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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Krikdemai nenori 
specialių sąlygų 
Rusijos tranzitui 

Vilnius, vasario 23 d. (Elta) — 
Šiandien Seimo rūmuose su
rengtoje Krikščionių Demokra
tų Partijos vadovų spaudos kon
ferencijoje žurnalistai buvo su
pažindinti su šios partijos 
požiūriu į dvi problemas: Rusi
jos interesų įteisinimo grėsmę 
bei planuojamus Lietuvos Ban
ko funkcijų ir litų emisijos 
tvarkos pakeitimus. Buvo išpla
tinti LKDP valdybos pirminin
ko Povilo Katiliaus pasirašyti 
pareiškimai abiem minėtais 
klausimais. 

Dokumentą „Dėl Rusijos inte
resų įteisinimo Lietuvoje grės
mės" komentavo jo rengėjas, bu
vęs valstybinės derybų su Rusi
ja delegacijos vadovas, frakcijos 
referentas Česlovas Stankevi
čius. Jis sakė, kad Krikščionys 
Demokratai perspėja, kad Lie
tuvą norima susaistyti su Rusija 
įvairiais būdais, taip pat ir 
dvišaliais ar daugiašaliais susi
tarimais dėl transporto korido
rių, specifinių tranzito sąlygų, 
kitų dalykų. Partijos valdyba 
pažymi, jog tuo „būtų įteisinti 
realūs Rusijos strateginių inte
resų gynimo objektai Lietuvo
je", kuriuos Rusija neabejotinai 
gintų visomis priemonėmis. 

LKDP laikosi nuostatos, „kad 
Lietuva turėtų nustatyti ne 
specifines (sąlygas) Rusijai, o 
universalias tarptautinio tran
zito sąlygas bei taisykles. Jas 
Lietuva turi nustatyti savo su
vereniu sprendimu, o ne susi
tarimo su Rusija pagrindu. Par
tijos vicepirmininkas, užsienio 
reikalų eksministras Algirdas 
Saudargas spaudos konferenci
joje pabrėžė, kad „dabartinė 
Lietuvos užsienio politika yra 
kapituliantiška". 

Krikščionių Demokratų Parti
jos atsakingasis sekretorius 
Albertas Šimėnas komentavo 
neigiamą partijos nuomonę apie 
Seime pradėtą svarstyti „Lito 
patikimumo įstatymo" projektą. 
Šiuo įstatymu numatoma lito 
emisijos funkcijas iš Lietuvos 
Banko perduoti Lito komitetui 
ir Seimui, o litą padaryti pri
klausomą nuo vienos svetimos 
valiutos. Krikščionys demo
kratai atkreipia dėmesį į tai, jog 
minėtas projektas prieštarauja 
Konstitucijai, pagal kurią 
pinigų emisiją vykdo Lietuvos 
Bankas. „Susiejus litą, kaip 
siūloma, su viena svetima 
valiuta, faktiškai jis taptų tik 
kitos valstybės pinigų pakai
talu, o Lietuvos Bankas — cen
trine pinigų keitykla". Reikia 
plėtoti bankų sistemą, o ne užsi
iminėti neaiškių pasekmių ga 
linčiais turėti eksperimentais", 
kalbėjo Albertas Šimėnas. 

Baigėsi Baltijos valstybių 
karinės pratybos 

Estijoje baigėsi trijų Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos, 
Estijos — karinės pratybos. 
Joms vadovavo Estijos genera
linio Stabo operatyvinės valdy
bos viršininkas pulkininkas Ar 
vo Sirel. Pratybų metu ėjęs 
spaudos karininko pareigas ma
joras Mart Tyru pažymėjo, kad 
manevrų surengimo išlaidos 
buvo minimalios — didžiausią 
dalį sudarė mokestis už kurą ir 
ryšio priemones. Svarbiausias 

manevrų tikslas pasiektas: 
dabar jau yra žinoma, kaip 
veikti, atliekant bendras 
užduotis, kaip koordinuoti karių 
veiksmus iš vienos pozicijos. 

