrunka iki dviejų savaičių, 
nes dar ne viskas Lietuvoje au
tomatizuota. Šiuo metu Lietuvo
je nėra pajamų mokesčių (in-
come tax) t a d už pa lūkanas 
mokesčių nereikia mokėti. Atei
tyje greič iausia i bus tok ie 
mokesčiai, be t t ikimasi, kad 
L ie tuva pa s i r a š ys su J A V 
mokesčių re ikalu sutartį , kad 
n e r e i k t ų m o k ė t i d v i g u b ų 
mokesčių. Klausimus atsako ir 
smulkesnes informacijas te ikia 
Edmundas Kul ikauskas , LB 
Ekonominių reikalų t a ryba , 
7311 Douglas Circle, La Paima, 
CA 90623, (714) 521-8694. 

E.K. 

L ie tuvos k o m e r c i n i a i b a n k a i 

Bankas 

Vilniaus 
LAI 
LITIMPEX 
BALTICBANK 
Klaipėdos Vakarų 
Ūkio 
Hermis 

1992 m. viduryje, priėmus 
Komercinių bankų įstatymą, o 
vėliau jo pagrindu patvirt inus 
komercinių bankų s ta tutus , 
Lietuvos bankininkystė įgavo 
tvir tą teisinį pagrindą ir or
ganizacinę struktūrą. Lietuvos 
bankas , kaip centrinis bankas, 
s p r e n d ž i a p in igų emisijos, 
bankų priežiūros klausimus, 
nus ta to ekonominius normaty
v u s , pvz. m i n i m a l i a s ir 
maksimalias palūkanų bei kitas 
normas, Lietuvos banko pada
liniai, anksčiau vykdę komer
cines funkcijas, dabar atskirti 
nuo Lietuvos banko ir tapo vals-
tybiniais-komerciniais bankais, 
t.y. dalis jų įstatinio kapitalo 
priklauso valstybei, o k i ta — 
p r i v a t i z u o j a m a , p a s i r a š a n t 
akcijas. 

Vienas iš tokių bankų — Tau
p o m a s i s b a n k a s Vi lniuje ; 
valdybos pirmininkas Vygintas 
Bubnys; įstatinis kapitalas — 
vienas milijardas talonų, tame 
tarpe valstybinis kapitalas — 
51%. Šis bankas priima termi
n u o t u s bei n e t e r m i n u o t u s 
gyventojų (fizinių asmenų) 
indėlius visuose Lietuvos rajo
nuose, apylinkėse, o kartais ir 
smulkesniuose teritoriniuose 
vienetuose. Taupomasis bankas, 
p r i i m d a m a s t e r m i n u o t u s 
indėlius ne mažiau kaip 3 mėne
siams, priklausomai nuo susi
ta r imo ir indėlio dydžio, moka 
ne mažiau kaip 3, be t ne 
daugiau 15 procentų palūkanas. 
Vieno indėlio garantijos dydį 
Taupomajame banke, jo bankro
to atveju, nustato vyriausybė, 
bankas garantuoja savo turtu. 
Anksčiau tai buvo vienintelis 
bankas, kuris priimdavo gyven
tojų indėlius. Dabar juos galima 
įdėti į bet kurį komercinį banką. 
Tiek Taupomajame banke, tiek 
komerciniuose nėra jokių apri
bojimų įdėti ar išimti indėlius, 
iš imant didesnę sumą, kartais 
pageidaujama, kad bankui būtų 
apie ta i pranešta prieš dieną. 

Dar iki komercinių bankų 
įstatymo priėmimo Lietuvoje 
steigėsi ir tebesisteigia akciniai 
komerciniai bankai . Lietuvos 
komercinių bankų asociacija 
(Litbuanian Commercial Ban-
kers ' Association) vienija stam
biausius, (1992 gruodžio 31 d. — 
penkiolika bankų-narių, tame 
tarpe ir Taupomasis), iš kurių 
septyni yra gavę generalines li
cencijas, t.y. at l ieka šias opera-

Akcininkų 
skaičius 

938 
725 

1600 
10 

1950 
1983 

205 

Kapitalo dalys 
priv. valst. 

58.4 41.6 
36 64 

52.7 47.3 
100 
83.9 16.1 
73.7 26.3 
92 8 96 

Indėliai 
mil. 

talonais 

3,988 
1,194 
1,905 

20 
4 

89 

k r e d i t a v i m o l a i k o bei n u o 
socialinių ve iksnių (invalidų 
įmonės ir pan.). Vienok didele 
da l imi pa lūkanų no rmas nule
mia t a i , už kokią ka iną kredi 
t i n i u s iš tekl ius p e r k a banka i , 
k i e k moka už t e r m i n u o t u s 
val iut inius indėlius ir kokie yra 
Lie tuvos banko normatyva i . 

Pa lūkanos už te rminuotus va
l i u t i n i u s i ndė l i u s p a p r a s t a i 
sudaro: kai t e rminas ne mažiau 
ka ip 1 mėnuo iki 4%, ka ip 3 
mėnes ia i — 5-9%, ka ip 6 mėne
siai — 7-14%, ka ip 1 meta i — 
10-18%. Palūkanos už terminuo
t u s va l iu t in ius indėl ius tuo 
didesnės, kuo didesnė įdedama 
s u m a . 

Ka i kur ie , visų p i rma priva
tū s , banka i indėl ius draudžia 
į s t a t i n i u k a p i t a l u . T a č i a u 
pagr indinė ga ran t i j a — banko 
paskolų išdavimo polit ika ir 
k red i to anal izė, bus kur iami 
d raud imo rezervų fondai. Aso
ciacijos lygmenyje ruošiamasi 
s u k u r t i blogų skol ininkų pa
ieškos automat izuotą duomenų 
bazę, o ta ip pa t kolektyvinę in
dėlių draudimo sistemą. 

Ne visi banka i tu r i savo atsto
vybes a r b a n k u s korespon
d e n t u s JAV, todėl sąskai tas 
t e n k a a t idaryt i Lietuvoje, arba 
šie banka i naudojasi didesnių 
b a n k ų pas laugomis . 

Kai kur ie b a n k a i tu r i ko-
respondencinius b a n k u s JAV 
(pvz. Lietuvos, Vi ln iaus ir Ūkio 
b a n k a i tur i ryšį su CITIBANK, 
LITIMPEX bankas su Comerica 
B a n k of Detroit). 

PASTABOS IR NUOMONĖS 

Ne-amu vasario 14-tos belaukiant 

DRAUGAS, šeštadie lis, 1993 m. sausio mėn. 16 d. 

Už keletos savaičių, vasario 
mėn. 14 dieną, įvyks Lietuvos 
Respubl ikos prezidento rin
kimai . Jaudint is ir rūpintis 
re ikia ne tik Lietuvoje, bet ir 
išeivijoje, ypač kai kandidatuoja 
mums du gerai žinom: asmenys: 
ambasadorius Stasys Lozorai
t i s , Jr. , ir buvęs VLIKo pirmi
n inkas Kazys Bobelis Rūpestį 
keli., r 3 šių dviejų asmenų 
kandidatūra , o Algirdo Bra
zauske, laikinai einančio Lietu
vos prezidento r>z ei,ras, indor-
suoto LDDP, buvL-S. Lietuvos 
komunis tų partijos sekreto
r iaus . 

Jei Lietuvos Respublika savo 
padėt imi ir Seimo rinkimų re
zul ta ta is būtų išsiskyrusi iš 
kitų, nuo komunizmo išsilais
vinusių, kraštų, tai gal ir ga 
lėtume patikėti Algndui Bra
zauskui , kad jis siekia demo
kra t inės ir savarankiškos vals
tybės. Tačiau Lietuva nesimoko 
iš savo kaimynų padai -y tų klai
dų. Taip, kaip ir j ie. kurdami 
demokratiją, renkasi sau patį 
sunkiausią ir kebliausią kelią. 
pat ikėdami vyriausybe asme
nims, kurie Lietuvai vadovavo 
okupaciniais metais . .Nereikia 
s u g r į ž t i į t o l imą praeitį . 
Lietuvoje buvau 1985 metais ir 
jaučiausi, kad lankiau kalėjimą. 
Kodėl, man reiktų tikėti šian
dieną, kad tie patys asmenys, 
kurie buvo atsakingi 1985 m.. 

cijas: p i r k i m a s - p a r d a v i m a s , 
sąskaitų at idarymas, korespon-
denciniai ryšiai per Lietuvos 
banką, kreditavimas va l iu ta , 
tiesioginiai ryšiai su užsienio 
bankais. 

Kai kurie bankų veiklos ro
dikliai pateikti lentelėje. Č ia 
bankai sugrupuoti pagal įsta
tinio kapitalo dydį, o jų pava
dinimai su t rumpint i . To l iau 
pateikiame banko pavadinimus, 
banko valdybos p i r m i n i n k o 
vardą ir pavardę ir vietovę, 
kurioje bankas veikia: 

V i ln i aus b a n k a s , J u l i u s 
Diedvaras, Vilnius; 

Lietuvos akcinis inovacinis 
bankas, Ar tūras Balkevičius, 
Vilnius; 

LITIMPEX, Romualdas Viso
kavičius, Vilnius; 

BALTICBANK, Romas J u š 
ka, Vilnius; 

Klaipėdos Vakarų b a n k a s , 
Klaipėda; 

Ūkio bankas, Valdimaras Bū
tėnas, Kaunas. 

Komerciniai bankai s te igėsi 
įvairiai. Anksčiau vals tybinio 
kapitalo pagrindu, kur i s š iuo 
metu privatizuojamas, vėliau — 
privataus. Tokie bankai k a i p 
BALTICBANK, Tauro b a n k a s 
— visiškai privatūs. 