Lietuvos karių — Panevėžio 
motodesantinio Karaliaus Min
daugo bataliono kuopos veiks
mus koordinavo leitenantas 
Vilmas Šatas. Lietuvių kariai 
vieninteliai neturėjo maskuo
jančių baltų rūbų. Pratybas 
sunkino ir įšalusi žemė — 
kariams pavyko išsikasti tik 
12-15 centimetrų gylio apkasus 
šaudymui gulint, taip pat labai 
raižyta karo veiksmų teritorija. 

LDDP kaltina opoziciją 
supriešinimu 

„Suaktyvėjęs priešlaikinių 
Seimo rinkimų siekimas nėra 
tinkamas būdas nelengvam Lie
tuvos gyvenimui stabilizuoti", 
trečiadienį Seimo rūmuose su
rengtoje spaudos konferencijo
je pasakė LDDP frakcijos seniū
nas Justinas Karosas. Frakcijos 
vadovo nuomone, opozicija tęsia 
žmonių supriešinimo politiką. 
Tai, pavyzdžiui, liudija neseniai 
Jurbarke surengtas Seime nario 
Albino Albertyno „teismas", 
taip pat pensininkų nuosprendis 
vyriausybei visuomeniniame 
teisme Kaune. Justinas Karo
sas taip pat kritikavo Demokra
tų partijos numatytą televizijos 
diskusiją dėl pasitikėjimo Adol
fo Šleževičiaus vyriausybe. 

LDDP frakcijos narys Algir
das Kunčinas kalbėjo, jog įvai
rios opozicinės politinės jėgos 
valdžios siekia skirtingais meto
dais. Pasak jo, „šiurkšČioji" opo
zicija nori sugrįžti į valdžią „ne 
teisiniu keliu, o keldama įvai
rius bruzdėjimus". A. Kunčinui 
labiausiai imponuoja nuosekli, 
rami Krikščionių Demokratų 
taktika. Šią partiją jis pavadino 
realiausiai į valdžią pretenduo
jančia politine jėga. 

LDDP frakcijos narys Albinas 
Lozuraitis opozicijos keliamuose 
kaltinimuose pasigedo konkre
tumo. Jo žodžiais, „Lietuvos 
politikos bėda lieka ta pati: susi
formavę politinių partijų stubu 
rai, tačiau jų struktūros lieka 
amorfiškos". 

Lech Walęsos sveikinimas 
Lietuvai 

Lenkijos prezidentas Lech 
Walęsa, skrendantis lėktuvu į 
Latviją, kirsdamas Lietuvos oro 
erdvę, perdavė tokio turinio 
sveikinimą Lietuvos preziden
tui: 

„Pirmą kartą skrisdamas virš 
Lietuvos Respublikos, noriu 
pasveikinti Jus, visus Lietuvos 
gyventojus bei savo tautiečius ir 
pareikšti pasitenkinimą, kad 
mūsų Užsienio reikalų minis
trai baigė paruošiamąjį darbą 
dėl Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutarties, ir 
tuo aš esu labai patenkintas. 

„Linkiu, pone Prezidente, kad 
draugystė tarp mūsų tautų ir 
toliau stiprėtų. 

„Savo ir visu Lenkijos gy
ventojų vardu linkiu Jums, po
ne Prezidente, ir Lietuvos gy
ventojams sėkmės". 

Paliauboms besitęsiant jau 11 dienų, Sarajevo gyventojai antradienį vaikšto pagrindine miesto 
gatve. Tačiau mieste visvien trūksta maisto, vandens ir trukdomas laisvas judėjimas po miestą. 