Ati t inkamai steigėjams ko
merciniai bankai skiriasi i r 
pagal valstybinių ir pr ivačių 
įmonių lėšas a t s i ska i tomose 
sąskaitose bei pagal k r ed i 
tavimo kryptis. Tačiau bend ra 
tendencija yra ta , k a d v i s 
daugiau paskolų te ik iama pr i 
vačioms įmonėms. Vienok 3/4 
paskolų te ik iama pr ivačioms 
įmonėms — trumpala ikės pa
skolos, suteikiamos 3-6 mėne
siams su didele pa lūkanų nor
ma (valiutiniams kredi tams 8 0 
ir d a u g i a u proc. m e t i n i ų 
palūkanų). Tai p a a i š k i n a m a 
tuo, kad valiutinių kredi tų iš
tekliai nepakankamai (r ibota 
pasiūla), o prekyba dėl k a i n ų 
skirtumo Rytuose ir Vakaruose 
dar vis labai pelninga (paklau
sa paskoloms prekybai suke l i a 
palūkanas). Todėl pigūs kredi 
tai prekių gamintojams sunk ia i 
prieinami. Tai nereiškia, kad j ie 
pigesnių kreditų negauna: d a u g 
k a s p r i k l a u s o nuo b a n k ų 
valdybų, akcininkų bei b a n k o 
tarybos, o taip pat nuo p rek ių 
gamintojo mokumo jo pe r 
spektyvų, palūkanų dydžio ir 

WASHINGTONE PAMINIMOS 
ANTROSIOS SAUSIO 13-TOSIO^ 

ŽUDYNIŲ METINĖS 
Sausio 5-tąją, pirmąją naujai 

išr inkto Kongreso sesijos dieną, 
a d m i n i s t r a c i n i a m e Ats tovų 
r ū m ų Cannon pas t a to Rotunda 
salėje a t idary ta Lietuvos vaikų 
piešinių paroda, sk i r ta 1991 
m e t ų sausio 13-tosios įvykiams 
paminėt i . Piešiniai a tgabent i iš 
Li tuvos Sausio 13-tosios Broli
jos p i rmin inkės Jadvygos Bie 
l i ausk ienės ir Lie tuvos amba
sador iaus VVashingtone Stasio 
Lozoraičio pastangomis. Paroda 
r ė m ė kong re smanas Richard 
Durbin (iš I l l inois valstijos), 
ku r i s oficialiai ją ir a t idarė . 

Savo kalboje kongresmanas 
pažymėjo, kad, ka i beginkliai 
žmonės viso pasaul io akivaiz
doje stojo ginti savo kraš to ne
pr ik lausomybę, amer ik ieč iams 
t a i p a d a r ė b e n e d idž iaus ia 
įspūdį per visą sovietų imperi
jos irimo la ikotarpį . Kongres
m a n a s iš Texas valstijos VVil-
l iam Savpalius susi r inkusia i 
publikai t a ip pat pasakė keletą 
žodžių, p a t v i r t i n d a m a s savo 
kolegos žodžius, kad amerikie

čiai niekuomet nebu\ ' ir nebus 
abejingi neteisybei bei kančiai. 

Po to kalbų pasak' Lietuvos 
ambasados WasbirĖ;<>one atsto
vas spaudai ir politiniams rei 
ka lams Viktoras Nakas. Jis 
t r u m p a i primine susir inku 
šiems Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo ir 1991-ųju sausio 
įvykių eiga. papasakojo, kaip 
žmonės gynė laisvės idėją nuo 
imperinės agresijos, iš kur ii 
kaip tie vaikų piešiniai atsirado. 
ir ką jie reiškia lietuviams 

Parodos atidaryme dalyvavo 
Kongreso darbuotojai, Lenkijos 
ir Armėnijos ambasadų bei Tarp 
tautinio Valiutos fondo atstovai. 
VVashingtono lietuviu bendru' 
menė. 

Ši vaikų piešinnį paroda 
p i r m ą k a r t a išlkeliavo už 
Lietuvos ribų Pa »doje ekspo 
nuojamas51 piešinys. Autorių 
amžius nuo 4 iki 17 metu. 
Paroda veiks iki sausio 16 
dienos, o mėnesio pabaigoje per 
sikels į Washing1 o Vaiku mn 
ziejų. kur išbus apie mėnesį. 

sugebės a t k u r t i t e i s i nę 
valstybę? Kodėl Čekoslovakijoje 
1991 m. pravestas įstatymas 
draudžia buvusiems komunistų 
partijos pareigūnams, vadams ir 
aršiems komunistams užimti 
atsakingas vyriausybės pozi
cijas bent penkerius metus? 
Kodėl panašūs įstatymai prave
dami Vengrijoje, o Vokietija 
draudžia neonacių judėj;.mą? 
Visa tai turėtu išryškinti faktą, 
kad mes nesiskiriame nuo kitų 
komunizmo ar nacių naikintų 
kraštų. Netikiu, kad sovietinės 
diktatūros mokslus baigę vadai 
staigiai sugebėtų kurt i demo
kratinę valstybę. 

Šiuo metu išeitis yra. Vasario 
14 d. turi būti išrinktas prezi
dentu asmuo, kuris supranta, 
kas yra demokratinė ir teisinė 
valstybė, ką reiškia žmogaus 
laisvas apsisprendimas, kokia 
yra vakarietiška prekyba ir 
kaip reikia įgyvendinti laisvąją 
rinką. Tas asmuo, kuris sugeba 
vesti diplomatinius ryšius su 
kitomis valstybėmis. Lietuva 
turi išmokti ne tik pati save res
pektuoti, bet respektą įsigyti ir 
kitų valstybių šeimoje. Šia 
iinkme ji buvo pradėjusi žengti 
stiprius ir pasaulio pagarbos 
vertus žingsnius, tačiau kažko 
lyg išsigando. Baimė, kurią 
įskiepijo įgudę komunizmo spe
cialistai, dar vis neišnyko iš 
mūsų žmonių gyvenimo, o ypač 
kaimo. LDDP laimėjo žmones 
gąsdindami, tarytum Lietuvos 
valstybės ateitis priklausytų 
grynai nuo byrančios Rusijos. 
..Tik intelekto dėka Lietuva 
nustos buvusi Rusijos provinci
ja" , tvirtina Francoise Tbom. 
prancūzų sovietologė, kuri šią 
vasarą t r i s mėnesius praleido 
Lietuvoje (..Draugas". 1992 m. 
gruodžio 2 d.). 

Rinkimus laimėjęs, preziden
t a s pagal naujai priimtą Lie
tuvos Respublikos konstituciją 
turės teise pateikti ministro pir
mininko kandidatūrą Seimui 
patvirtinti. Jei taip susiklos
tytų, kad rinkimus pralaimėtų 
LDDP. tai Lietuvos vadovybėje 
vėl būtu atstatya pusiausvyra, 
ypač kai LDDP ir kairiųjų opozi 
cijos vadovas Vytautas Lands 
bergis atsisakė kandidatuoti ir 
parėmė ambasadoriaus Stasio 
Lozoraičio. Jr., kandidatūrą. Taip 
pasielgė ir Sąjūdis bei kitos, V. 
Landsbergį rėmusios, grupės. 
Nereikia būti politikos žinovu, 
kad suprastume, jog dešiniųjų 
susiskaldymas nulėmė Seimo 
rinkimų pralaimėjimą. Todėl 
Vytautui Landsbergiui pri
klauso pagarba ne tik už Lie
tuvos išlaisvinimą, bet ir už šį 
nesavanaudiška kandidatūros 
atsiėmimą. Tai negalėjo būti 

Lietuvos ambasados Washingtone padėjėja kultūros reikalam- Daiva 
Carneckiene ir atstovas spaudos bei politiniams reikalams Viktoras Nakas 
nristato parodos eksponatus Kongreso nariams Richard Durbin ir William 
Sarpaliui. Lietuvos vaikų piešiniu paroda skirta antrosioms Sausio 13 d. žu
dynių metinėms paminėti. 

Nuotr. Ramūno As t r ausko 

lengvas apsisprendimas. „Rei
kia eiti į bibliotekas, studijuoti 
politikos filosofiją ir istoriją, 
mokytis iš istorinių precedentų, 
kaip sukurti teisinę valstybę", 
tame pačiame straipsnyje patą 
ria prancūzė F. Thom. Stasys 
Lozoraitis iš visų kandidatų į 
Lietuvos Respublikos prezi 
dentus yra labiausiai prityręs ir 
turi aukščiau minėtas kvalifika-
cijas. 

Iš apklausų atrodo, kad vasa
rio 14 diena rinkimai nepasi
baigs ir A. Brazauskas reikia
mos balsų daugumos nesurinks. 
Šiuo metu demokratinės jėgos 
žada stipriau darbuotis kai
muose, kur ir yra Algirdo Bra
zausko stiprybė. Antrame balsa
vimo ra te , kai jau bus likę tik 
du, daugiausia balsų gavusieji 
kandidatai , dešiniųjų balsai 
tikrai neturėtu būti susiskaldę. 
Taigi Brazausko laimėjimas 
nėra garantuotas. 

Mes, išeivija, galime labai 
daug padėti. J au sudarytas 
veikliųjų lietuvių sąrašas parem 
ti ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio. Jr. , kandidatūrą. Padėti 
ateina jauni, prityrę politinėje 
srityje išeivijos darbuotojai. Jie 
žada vykti į Lietuvą ir ten a k u 
viai įsijungti. Kiekvienas už
sienietis lietuvis turėtų rašyti 
laiškus savo giminėms ir drau 
gams tėvynėje, ragindamas ne 
pasiduoti buvusiųjų komunistų 
ūturiavimui. Svarbu, kad turin
tys teisę balsuoti dalyvautų rin
kimuose. Šiandieną neturime 
moralinės teisės būti neutralūs. 
Jei pasiliekame tik stebėtojų 
pozicijose, tai nesiskiriame nuo 
tu. kurie balsavo už LDDP 
atstovus į Seimą. Tu rinkimų 
rezultatais esame ne tik nepa
tenkinti, bet net ir labai pasipk-
tinę. Kiekvienas mūsų girdėjo
me nemažai komentarą: ..Gėda 
prieš amerikiečius" . ..Gėda 
prieš Vakarus" . ..Koks naivus 
kaimas!". „Parsidavė už alyvą" 
ir 1.1. Šiuo metu turime gerą 
progą variklį pasukti kita link 
me. kad Lietuva, kaip tas besi 
blaškantis laivas audroje, at 
gautų prarastą pusiausvyrą. 

L i u d a Rugieniene 

Tiltai j Rytus ir 
į Vakarus 

Lietuvos ambasados VVashingtono tarnautojai " 
Lozoraičiu ir Daniela Lozoraitiene Iš kaires: R.r 
Nakas, Ramune Dainoriene, Linas Orentas, Ane 
Daniela Lozoraitienė. Terese I amMjcigjnu • 
Arnoldas Milukas. Rima Bačanskiene. Liuda 
ba: Diana Vidutienė, Daiva Čaraeckienė. R» 

vanorini padėjėjai su ambasadoriumi Stasiu 
M Astrauskas. Arijana Samsoniene. Viku.i a-
ailey, Raimondas Rozanskas, Danutė Noorse, 
sadarmn Stasys Lozoraitis, Meile Mickienė, 
sbergis. Be siu asmenų ambasadoje dar dir 
'ačanskien.- ir Saulius Levickas 

Nuotr Dianos Vidutienes 

Lietuvos geografine, politine 
ir ekonominė padėt;- buvo ir 
yra sankryža tarp Ryta, ir 
Vakarų. Tautos gerovė Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje 
atėjo t i l tais iš Vakarų. Jais iš 
V a k a r ų r iedėjo t a u t i n i s 
atgimimas, mokslas, kultūra. 
civi l izaci ja ir ekonomine 
pažanga. 

Lietuvos sovietinis okupantas 
tiltus su Vakarais sudegino ir 
pastatė geležinę uždangą, žmo 
gui a t imdamas te:sę būti žmo
gumi. Per 50 metu v ienos kryp
ties tiltais iš Rytų nedėjo fizinis 
ir dvasinis teroras doram žmo 
gui ir genocidas \isai lietuviu 
tautai. Griūnant Sovietinei blo 
gio imperijai. Lietuva vėl pakilo 
iš komunistinio p irvo ir ėmėsi 
tiltų a t s t a t v m o su Vakarų 

pasauliu. Sių tiltų pagrindus 
per 40 metų išlaikė karo bangos 
į Vakarų pasaulį išmesta lietu
vių išeivija. 

Naujai atgimusios Lietuvos 
ekonominė egzistencija ir bui
t inis gyvenimas toje sankryžoje 
t a rp Rytų ir Vakarų reikalauja 
tu rė t i dviejų krypčių tiltus: ir į 
Rytus , ir į Vakarus. J ie reika
lingi Lietuvos valstybės ir jos 
piliečių gerovei. Šių tiltų sta
tybai , jų išlaikymui reikalingi 
geriausi statybininkai. 

Lietuvos Seimo r inkimuose 
balsuotojų dauguma pasisakė 
už tiltų statybą j Rytus, vyriau
sio statybininko pareigas pa
vedant Algirdui Brazauskui . 
J a m vadovaujant L ie tuvos 
Respublikos Seimui, šiais tiltais 
į Rytus turi iškeliauti okupa
cinė armija, kartu su komuniz
mo atneštomis blogybėmis . 
Tiltais į Rytus turi riedėti eko
nominės gėrybės, draugiški san
tykiai pagal tarptautines dviejų 
krypčių kelio taisykles. Šie 
t i l t a i turėtų būti naudingi 
Lietuvai ir Rytams. 

O kaip su tiltais į Vakarus? 
J u k lietuvių tautos dvasia, 
kalba ir kultūra y ra vakarie
t iška. Vakaruose juk yra tie 
„sodai", ant kurių ..medžių" 
auga doleriai, markės, frankai 
ir sterlingai. Ten visokiausios 
ekonominės gėrybės, kurių taip 
t rūks ta priespaudu. blokadų ii 
v a r g o n u a l i n t a m 1 •<--*iivos 
piliečiui. Tiltais iš Vakarų te
gali šios gėrybės atr iedėti į 
Lietuvą. Tik čia reikia t inkamo 
vyriausio statybininko t i l tams 
statyti . 

Lietuvos Respublikos pilie
čiams dabar yra nepamainoma 
proga š.m. vasario mėn. 14 
d i eną Lietuvos p r e z i d e n t o 
rinkimuose išrinkti vyriausiąjį 
statybininką tiltams į Vakarus. 
Geriausias tiltų į Vakarus sta
tytojas Lietuvos Respublikos 
prezidento pareigose yra demok
rat iniame Vakarų pasaulyje 
išaugęs, diplomatinėse tarny
bose subrendęs , d a b a r t i n i s 
Lietuvos valstybės ambasa 
dorins JAV Stasys Lozoraitis. Jo 
platus vakarietiškas akiratis, jo 
ob jek tyvus v a l s t y b i n i n k o 
žv i lgsn is ir t o l e r a n t i š k a s 
žingsnis Lietuvos valstybės 
reikaluose suteikia jam geriau
sias kvalifikacijas Lietuvos 
Respublikos vairavime ir tiltų 
i Vakarus statyboje. Stasio 
Lozoraičio išrinkimas Lietuvos 
Respublikos prezidentu būtų 
didelis la imėj imas visiems, 
kurie siekia tikro tautos at
gimimo ir šviesesnio Lietuvos 
rytojaus. 

Bron ius J u o d e l i s 

MILIJONAI MOKYKLOMS 

Gubernatorius Edgar Illinois 
sostinėje Spnngfielde pasirašė 
įstatymą, kuriuo skir iama 4 
mil. dol. paramos mokykloms. Iš 
tos sumos bus lėšų ir Chicagos 
mokykloms palaikyti sporto, 
muzikos ir kitas panašias, į pa
grindini kursą neįeinančias, 
pamokas. 

• • 
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IŠ LIETUVOS PARTIZANŲ 
KOVŲ LAUKO (12) 

P e n k i kovo to ja i i š 
J o n a v o s a p y l i n k i ų 

Laikraštis „Tremt inys" 1992 
m. lapkričio mėn. nr. paskelbė 
savo b e n d r a d a r b ė s V. Ga-
bužienės straipsnį „Vyties apy
gardos Žilvičio būrio kovotojai" 
apie penkis žuvusius to būrio 
partizanus: Praną Raišį-Zilvit}. 
Fe l i k są Davidonį -Riešu tą , 
Romą Traščinską-Lazdyną-Kar-
dą. Praną Mingailą-Raginį-Lie-
pą ir Vaclovą Traščinską-Pelė-
dą. Pasinaudodamas straips-
niu.čia ir pateiksiu svarbesnius 
tų kritusių laisvės kovotojų 
gyvenimo metmenis bei žūties 
aplinkybes. 

Praną? Raišys prieš karą tar 
navo Lietuvos kariuomenėje 
viršila. Vokiečių okupacijos 
metais buvo kalinamas už gink
lo laikymą ir dalyvavimą LAF 
organizacijoje. Vėliau kurį laiką 
dirbo Žeimių geležinkelio sto
tyje. Grįžus raudonies iems, 
palaikė ryšį su veikiančiais 
Pelėdos ir Šarūno būriais. Kai 
1945 m. ginkluoti vyrai atvažia
vo areštuoti Pr. Raišio, j am pa
vyko pasislėpti. Net rukus Rai
šys įstojo į Jono Beleišio-Sarūno 
būrį. 1946 m. Pelėdos būrio 
vyrai Pr. Raišį pasirinko savo 
vadu. S t ra ipsnyje r a š o m a : 
.,1948 ir 1949 m. pradžioje, žu
vus kovos draugams. P. Raišys 
su Juozu Medžiotoju pradėjo 
dažn iau l a n k y t i s U p n i n k ų 
apylinkėse. .Dobilo' būryje. 
Vėliau visi perėjo i .Didžiosios 
kovos" apygarda. Tada P. Raišys 
buvo paskirtas .A" brigados ba
taliono vadu. Žu \o 1949 m. va
sario 2 d. Širvintų raj. ginkluo
tame susirėmime". 

Feliksas Davidonis gimė apie 
1926 m. Jonavos raj.. netoli Žei
mių. Ževeliškių km. Dirbo 
Žeimiu geležinkelio stotyje kar
tu su P. Baisia. 1945 m. pava
sari s u i m t a s ir k a l i n t a s 
Vilniaus saugume. Iš ten F. 
Davidoniui pasisekė pabėgti ir 
istoti į partizanus. Už tai par
tijos sekretorius tris dienas tar
dė, mušė ir kankino Felikso 
tėvą. Pasak straipsnio. ..grįžęs 
namo. tėvas po kelių dienų 
mirė. o Feliksas net atsisvei
k in t i negalėjo a t e i t i , nes 
namuose jo laukė pasala. Žuvo 
netoli Vandžiogalos ir kar tu su 
kovos draugais buvo išniekintas 
Vandžiogaloje, vėliau kažkur 
užkastas". 

Romas Trašč iauskas . gimė 
1924 m. Jonavos geležinkelio 
stoties gyvenvietėje. 1944 ir 

1945 m. pradžioje dirbo siaurojo 
geležinkelio mašinistu. 1945 m. 
įvykus geležinkelio avarijai, 
buvo suimtas, tardomas, norėta 
jį užverbuoti dirbti saugumui. 
Išleistas iš saugumo rankų, 
žinojo, kad niekada nebus iš
davikas. Tėvas Petras Traščins-
kas jau buvo su imtas 1945 m. 
pavasarį ir dingo be žinos. 
Motiną su t r imis mažamečiais 
vaikais 1945 m. vasarą ištrėmė 
į Komiją. Romas įstojo į parti
zanus ir jų eilėse išsilaikė iki 
1949 m. sausio 6 d., kada. kaip 
rašo l i u d i n i n k ė , „ m i r t i n a i 
sužeistą R. Traščinską stribai 
vežė į Jonavą. Pakely jis mirė. 
Rytojaus dieną abu su Džiugu 
(kitas tose kautynėse Jonavos 
raj. Karal iūnų km. žuvęs parti
zanas — VR) buvo įmesti į 
sandėlį Jonavos stribų būstinės 
kieme. Tris dienas jie gulėjo 
basi... Vieną dieną part izanai 
stribų buvo nutempti ir užkas
ti prie Neries . . ." 

Pranas Mingaila gimė 1925 
m. Jonavos raj., Ciūdų km. ūki
ninko šeimoje. Grįžus raudonie
siems, dirbo Svilonių girininki
joje. 1945 m. liepos mėn apsi
sprendė organizuoti Pelėdos 
būrį ir ginklu kovoti prieš oku 
pantus. Liudininkų pasakojimu, 
kovotojams ne viena diena teko 
sėdėti Pukynės raisto vandeny
je, kol pas i t rauks keliskart stip
resnis priešas. Žuvo išduotas 
1948 m. sausio 15 d., taigi prieš 
45 metus . Gineikiuose. Pa
tyč ioms buvo nuvež t a s į 
Vandžiogalą ir numestas prie 
stribų būstinės. Vėliau užkastas 
žvyrduobėse. 