Ar teisėtai parduotos 
Lietuvos aido" akcijos 

Vilnius, vasario 18 d. (AGEP) 
— Kaip jau skelbėme vasario 15 
d. „Drauge", vasario 11 d. iš 
„Lietuvos aido" vyriausiojo 
redaktoriaus pareigų buvo 
atleistas Saulius Stoma. Jis taip 
pat atleistas ir iš „Lietuvos 
aido" akcinės bendrovės vadovo 
posto. Tą pačią dieną į abu šiuos 
postus buvo paskirtas Seimo na
rys, „Šiaurės Atėnų" redakto
rius Saulius Šaltenis. Bendro
vės stebėtojų taryba nusprendė 
„Šiaurės Atėnams" parduoti 
21% „Lietuvos aido" akcijų už 
60,000 dolerių. Iki šiol stam
biausiu akcininku buvęs Sau
lius Stoma turi apie 14% akcijų. 

Redaktoriaus pavaduotojas 
Valentinas Ardžiūnas BNS ži
nių agentūrai sakė, jog Saulius 
Stoma buvo atleistas dėl pro
fesinių ir finansinių priežasčių, 
siekiant, kad laikraštis taptų 
geresniu. Jis taip pat teigė, kad 
laikraščio redakcija nebuvo pa
tenkinta buvusio redaktoriaus 
vadovavimo stiliumi. 

Kaip rašoma savaitrašty 
„Amžius", buvusio redakto
riaus Sauliau Stomos nuomone, 
akcijų pardavimas „Šiaurės 
Atėnams" vyko neteisėtai, 
kadangi uždarosios akcinės 
bendrovės statusas reikalauja 
tas akcijas pirmiausia pasiūly

ti esamiems akcininkams, o tai 
nebuvę padaryta. Jis taip pat 
teigia, kad akcijos buvo pirktos 
už Tėvynės Sąjungom pinigus, 
stebėtojų tarybai sutikus, kad 
už akciją būtų mokama tik po 3 
dolerius. Anot S. Stomos, tokiu 
būdu „Lietuvos aido" akcinin
kai prarado 150,000 dolerių, ka
dangi vieną akciją būtu buvę 
galima parduoti net įo 10 dole
rių. Todėl S. Stoma tikisi, kad 
kovo 11 vyksiančiame visuoti
niame akcininkų susirinkime 
sprendimas bus pakeistas. 

„Lietuvos aido" bendrovės ste
bėtojų tarybos pareiškime pa
brėžiama, kad viskas buvo pa
daryta sutinkamai su įstaty
mais ir bendrovės įstatais. 
Pareiškime nurodoma, kad S. 
Stoma, jau po susitarimo su 
„Šiaurės Atėnų" leidykla iš
reiškė norą pirkti laisvas akci
jas po 3.50 dolerio, vėliau — po 
6 dolerius, tačiau stebėtojų tary
bai taip ir nebuvo paaiškinta, iš 
kur jis ims pinigus. 

Naujasis laikraščio redak
torius Saulius Šaltenis sakė, jog 
jis neįsivaizduoja, kad laikraš
tis taptų partiniu (S. Šaltenis 
yra Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) narys ir steigė
jas), o redaktoriumi jis tapo visai 
netikėtai. 

Briuselyje bus svarstoma 
Baltuos šalių ekonominė 

ateitis 

Vasario 24-25 dienomis Briu
selyje vyks Europos laisvos pre
kybos asociacijos EFTA Ekono
minio komiteto susitikimas su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ats
tovais. Lietuvos delegacijai 
vadovauja Užsienio reikalų mi
nisterijos Ekonomijos depar
tamento direktorė Dalia Gry
bauskaitė. 

Susitikime bus svarstoma 
bendra EFTA bei Baltijos šalių 
ekonominė padėtis, Baltijos 
valstybių nacionalinių valiutų 
konvertavimo bei užsienio 
prekybos plėtojimo klausimai. 
EFTA sudaro Austrija, Suomi
ja, Islandija, Liechtenšteinaa, 
Norvegija, Švedija ir Šveicarija. 
Su Švedija, Norvegija, Suomija 
ir Šveicarija Lietuva yra pasi
rašiusi laisvos prekybos sutar
tis. 