Vaclovas Traščinskas gimė 
Jonavos geležinkeliečių šeimoje. 
1940 m. baigė aukštesniąja pre
kybos mokyklą Karo metais su 
frontu pas i t raukė užsienin ir iš 
ten su draugais nuleistas de
santu organizuoti partizanini 
judėjimą Lietuvoje. Suorganiza
vo partizanų būvi. buvojo vadu. 
1948 m. susektas Šmičkių 
kaime, netoli Vandžiogalos. 
Traukdamasis žuvo. Nuvežtas į 
Vandžiogalą, buvo numestas 
prie s t r ibu būstinės. 

Iš aprašymų atrodo, kad Žilvi
čio būrys galutinai buvo su
naik in tas 1949 m 

Vaič iu l iu šeimos a u k o s 

Laikraštis ..Gimtinė" 1991 m. 
nr. 12 aprašo keturių brolių 
Vaičiuliu, kilusiu iš Bikavėnų 
km., Vainuto vaisė., Taura-
apskr. mir t is partizanų kovų 

PAJŪRIO IR PLOKŠTIKALNIO 
STOVYKLA 

Pietų Amerikos lietuvių jau- brėžė, kad išeivijos l ietuviai , jei 
nimo stovykloje Venecuelos ir praranda kiek tau t in ių savy-
pajūryje prie Cumana gruodžio bių, visur pasireiškia mei le ir 

rūpesčiu mokslui. „ L i e t u v a 
tave myli ir reikalinga t avo pa
galbos", sake diplomatas, aptar
damas Lietuvos ekonomine, sie
nų, rusų ka: .romėnės, sociali
nės apdraudė , taut in ių mažu
mų, pilietybes, žemės reformos 
ir k. klausimus po kel ias valan
das iš eilės su jaunimo klausi
mais bei pasisakymais. Lietuvą 
geriau įsivaizduoti padėjo kun . 
A. Saulaičio rodytos skra idrės . 

Jaunimo sąjungos re ika la i s 
kalbėjo P. Mickus iš Washing-
tono, pasakodamas apie P L J S 
įsijungimą į Jungt in ių Tau tų 
nevaldinių organizacijų s? rašą, 
jaunimo ryšius, PLJK nu ta r i 
mus ir ypač apie VIII P L J K pla
nus 1994 metams, apie Rytų 
Europos jaunimo įsi jungimą į 
PLJS . Diskusijose ap i e J K 
klausta , kas liktų L ie tuva i ir 
Lietuvoje po jaunimo kongreso, 

27 — sausio 2 d. dalyvavo 42 iš 
keturių šalių, o sausio 2-6 d. 
Gran Sabanos plokštikalny išky
lavo trečdalis nuotaikos bei 
svarstybų pratęsti. Pagal VII 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso nutarimą prieš vienerius 
metus, Venecuelos lietuvių jau
nimo sąjunga su pirm. Sauliu
mi Rosales, talkininkais Rober
tu bei Milene Rosales, sukvietė 
savo šalies jaunimą, jaunas šei
mas su vaikučiais, o iš toliau da
lyvavo PLJS pirm. Paulius Mic
kus ir JAV LJS pirm. Gailė 
Radvenytė, Brazilijos LJS pirm. 
Irena Martinaitytė, Argentinos 
LJS pirm. Luciana Gaidimaus-
kaitė — iš viso 10 iš užsienio. 
Visi apgailėjo, kad iš gretimos 
Kolumbijos ir tolimesnio Uru
gvajaus nepasisekė niekam at
skristi. 

Cayo Azul vasarvietėje užsi

ėmė eiline žiemos stovyklų pro- jei jo dalis tikrai Lie tuvon vyk-
grama — maudėsi Karibų juro- tų, esant nelengvoms sąlygoms. 

Prieš metus įvykęs P . Ameriko
je kongresas buvo įver t in tas 
drauge su jo pirmininkės Aria-
nos Rastauskaitės (Argent ina) 
apžvalga. 

Naujųjų metų dieną — stovyk
los išvados: 1993 gruodžio mėn. 
P. Amerikos stovyklą r eng t i Li
tuanikos stovyklavietėje Brazi
lijoje, už poros metų stovyklą vėl 
Venecuelos lietuvių globoje. 
Venecuela bandys daug i au ry
šių su Kolumbija, o Argen t ina 
— su Urugvajumi palaikyti , kad 
jaunimo bendravimas augtų . 
Ryšių centras su vadove Danie-
la Rastauskaite vystys savo 
veiklą ir parūpins medžiagos bei 
vertimų ispanų kalba. 

Naujųjų metų išvakarėse per 
šv. Mišias pakrikštyta Aro ir 
Sandros Mažeikų d u k r y t ė Ind
rė, o visa stovykla giedojo, lydi
ma keturstygės venecuelietiš-
kos gitaros. Šventę vasarvie tės 
gyventojai ta ip uoliai sprogme
nimis atžymėjo, kad ne t vienas 
šiaudinis stogas užsidegė. 

Baigdami stovyklą, vadovai 
įteikė premijas k iekvienam — 
už pastangas l ietuviškai geriau 
išmokti ir susidomėjimą akade
mine programa, už nuotaiką, 
kiekvienam būtiną įnašą į sto
vyklos gyvenimą. 

Aras Mažeika, buvęs VLJS 

Chicago* apylinkėse gyvenančio l iaudies m e n i n i n k e 
sup ro j ek tuo t a t i n k l a s Lietuvos par t i zanu a t m i n i m i " 

Ju l iaus P a k a l k o s 

je netoli Kolumbo trečioje kelio
nėje atrastos vietos, nardė tarp 
koralų, vykdė uolias smėlio te
niso, tinklinio, kokuso ridenimo 
sporto varžybas, vakarines pro
gramas su dainomis, vaidyba, 
žaidimais, pakaitomis prižiūrė
jo mažus vaikučius. Naktys vė
sios — teko marškinėlius dėvė
ti. 

Dvi dienas jaunimas bendravo 
su Lietuvos ambasadoriumi Vy
tautu Dambrava, pranešusiam 
apie diplomatinius, prekybos 
bei kultūrinius ryšius tarp Ve
necuelos ir Lietuvos, jaunimui 
sakydamas: „Jei sėsite Lietuvai, 
duos daug vaisių; jei sau — Lie
tuvai iš to mažai naudos". Pa
lauke. Antanas Vaičiulis, gimęs 
1914 m., nuo enkavedistų slaps
tės i savo tėvo ūkyje,nes 
nenorėjo eiti į sovietinę armiją. 

1947 m. išėjo partizanauti. Žuvo 
1948 m. prie Vainuto. 

Jonas Vaičiulis, gimęs 1918 
m., dirbo tėvų ūkyje. Nuo 
vokiečių mėginimų paimti į ka
riuomenę slapstėsi namuose. 
Atėjus rusams, taip pat slaps
tėsi, vėliau pasitraukė į mišką 
ir įsijungė į partizanus. Žmonių 
pasakojimu, žuvo Jūros upėje, 
apsuptas saugumiečių. Tretysis 
brolis Juozas Vaičiulis, gimęs 
1916 m., išmoko kalvio amato ir 
juo vertėsi. Saugumui ėmus per
sekioti, pasitraukė į mišką, kur 
vadovavo partizanų būriui. Iš
duotas žuvo 1953 m., taigi prieš 
40 metų. Būdviečių miške, 32 
kvartale . Tuo tarpu ketvirtasis 
brolis Vincas Vaičiulis, gimęs 
1919 m., mokėsi Tauragėje, o 
vėliau mokytojavo Žvingiuose. 
Atėjus rusams, įsijungė į parti
zanus. Žuvo 1948 m. prie Vainu
to kar tu su broliu Antanu. 

Kvėdarniškis Kęstutis Balčiū
nas straipsnį apie brolius Vai-
čiulius baigia šiais žodžiais: 
..Broliai Vaičiuliai dalyvavo 
daugelyje mūšių su okupan
tais. Ypač sunkus mūšis buvo 
prie Drobūkščių kaimo (Šilalės 
apylinkėje). Čia partizanus 1946 
m. pavasarį puolė didelės rusų 
pajėgos. Mūšyje žuvo daug rusų 
ka re iv ių . . . Apie par t i zanų 
aukas žmonės nieko nežino. O 
tokių mūšių Šilalės rajone buvo 
daug". 

Sausio 13-os, vasario 16-os, 
kovo 11-os ir kitų mūsų tautos 
švenčių proga prisiminkime ir 
tuos. kurie Lietuvos partizanų 
eilėse prieš 40 ir daugiau metų 
kovojo su Lietuvos okupantais, 
tikėdamiesi, kad vieną dieną 
tautai vėl nušvis laisvė. Bet 
apie 30.000 Lietuvos vyrų ir 
merginų tos dienos nebesu
laukė: jų atminimui įvairiose 
Lietuvos vietose per pasku
tinius 4 metus pastatyta daug 
paminklų, daug kur jų kaulai iš 
pamiškių, raistų, žvyrduobių 
suvežti ir palaidoti bendrame 
kape. 

VI. R. 

pirm., vadovavo penkių dienų 
2800 km. kelionei po pietryčių 
Venecuelos plokštikalnį Gran 
Sabaną. Dviem džipais 13 daly
vių išdainavo visas Vokietijos 
LJS dainyno ir ki tas dainas, ap
keliaudami upes, krioklius, nuo
stabią gamtą, patys virdami, 
vienas ki tą prižiūrėdami. Ne 
p i rma lietuvių kilmės jaunimo 
keliaujanti stovykla šiame vals
tybiniame parke , bet p i rmą 
kar tą iš ke tur ių šalių. Mažes
niuose kriokliuose maudėsi ir 
gaivinosi nuo žiemos saulės, o 
prie didesnių (pvz., Aponvvoa, 
150 metrų) žavėdamiesi žiūrėjo 
iš viršaus ir iš nutekančios upės. 
Kas norėjo, pasirinko atminčiai 
riedulių, geldelių, o nuotrau
komis pripi ldytas tuzinas foto 
aparatų. Aras Mažeika su broliu 
Darium saugiai vairavo, pasku
tiniąją parą net 1200 km, supa
žindindami svečius su gamta , 
indėniškais pavadinimais. Ori-
noko ir Coroni upių santakoje 
stebėjo juodo ir dumblino van
dens lygiagretes sroves, aukštos 
lygumos keliais pasiekė Brazili
jos sieną. Užsieniečiams buvo 
įdomu nakvoti indėnų kaimely
je , mėnesienoje iškylaut i jų 
takel iais , p laukt i luotu. Visi 
vienaip a r k i ta ip prisidėjo prie 
namų ruošos darbų — kepė ve-
necuelišką arėpos duoną, rišo 
mantą prie džipo stogo, s t a tė ir 
sudėjo palapines , rūpinosi per 
daug musyčių apkandžiotais ke
liautojais. 

Pas inaudodami ilgom kelio
nėm, vakara is prie laužo paupio 
smėlyje j aun i žmonės tarėsi apie 
atei t ies p lanus , ka ip vis labiau 
P. Amerikos jaunimą suar t int i , 
ryšius palaikyti, pasakojo legen
das bei nuotykius , domėjosi 
gamta ir žmonėmis. Aras Mažei
ka su t a l k a mielai ta lk in tų lie
tuvių j aun imo grupei iš k i tur , 
nor inč ia i paž in t i nuos tab ią 
Gran Sabaną su „ tepūja is" 
(indėn.: ka lna i ) , „ m e r u " — 
kriokliais, labai savotiška ge
ologija — ir l ietuvišku bendra
vimu plačiame pasaulyje. 

Po ilgamečio kapeliono kun. 
Antano Perkumo, SDB, mirt ies 
prieš 6 m. Venecuelos lietuviai 
neturi kunigo, tačiau šiuo metu 
jiems patarnauja venecuel iečių 
kapucinų provincijolas seserų 
saleziečių koplyčioje. Prieš me
tus čia viešėjusio Vasario 16 
gimnazijos kapeliono kun. Edžio 
Putr imo apsi lankymas j iems 
brangus . 

A S 

CLASSIFIED GUIDE 

L I A I E T U V O S A I D 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien n u o p i r m a d i e n i o iki penk tad ien io , 
8030 — 9:00 v. vakaro . 

Visos l a idos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga . 

A d r e s a s : 511 So . Nol ton Ave. 
W i l l o w Spr ings , IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 

Movlng—Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas pri
einamomis kainomis, jums patogiu 
laiku Draudimas garantuotas. Kreiptis: 
Gediminą-, tai. 312-925-4331 
Vytas: 312-436-5219 

D e n g i a m i s t o g a i , ka lamas 
„ s i d i n g " , bei at l iekami namų 
v idaus remonto darbai . Skam
binti S ig i tu i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

Suteikiam* visą informaciją, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas ,,dea-
ler"), persiuntimu į Europą. Kreip
kitės Į: 

Martin A u t o m o t i v e , 
tel. 3 1 2 - 6 4 6 - 6 6 7 7 

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams 

PARDAVIMAS IR TA ISYMAS 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 6 9 St. 

Tel . 7 7 6 - 1 4 8 6 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis ( Hermis Deckys 

Tai. S8S-6624 Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

JEPRY PLIENIS (708 )422-4130 

A-J MEATS, INC. 
Prime and Choice Meats 

Anksčiau 69 g-vė. Marquette Park. 
Namie darytos skaniausios 

lietuviškos, lenkiškos, itališkos dešros 

3541 West 9 9 t h St . , E v e r g r e e n P a r k , IL 6 0 6 4 2 
ntrH.-penktd. 9 v. r.—6 v.v., šeštd. 8 v.r.—5 p.p. 

Sekmd. Ir pirmd. uždaryta. 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

GRcIT 
PARDUODA 

. R E / M A X 
REALTORS | ^ 3 

( 3 1 2 ) 5 6 6 - 5 9 5 9 h 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ m 

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.' 

Ontuifc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. PuUski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

ii 
į f c į GnM)̂  
REALMART, INC 

6602 S. Pulaslti, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Qntuj£ 
21 
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ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ras. 706-423-0443 

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

MISCELLANEOUS ~ 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS ! 
3208V2 W e « t 9 5 t h Stret 
Tel . — (706) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 561 -8654 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-^79-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbai tis 

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

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 
Greitas ir efektyvus patarnavimas 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

• 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 S. Kedzle Ave . , 
Chicago, IL 50629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX— INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentei kalba lietuviškai 
• Nuola;da pensininkams 

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 

MISCELLANEOUS 

4 3 metų l ietuvė, atvykusi iš 
Lietuvos norėtų susipažinti su 
l ietuviu, gyvenančiu Amerikoje. 
Skambint i : tel. 4 1 0 - 9 8 7 - 6 3 9 1 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEL IKATESAI 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas ^vairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

M A S T E R PLUMBING 
C O M P A N Y 

Licersed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonirs kabinetai. Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708 636 2960 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaskl Rd. 

Phone (312) 581-4111 

/ t . 



AR DOVANOTINOS 
KALTĖS TAUTOS 

NUSIKALTĖLIAMS 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Po penkiasdešimt metų prie
spaudos, okupacijos, trėmimų, 
žudymų t a u t a tarė: gana, mir
sime, bet būsime laisvi, lauk 
okupantas! Tai buvo didžiojo ir 
l e m i a m o sprend imo me ta i : 
gyventi — ar mirti. 

Lie tuva j au gyvena. Gyvena 
sunkias dienas, pakelia sunkius 
bandymus , bet eina į šviesesnę 
ateitį . P rae i s ir šių sutemų 
metai , t a u t a nebegrįš į praeitį, 
gal kiek ieškos naujų bandymų, 
s iekdama geresnio gyvenimo, 
šviesesnės ateities. Tai liudija ir 
praėjusių metų rinkimai. Atei
nančios iš Lietuvos tėvynainių 
žinios sako, kad „ištversime 
bandymus" . 

Tokių nuotaikų šūsnyje vis tik 
prasiveržia balsų: o kaip bus su 
t a i s , k u r i e l i e tuv ių t a u t ą 
naikino, teisė nekaltus žmones, 
darė žiauriausius ištremti į 
Sibirą sprendimus, už menknie
kius patr iotams buvo skiriamos 
mirt ies bausmės, jos vykdomos, 
žudomi laisvės gynėjai — parti
zanai , juos vadinant banditais? 
Taigi t a u t a išgyveno baisiau
sius la ikus, sudėjo milžiniškas 
aukas už laisvę, pakėlė ilgą 
tremtį . 

Vykdę nusikaltimus tėvynėje 
sėdėjo šiltuose postuose, gyveno 
gerai . J ie šaukė už Staliną, 
skelbė „rojų" vergams, kurie 
nebedrįso priešintis. Tik maža 
tautos dalis tapo pogrindžio 
kovotojais, disidentais, bet ir tie 
gulaguose pakėlė ilgų metų 
kančias . 

Ka i L i e t u v a kėlėsi vėl 
nep r ik l ausomam gyvenimui, 
t a u r ū s t au tos patriotai, buvę 
kal in ia i , kankiniai , nukentėju
sios še imos prašneko: argi 
t y l ė s i m e , a rg i p a m i r š i m e 
nusikal tė l ių kaltes, ar dovano
sime? 

Buvo sudarytas KGB bendra
da rb iams išaiškinti, jų veiklai 
pa tyr inė t i komitetas. Pr i tarė 
tuomet inė AT. Pasitikėta, kad 
vis t ik pagaliau prabyla tei
s i n g u m o balsas , kad su ras 
nusikaltėlius, kad jie turės prieš 
t au tą a tsakyt i . 

Tačiau tas komitetas, atrodo, 
ne per daug ką galėjo padaryti . 
Iš buv. komunistų, jų lyderių 
pasigirdo balsai: reikia pamirš
ti praeit į , reikia sunaikinti 
KGB ir teismų archyvus, reikia 
dovanoti kaltes. Ir tai tėvynės 
labui, kad nesukiršintų tautos. 
Žinoma, juos apėmė baimė, kad 

š t a i t eks a t s a k y t i p r i eš 
teisingumą ir tautą. 

Taigi vis tos vienybės vardan. 
O ką gi darė buvę Stalino auklė
tiniai? Trukdė darbą, bet kaltę 
vertė Aukščiausiajai Tarybai, 
t ik neprisiimdami jos sau. 

Išrinkus kairiųjų daugumos 
seimą, be abejo, jie gali nu
ba l suo t i , kad n e t u r i bū t i 
keliami praeities nusikaltimai, 
ieškomi nusikaltėliai, kad būtų 
sunaikinti archyvai. 

Šių faktų ir galimybių aki
vaizdoje pati t au ta turėtų susi
rūpint i ir nedovanoti nusi
kalt imus vykdžiusiems. Tai ne
būtų sąskaitų, kaip kairieji 
teigia, suvedinėjimas, o tik tau
tos teisingumo žodis. 

Ką reikėtų teisti ir kaip? 
Pirmiausia teisingumas turi su
rasti visus buv. ir dabar tebesė
dinčius te i smuose teisėjus, 
kurie tais okupacijos metais 
tarnavo okupantui, teisė už 
mažiausius nusikaltimus, už 
vėliavos iškėlimą, už darbovie
tėj lapelių pr ieš okupan tą 
padalinimą, už LKB Kronikos 
skaitymą, platinimą, už laiškų 
į užsienį rašymą, pasirašydami 
t iems pat r io tams nuospren
džius. 

Štai mano brolio sūnus, iš
tremtas iš gimnazijos dar vaiku 
būdamas, atkentėjęs 15 metų 
Sibire, sugrįžęs į Lietuvą, dabar 
po didelių pastangų archyve 
rado tėvel io bylą. Teisėjo 
sprendimas: už veiklą prieš 
Tarybų Sąjungą nubausti aukš
čiausia bausme — sušaudyti. 
S ū n u s , p a s k a i t ę s byloje 
sprendimą, nualpo iš skausmo. 
O tėvelis tebuvo tik pašto 
viršininkas, nesikišo į politiką, 
buvo, žinoma, patriotas, nemėgo 
okupanto. O kiek tokių teisėjų 
t ada buvo. kiek jų tok ius 
sprendimus pasirašė? Ar jiems 
dovanotinos kaltės, ar j iem ir 
toliau leisti sėdėti teismuose? 

Teis ingumas tur i pal ies t i 
p r o k u r o r u s , k a l t i n u s i u s 
nekaltus patriotus teisme, pagal 
k u r i ų r e i k a l a v i m u s buvo 
vykdomos baisiausios bausmės. 

Visi stribai, aktyviai žudę 
pa r t i zanus , juos i šn iek inę , 
talkinę KGB. tremiant nekaltus 
žmones; visi advokatai, tuomet 
teismuose ta ip pat ka l t inę 
n e k a l t u o s i u s , s u i m t u o s i u s . 
Gydytojai, siuntę nuteistuosius 
į bepročių ligonines. 

Taigi ryškios nusikal tė l ių ka
tegorijos — teisėjai, prokurorai , 
gydytojai, advokatai , s t r ibai . 
Tai aktyviausi t au tos žudikai , 
j iems tur i būti a t se ikė ta tei
singumo duoklė. Nere ik ia jų so
dint i kalėjiman, nere ik ia trem
ti Sibiran, nes jo ne tu r ime , bet 
a t imt i pensijas, at leist i v isus iš 
vadovaujančių postų, paskelbt i 
spaudoje, jų veiklą įrašyti į PLB 
valdybos planuojamą Lietuvos 
K a n č i o s i s tor i ją . K a d š ie 
n u s i k a l t ė l i a i t a u t o j e b ū t ų 
amžiais minimi su panieka . 

O kaip su eiliniais komunis
t ų partijos nariais? J ų buvę 
daug. Tie žmonės buvo privers
ti įstoti į partiją, nes ki ta ip būtų 
negavę darbo, negalėję siekti 
mokslo, būtų buvę be atei t ies . 
Tokie žmonės, re ik ia manyt i , 
b u v o p r i v e r s t i , t a č i a u j ie , 
g r e i č i a u s i a i , n e b u v o n ieko 
įskundę, žudę, a r t r ėmę . To
kiems išt iestina ta ikos ranka . 
Tegul jie dirba naudingą Lietu
vai darbą. Šį te is ingumo darbą 
tu r i skubiai įvykdyti Lietuvos 
vyriausybė, seimas, j am pritarti 
tur i prezidentas. Tautos kančios 
per didelės, per skaudžios, kad 
būtų gal ima jas užmiršt i . 

V I E N Y B Ė J E S U ŠV. T Ė V U 
L I U D Y K I M E K R I S T Ų ! 

Sausio 4 dieną El ta išplatino 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
laišką šventojo Tėvo a tvykimo 
proga. J a m e be k i t a ko rašoma, 
kad popiežius j a u daug metų 
t roško a p l a n k y t i k r a u j u ir 
ašaromis aplaistytą Lietuvos 
žemę: susikaupti prie mūsų tau
tos globėjo šv. Kazimiero karsto, 
pasimelst i prie Aušros Vartų 
g a i l e s t i n g u m o M o t i n o s , 
nukel iau t i prie visiems mums 
brangios Marijos šventovės Šilu
voje, susimąstyt i prie Kryžių 
kalno, nes, jo žodžiais sakant , 
„ tauta , kuri su tokiu ištvermin
gumu ir pamaldumu keliauja į 
tą kalną pastatyti naują kryžių, 
t i k i g y v e n i m u , t ik i 
pris ikėl imu". 

„Šventasis Tėvas" , rašoma 
laiške, „aplanko mūsų atgims
tančią tautą, i š tvermingai žen
giančią pirmuosius žingsnius 
aukomis iškovotos laisvės keliu. 
Atgimimo džiaugsmą j au ima 
temdyti sunkumų, socialinių 
problemų, įvairių negerovių 
v i s u o m e n i n i a m e g y v e n i m e 
šešėliai. J is a te ina m u s pa
drąsinti ir pr imint i , kad žmo
gus, t ik remdamas i s Dievu, 
galės an t tvirto pagr indo atsta
tyt i t au tos gyvenimą". 

„Vienybėje su Šventuoju Tėvu 
l iudykime Kristų! Tebūnie šie 
žodžiai mūsų šūkiu, pasi t inkant 
popiežių Joną Paul ių I I" . 

ATGAL - Į LIETUVĄ 
Dr. Albertą Avižą į amžinybę 

palydėjus 
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Kūčių vakarą, kada susirenka 
visos lietuvių šeimos, ir Lietu
voje, ir už Lietuvos ribų gyve
nančios, susikaupti, sustiprinti 
še imynišką tarpusavio ryšį, 
Albertas dar gražiai atšventė 
Kūčių v a k a r ą šeimoje, su 
vaikais ir vaikaičiais. Bet jau 
sausio 8 d. atsisveikino su 
šeima: vėžio ligos pakamuotas 
— mirė. 

A.a. dr. Albertas Aviža 

Dr. Albertas Aviža, gimęs 
1916 m. Žemaitkiemyje. Uk
m e r g ė s apskri tyje , baigė 
Žemaitkiemio pradžios mokyklą 
ir Ukmergės gimnaziją. Tar
navo Lietuvos kariuomenėje, 
pakeltas leitenanto laipsniu, dėl 
Vilniaus grąžinimo Lietuvai 
1939 m. turėjo dar metus ilgiau 
a t i t a rnau t i kariuomenėje. 

Bolševikams Lietuvą okupa
vus, NKVD-istams pradėjus jį 
persekioti ir ieškoti, pabėgo per 
siena į Vokietiją. Berlyne sutin
ka įsijungti į pulk. Škirpos or
ganizuojamą specialų būrį. 
Kaip Dženka i t i s . Butėnas , 
Paulauskas, taip ir Albertas 
norėjo da lyvaut i Šk i rpos 
ruošiamame žygyje i Lietuvą. 
(Tada dar pulk. K. Škirpa buvo 
optimistas ir galvojo, kad Vokie
tija, karą skelbdama Sovietams, 
pripažins Lietuvą nepriklau
soma valstybe). Pagal Škirpos 
p l aną . Albertas ruoš ia s i 
paraš iutu išmetimui į Lietuvą, 
kad padėtų tautos sukilimui. 
Vokietijos su sovietais karui 
prasidėjus. Bet Hitleriui pa
rodžius kitas, paslėptas, okupa-

savo planus į medicinos stu
dijas. 

Antrajai bolševikų okupacijai 
prasidėjus, Albertas vėl pasi
t r a u k i a į Vokiet i ją . Čia 
pirmiausia pagelbsti broliui, 
prel. J. Avižai, tuo metu nacių 
areštuotama ir uždarytam į ka
lėjimą. Parodė daug sumanumo 
ir drąsos, belsdamas kalėjimų, 
vokiečių policijos ir nacių Ges
tapo duris, brolio ieškodamas. 
Alberto dėka, brolis, prel. J. 
Aviža, išliko gyvas. 

Karui pas ibaigus , įstoja į 
Tuebingeno universitetą tęsti 
Lietuvoje pradė tas medicinos 
studijas. 1949 m. emigruoja į 
Ameriką. Čia, išlaikęs valsty
binius medicinos egzaminus ir 
spec i a l i zavęs i s , A l b e r t a s 
pakviečiamas dirbti Veteranų 
administruojamose ligoninėse 
kaip specialistas patalogas. Jis 
taip pat profesoriauja Chicagos 
medikų mokykloje. 

1954 m. Alber tas su Violeta 
(Bužėna i t e ) s u k ū r ė g raž ią 
šeimą. Vaikai — Jonas, Augus
t inas, Ju l ius ir Onutė, kurį 
laiką lankę Marąuette Parko 
lietuvišką parapinę mokyklą, 
baigė aukš tuos ius mokslus. 
Vaikai ta ip pat sukūrė šeimas, 
išskyrus Jul ių . Albertas su 
Violeta dž iaugės i k e t u r i a i s 
vaikaičiais. 

Albertas priklausė tai lietuvių 
tautos kar ta i , kuri , Lietuvą 
okupavus ir okupantams lietu
vių tautą žudant, nepalūžo; 
kūrybingai, nepailstamai kovo
jo ne tik už savo būvį, bet ir už 
va ls tybinę Lie tuvos la isvę. 
Albertas tylus, nesireklamavo, 
bet ir nevergavo, nepalūžo, 
iš l iko i š t i k i m a s Dievui ir 
Lietuvai, visaip palaikydamas 
savo persekiojamus artimuosius 
Lietuvoj. Kur t ik buvo progos, 
liudijo tiesą ir pristatė paverg
tos Lietuvos bylą svetimiesiems. 

Avižų šeima, nors ir buvo pri
versta gyventi tolimame Chica
gos šiauriniame priemiestyje, 
buvo prisiregistravusi lietu
viškoje M a r ą u e t t e P a r k o 
parapijoje. Šioje lietuviškos 
parap i jos bažnyčioje buvo 

J . Kuzinskui rūpinant is tvarka 
ir apeigomis, ir, pagal velionio 
page idav imą , s u s i r i n k u s į 
bažnyčią tik g i m i n ė m s bei 
art imiausiems bičiuliams. 

Violeta ir Albertas visas jėgas 
skyrė vaikų kūrybingai ateičiai. 
Dabar vaikai su savo m a m a ir 
vaikaičiais maldomis palydėjo 
savo tėtį, senelį pas Aukščiau
siąjį, kad ilsėtųsi ramybėje. 

P . N a r u t i s 

K R I K Š Č I O N I Ų 
V I E N Y B Ė S S A V A I T Ė 

Siekiant glaudesnio krikščio
nių sugyvenimo, sausio 18-25 d. 
paskelbta krikščionių vienybės 
savaitė, kurios metu įvairių 
k r ik šč ion i škų Bažnyčių ti
kintieji maldomis ir bendrais 
renginiais sieks didesnės vieny
bės. Tai paskelbė Chicagos arki
vyskupijos l a ik ra š t i s ,,New 
World". 

i 

c ines užmačias, A l b e r t a s paskutinės religinės palydė-
pėsčiomis grįžta atgal į Lietuvą jimo į Amžinybę apeigos; kan. 
1941 birželio 23 d., sekmadienio V. Zakarauskas (artimas jau 
rytą, Albertas jau pasiekia mirusio prel. J. Avižos bičiulis) 

Marijampolę, o vėliau, išaiš aukojo iškilmingas šv. Mišias, 
kėjus nacių tikslams, pakreipia solo Vazneliui giedant, klebonui 

Stasė Vaišvilienė (iš kaires), Beverly Montesson mokyklos jkūrėja ir Gina 
Mačiulienė, dabartine mokyklos direktorė. 

AUKOS„DRAUGO" 
VAJUI 

1,000 dol. — E. Jonušas, Oma
ha, NE. 

100 do l . — Pau l ius ir Birutė 
Gylys. Olympia. WA. 

70 do l . — B. ir V. Nevaraus-
kai , Sterling Hts . , MI. 

60 do l . — Povilas Mikšys , Ju-
no Bch.. FL. 

50 dol . dr. Edvardas Kamins
kas. Brookline, MA: Albinas 
Mitkevičius, Los Angeles, CA. 

30 dol . - Bronė ir Vyt. Bildu-
šai, Montgomery. IL; Pet rė Mas-
kolaitis. Chicago, IL. 

25 do l . — Daiva ir Arvydas 
Barzdukai . Fa l l s Church . VA; 
dr. Antanas ir Asta Razmai . Pa
los Pk., IL; Teresė ir L inas Šo-
liūnai. Chicago, IL. 

20 do l . - D. ir VI. Butėnas . 
Oak Lawn, IL; Jonas Dekeris, 
Cicero, IL; Gailė Janušon i s . Ro-
chester, NY; Raymond Paškus . 
Darien, IL. 

10 do l . — Romas ir Aldona 
Zorskai, Univ. Hts. . OH. 

N u o š i r d ž i a i d ė k o j a m e vi
s i e m s , a u k o j u s i e m s s a v o 
d i e n r a š č i u i p a r e m t i v y k d o 
m o v a j a u s p r o g a . K i e k v i e n a 
a u k a l a b a i į v e r t i n a m a i r 
l a u k i a m a . 

Teesie Tavo Val ia kartodamos pa lydime 

A.tA. 
NORBERTĄ TARULĮ, 

t a u r ų Rytu aukš ta i t į , į Amžinybę. 
Liūdesyie l ikus ias - žmoną FILOMENĄ ir po

dukrą HALINĄ BAGDONIENĘ, mūsų draugijos na
res , nuoširdžiai užjaučiame. Velionio šakotą giminę, 
visus artimuosius ir visus velionio l iūdinčius guodžia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60942 
TEL. (709) 422-3000 
FAX (703) 422 3133 

* 
* 

Jau daug-au. ^egu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
arupines ir individualias keliones į Lietuvą ir k.tus kraštus 
geriaus.omis kadmis. Maloniai ir sąžiningai įus a p t a r i m o , 
informacija, skanointi: 1-708-422-3000. DarbovaĮ: P*""*L - n -
trad., katvlrtd Ir panktd. 9 v . r . - 5 v. p.p. Trafcd. 9 v . r . - 7 v . v . 

We Ship UPS 

Užsiimam maisto tiekimu (catering) 

talman 

312-434-9766 

delicatesscn 
Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 U « t 69th Street. Chicago. IL 6 0 6 2 9 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. sausio 14 d. rytą, sulaukęs 81 metų amžiaus mirė 

A.tA. 
ANTANAS ORAKAUSKAS 

Gyveno Chicagoje. 
Gimė Lietuvoje. Kanadoje ir JAV išgyveno apie 43 m. 
Pasiliko Lietuvoje: žmona Apolonija Orakauskienė ir se

suo Sofija Šermukšnienė; Floridoje — pusseserė Bronė ir 
svainis Aleksas Urbonai. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, sausio 19 d. nuo 2 iki 
7 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, sausio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai prašome draugus ir pažįstamus dalyvauti šio
se laidotuvėse. 

Laidotuvėmis rūpinasi Lietuvos Dukterų Draugija. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. Tel. 
312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California 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. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų te le fonas: 7 0 8 - 9 7 4 - 4 4 1 0 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2333 Ut-st 7 M Street 
( hicagn Illinois h062^ 

1-(312)-4?6-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South ^Oth Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių ruimai C'hicagoįe ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s la idotuvių n a m u s gal i te pas i ek t i 

s k a m b i n d a m i 1-(3121-476-2345 

ANTHONY B PFTKLS 
DONALD A PFTKLS 

D O N A L D M. PETKUS 

file:///1arquette
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x Švč M. Marijos Gimimo 
parapijos (Marąuette Parke) 
mokyklos Motinų klubo 
susirinkimas bus sausio 18 d., 
7:30 v.v. parapijos salėje. 
Numatyta turėti varžytines, 
todėl kiekviena ateidama pra
šoma atsinešti fantą ar kelis 
fantus. Po susirinkimo bus ir 
užkandžiai. Kviečiame visas 
mokyklos motinas dalyvauti 
susirinkime. 

x Dienos greitai bėga. Dar 
yra likę keli stalai į pobūvį, 
kuris įvyks sausio 23 d. Tau
tinių namų salėje. Karšta vaka
rienė, linksma muzika ir mūsų 
dalyvavimas prisidės prie 
Chicagoje veikiančio Lietuvos 
konsulato išlaikymo. Tad ne
delsiant rengėjai laukia pa-
skambinimo ir tų vietų 
užėmimo. Ruošia LB Marąuette 
Parko bendruomenės valdyba. 
Skambli.Ut 312-471-0811. 

x Istoriko Jono Damaus
ko 89-jo gimtadienio pagerbime 
š.m. sausio 24 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centro kavinėje, 
sukaktuvininko veiklą apibū
dins Česlovas Grincevičius. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x E. Jonušienė, Omaha, Ne-
braska, muz. Broniaus Jonušo 
našlė, „Draugo" lėšų tel
kimo vajaus proga atsiuntė 
1000 dol. auką, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių pridėjo 
75 dol. Nuoširdus ačiū. 

x A.a. kun . Petro Pruns-
kio, savo dėdės, komunistų 
nukankinto Sibire, atminimą 
pagerbdamas, prel. J. Prunskis 
paskyrė stambesnę auką Lietu
vos katalikų mokykloms, paves
damas paskirstyti kun. Ant. 
Saulaičiui, SJ. 

(sk) 

x Aplankykite dailės pa
roda „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 HONG KONGAS, britų 
karališka kolonija, dinamiškas 
prekybos centras, kur Vakarų ir 
Rytų kultūra klesti kartu, dar 
laisvas miestas. Kinijos 
komunistinė valdžia užims jį 
1999 metais. Pasinaudokite pro
ga aplankyti Hong Kongą 1993 
m. balandžio 7 d. su ekskursija, 
kurią rengia AMERICAN 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. 
Kedzie Ave. , E v e r g r e e n 
Park, IL 60642. Tel. (708) 
422-3000. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis. 
income tax. vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(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 J NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9626 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x Dr. Jokūbas Stukas, kuris 
vadovauja „Lietuvos prisimi
nimų" New Jersey valstijoje 
radijo programai, „Draugo" 
spaustuvėje užsakė išspausdinti 
Radijo „Rūtos" klubo nariams 
reikalingas korteles, Būtų 
gražu, kad ir kitos lietuvių or
ganizacijos pasektų šiuo pavyz
džiu, nes dabar mūsų dienraščio 
spaustuvė gali panašius spau
dos darbus gerai ir greitai at
likti. 

x „I Laisvę", 1992 m. nr. 
114. Ruduo. Žurnalą leidžia 
Lietuviškų studijų centras Chi
cagoje tris kartus per metus. Re
daktorius Juozas Baužys su 
talkininkais, administruoja 
Jonas Prakapas. „Į Laisvę" 
spausdinamas „Draugo" spaus
tuvėje Chicagoje. Šiame 
numeryje rašo V. Valiušaitis, K. 
G. Ambrozaitis. E. Pašakinskas. 
V. Volertas, Č. Grincevičius, J. 
Pabedinskas, A. Darnusis ir kiti. 
Spausdinami Broniaus Krivicko 
eilėraščiai, yra naujausių knygų 
ir leidinių skyrius. „Į Laisvę" 
yra rezistencinės minties ir 
kultūros žurna las . Vieno 
numerio kaina 3.50 dol. 

x Dalia S. Anysas, Chicago, 
111., atsiuntė didesnę auką su 
tokiu laiškučiu: „Norime padėti 
„Draugui" už pagalbą, sklei
džiant informaciją apie Lietuvos 
Tarptautinį teatro festivalį". 
Dėkojame už auką. 

x Msgr. John A. Kučingis. 
pastor em. Los Angeles, Cal., 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 
didesnę auką su prierašu: 
„Būkite visi sveiki, kūrybingi ir 
viltingi". Labai dėkojame. 

Publika šiltai sutiko solistų S. Stonytės ir 
centre. Jį rengė Lietuvių Fondas. 

•kausko koncertą š.m. sausio 10 d. Jaunimo 

Nuotr. J . Tamula ič io 

Čikagietė Audrė Budrytė poeto Mai
ronio 125-osioms gimimo metinėms 
Kauno Jėzuitų gimnazijoje dek 
lamuoja eilėraščiu? 1992 lapkričio 20 
d. Šiaulių dramos teatre 1991 staža
vusi aktorė dalyvavo drauge su akt. 
Silvija Povilaityte iš Šiaulių. (Nuotr. 
V. Šimkūno, SJ>. 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois. Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 
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x Akcijų, bonu bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-0964 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312-621-8999 ir Paul ius 
Kurkulis, tel. 312421-8886 dir
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 
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x Prof. Č. Masaitis, Thomp
son, Conn., rašo: „Siunčiu 1993 
metų prenumeratos mokestį ir 
pridedu mažą auką, kuri iš tikro 
tokia mikroskopiškai mažytė, 
palyginus su „Draugo' atlie
kama misija lietuvių gyvenime. 
Tegul Dievas laimina Jūsų 
darbą, kad dar bent šimtą metų 
„ D r a u g a s " būtų lietuvių 
draugu"! Dėkojame už viską. 

x Vytautas ir J a d a Girniai 
iš Oak Lawn, 111., kiekvienais 
metais išvykdami žiemai į 
Floridą, pakeičia „Draugo" 
siuntinėjimo adresą ir prideda 
didesnę auką su linkėjimais 
redakcijai ir administracijai. 
Dėkojame. 

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsilan
kymo Lietuvoje proga, organi
zuoja Amerikos lietuvių kelionę 
į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-7 dienomis. 
Kokiose vietovėse popiežius 
lankysis, bus pranešta vėliau. 
Amerikos lietuvių ekskursijos 
Lietuvoje galės tęstis dvi savai
tes, o jei kas norėtu, tai ir ilgiau. 
Labai svarbu jau dabar 
užsisakyti sau vietas. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 
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x Polikaitis Aecounting & 
T a x Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikait is , Accountant , tel. 
708-597-9454. 
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x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Norė
dami tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Pe t r a s Bernotas. 
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X „SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių l ie tuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-
kienė. „Sagil 's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-59*0685 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

SUSITIKIMAS SU PROF. 
BR. VAŠKELIU 

Lietuvių Fondo vadovybė susi
tiko su besilankančiu Chicagoje 
Vytauto Didžiojo universiteto 
prorektorium Bronium Vaške
liu ir pasiinformavo apie padėtį 
Lietuvoje bei teikiamą užsienio 
lietuvių pagalba. Kaip žinoma, 
dr. Br. Vaškelis buvo lituanis
tikos katedros vedėjas Illinois 
universitete Chicagoje. Išėjęs į 
pensiją, išvyko į Kauną ir 

x Kazys Č iu r in skas iš 
Crown Point. Indiana, pratęsė 
prenumeratą su didesne auka. 
o laiške linki „Draugui", kad 
1993-ieji metais jam skaitytojai 
ir fondai būtų dosnesni, kartu 
linki „Draugo" darbuotojams 
geros sveikatos ir ištvermės per 
visus ateinančius metus. Ačiū. 

x , ,L i tuan icos" j a u n i ų 
krepšinio komanda po šven
čių tęsia treniruotes šeštadie
niais nuo 4 iki 5 v.v. Lemont 
Park District salėje (ant 127 
gatvės, viena mylia į vakarus 
nuo Lietuvių centro). Treni
ruotes praveda Algis Jonynas ir 
Petras Stukas. Kviečiami visi 
jauni krepšininkai 12-20 metų 
amžiaus. Informacijai t e l . 
1-708-985-8616. 
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x American Travel Service 
skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-433-3000. 
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Vytauto Didž. universitete buvo 
išrinktas prorektorium. Rekto
riaus rinkimai vyksta sausio 
mėn., dr. Br. Vaškelis grįžta į 
Kauną ir kandidatuoja į rekto
riaus vietą. 

Ilgesnį laiką gyvendamas 
Kaune ir susidurdamas su 
jaunimu, yra susidaręs savo 
nuomonę apie Lietuvos jauni-
mo-studentijos veiklą bei pažiū
ras į naująjį Lietuvos gyvenimą, 
gyvenimą. 

Daugelis čikagiečių dalyvavo 
dr. Arvydo Žygo pranešimuose 
visuomenei ir girdėjo jauno pro
fesoriaus pažiūrą į Lietuvos 
jaunimą. Galima jausti, kad ir 
A. Žygas ir B. Vaškelis panašiai 
charakterizuoja lietuvių jaunąją 
kartą, nors jie ir nėra tų pačių 
ideologinių įs i t ikinimų. Ir 
vienas, ir antras teigia, kad 
reikės 10-20 metų, atseit vienos 
generacijos, kad jaunimas atsi
ribotų nuo komunistų ilgametės 
indoktrinacijos. 

Prof. Br. Vaškelis visuomenę 
suskirstė į tris laikotarpius, tris 
amžiaus ribas. Vyresnieji lietu
viai — 60 metų ir vyresni, kurie 
baigė gimnazijas pirmaisiais 
okupacijos metais, bet dar gerai 
prisimena nepriklausomybės 
laikotarpį, yra dideli patriotai. 
Antrąją grupę sudaro bolševikų 
auklėtiniai, dabartiniai no
menklatūrininkai, kurie išėjo 
komunistines mokyklas ir kopė 
karjeros laiptais. Nesvarbu, ar 
jie buvo įstoję į partiją iš įsi
tikinimo, ar dėl karjeros, bet 
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visais atvejais kūrė komunizmą 
ir žalojo tautos charakterį. 
Šiandieninis lietuvis yra prara
dęs darbo etiką ir į darbą žiūri, 
kaip laiko praleidimą ir lengvą 
pragyvenimą, nevengdamas 
pasipelnyti turima padėtimi. 
Net ir tie, kurie užaugo Sibiro 
tremtyje, yra paveikti to paties 
auklėjimo sistemos ir nelabai 
skiriasi nuo vietinių. Tai baisus 
ir beveik visuotinis tautos 
nuosmukis į gan žemę lygį. 

Daug vilčių žada po „glas-
nost" ir demonstracijų į aukštą
sias mokyklas atėjęs jaunimas. 
1988 yra lūžio metai. Prasi
veržęs laisvas žodis ir laisva 
spauda jaunimui parodė nau
jus kelius. Dabartiniai stu
dentai, po kelių metų užėmę 
vadovaujamas vietas, pradės 
naują lietuvių tautos gyvenimo 
kelią. Demokratinė valdymo 
sistema nėra labai palanki gera
valiams žmonėms, nes jos silp
nybes dažnai išnaudoja pikta
valiai ar karjeristai. 

Kalbėtasi ir dėl paramos 
Lietuvai. Parama reikalinga, 
bet ją reikia teikt i labai 
apgalvotai ir tik gerai ži
nomiems įstaigų vadovams. 
Grobimai ir turto pasisavinimas 
vyksta plačiu mastu, organizuo
tai. Išeivijoj paramos tiekimas 
per organizacijas ar įstaigas 
ne visada pasiekia skirtą tikslą, 
o nukeliauja kitais keliais. Tas 
priklauso nuo vadovų sąžinin
gumo ir kitų aplinkybių. Svar
bu nustatyti stiprias atsiskai
tymo taisykles,nes kitaip 
pasinaudos tų kolektyvų vado
vai ar kiti asmenys. Lietuvoje 
nevertina išeivijos patirties ir 
patarimų, o nori tik pinigų ir 
technologijos. Apie tai jau buvo 
rašyta ir mums ne naujiena, bet 
to išvengti šiuo metu beveik 
neįmanoma. 

Antanas Juodvalkis 

PRIEŠKALĖDINĖS 
VAIŠĖS 

Mes. naujieji ateiviai, „pasi-
skolinom" iš amerikiečių gražų 
paprotį: prieš Kalėdas surengti 
prieškalėdines vaišes. Tas 
paprotys dabar taip įsigalėjo, 
kad be jų neapsieinama. Ne tik 
fabrikai, įstaigos, bankai, bet ir 
organizacijos tokias vaišes savo 
nariams ruošia. Neatsilieka ir 
spauda. 

Laikraščio „Lietuvių balso" 
prieškalėdinės vaišės įvyko 
1992 m. gruodžio 19 d., šeš
tadienį „Dainos" valgykloje. 
Susirinko apie 30 asmenų, 
„Lietuvių balso" darbuotojų ir 
svečių. Visiems susėdus prie 
stalų, pobūvį pradėjo redak
torius Ed. Jasiūnas. Jis paste
bėjo, kad šio pobūvio mecenatas 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St.. Chicago, IL 60625), 
tel. 312-77H-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 
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x Baltic Monuments, Inc., 
2621 VV. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 
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x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-523-9191. 
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x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais jmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki-

tlės į Mutual Federal Savings, 
12212 West Cermak Road - Tel.' 
,(313) 84*7747. . N

 ( g k ) 
„Žiburėlio" auklėtinė Ina Saliklytė prie Kalėdų eglutės. 

Nuotr. Rūtos Saliklienės 

yra visiems žinomas visuomeni
ninkas Kazimieras Čiurinskas. 
Kan. V. Zakarauskui sukal
bėjus maldas ir palaiminus 
valgius, prasidėjo kalėdaičių 
laužymas su švenčių linkėji
mais. Nespėjus baigti, o jau 
garuoja karšta* maistas ant 
stalų. 

Visiems gerai pasisotinus, 
prasidėjus kavutei, red. E. 
J a s i ū n a s padarė Lietuvių 
politinių įvykių apžvalgą. Ir 
tikrai buvo ko klausyti. Atsi
rado ir daugiau norinčių tarti 
žodį. Kalbėjo D. Adomaitis, J. 
Danilevičienė, K. Burba, dr. V. 
Dargis, S. Virpša. Čia buvo 
paminėtas laikraščio reika
lingumas ir jo naudingumas. 
Buvo pastebėta, kad kita spau
da skundžiasi finansiniais 
trūkumais. „Lietuvių balsas" to 
nejaučia, nes visi veltui dirba. 
Yra t ik viena apmokama 
tarnautoja. 

Baigiant pobūvį, red. Ed. 
Jasiūnas padėkojo visiems už 
dalyvavimą ir visų vardu 
padėkojo mecenatui K. Čiu-
rinskui. Red. Ed. Jasiūnas 
pakvie tė visus sugiedoti 
Ilgiausių metų K. Čiurinskui, 
kuris yra dosnus ne tik „Lietu
vių balsui", bet ir kitiems lietu
viškiems reikalams. 

Pagal iau žodį t a rė pa ts 
mecenatas, išreikšdamas padė
ką „Lietuvių balso" darbuoto
jams, kurie jau keleri metai 
dirba iš pasišventimo be jokio 
atlyginimo. 

Po visų vaišių, smagiai pralei
dę šeštadienio popietę, palinkėję 
vienas kitam linksmų Šv. 
Kalėdų, dalyviai skirstėsi į na
mus. 

Ant. Repšienė 

KANADA NELEIDŽIA 
GAUDYTI BANGINIŲ 

Nors Kanados valdžia tvir
tina, kad dviejų baltųjų ban
ginių nugaišimas Shedd akva
riume neturėjo įtakos šiam nuo
sprendžiui, vis dėlto daugiau ne
bus leidžiama gaudyti banginių 
Kanados teritoriniuose van
denyse ir paskui juos ekspor
tuoti. Chicagos akvariumo ban
ginių pora buvo sugauta pra
ėjusią vasarą prie Kanados 
pakrančių. Įleidus vaistų nuo 
parazitų, vienas patinas ir pa
telė netrukus nugaišo. Kiti du 
baltieji banginiai, sugauti tuo 
pačiu metu, tebegyvana 
akvariume. 

TRŪKO NITROGLICERINO 

Sausio pradžioje kai kuriose 
JAV vaistinėse pradėjo trūkti 
nitroglicerino, kurį vartoja 
šimtai tūkstančių amerikiečių, 
kad sumažintų anginos iš
šauktą krūtinės skausmą. 
Trūkumas ištiko dėl gamybos 
problemų vienintelėje Ameriko
je gaminančioje šiuos vaistus 
įmonėje, esančioje Morris, NJ. 
Nors Chicagos vaist inėse 
trūkumo nepastebėta, pacientai 
skubėjo apsirūpinti vaistų at
sargomis. Problemos gamyklo
je jau išspręstos, ir vaistų gamy
ba vyks normaliai. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301^1866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
$e$tad 9 v r iki 1 vai. d 

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

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