Baltijos valstybių karines pra

tybas stebėjo Didžiosios Bri
tanijos, Švedijos, Danijos ir Suo
mijos karo atašė. 

Kitos bendros trijų Baltijos 
valstybių pratybos turėtų vykti 
liepos mėnesį Lietuvoje, Pabra
dės arba Ruklos poligone. 

Sąvartynuose įves rūšiavimo 
sistemą 

Šiandien įvyko atviras 
išplėstinis vyriausybės posėdis, 
kuriame be kitų šešių klausimų 
buvo svarstomos Antrinių žalia
vų ir atliekų tvarkymo progra
mos projektas. Jam pritarta. 
Programoje pažymėta, kad vien 
tik pradėjus deginti kai kurias 
atliekas Lietuvoje galima būtų 
lengviau spręsti miestų šildymo 
problemas ir iki 10%-15% suma
žinti į sąvartynus patenkančių 
atliekų kiekį. 

Programoje numatoma dar 
šiais metais p vedėti atlieku 
rūšiavimo taip: ių gamybą, 
sąvartynuose įdiegti jų 
rūšiavimo sistemą. 

Rusų generolai 
nuskrido į 

Lillehammer 
Maskva, vasario 11 d. — 

Rusijos gynybos ministras Pave! 
Gračev nusprendė suderinti 
malonumą su nauda ir nuvykti 
su oficialiu vizitu į Norvegiją 
žiemos olimpinių žaidynių 
metu. 

Kaip rašo „Lietuvos ryto" 
korespondentas Maskvoje Alek-
sand^as Procenka, ši idėja 
ministrui gimė vos ne paskutinę 
minutę, bet Rusijos karo atašė 
Norvegijoje parodė vikrumą ir 
gavo šalies vadovų pritarimą, 
leidžiantį Pavel Gračevui at
vykti kaip tik tada. 

Bet dabar Oslą apėmusi pani
ka, nes paaiškėjo, kad Rusijos 
gynybos ministras atskris su ne
maža aukšto rango kariškių 
svita. Ir visi jie, žinoma, norės 
stebėti olimpines žaidynes ne iš 
„tribūnų eiliniams", o iš vy
riausybinės ložės. Bet vietų ten 
nedaug, visiems neužteks. 

Patį Pavel Gračev ir kurį nors 
iš artimiausių jo kolegų vesis su 
savimi į ložę Norvegijos gynybos 
ministras. Rusijos ambasada 
Osle gavo septynis leidimus į 
olimpiadą, iš kurių dviejų 
atiduoti negali — ambasadorius 
ir karinis atašė privalo daly
vauti atidarymo ceremonijoje 
pagal protokolą. Taigi svečiams 
iš Rusijos liks penkios pres
tižinės vietos, bet generolai 
tikisi daugiau. 

Dabar Osle galvas suka ir gy
nybos ministerijoje, ir Rusijos 
atstovybėje —juk nepatenkinti 
generolai, grįžę į Maskvą, vargu 
ar pamirš, kad su jais pasielgė 
ne itin pagarbiai. 

— Prez. A. Brazauskas vasa
rio 17 d. Seimui pateikė įstaty
mo projektą, pagal kurį visi pil
namečiai krašto gyventojai tu
rės deklaruoti savo pajamas ir 
pagal tai mokėti mokesčius. 

— Statistikos departamento 
duomenimis 1993 m. pabaigoje 
sumažėjo maisto produktų eks
portas, o padidėjo kitų prekių 
eksportas į Vakarus. Maisto 
produktų lyginamasis svoris vi
same eksporte sumažėjo nuo 
29% (lapkritį) iki 23% (gruodį). 
Padidėjo cheminių medžiagų, 
tekstilės, trikotažo, siūtų 
drabužių, odos ir medienos dir
binių, naftos produktų ir per
dirbto metalo eksportas į Vaka
rus. Visas eksportas, lyginant 
su liepa, gruodžio mėn. buvo 
mažesnis 3.5% 

JAV žvalgybos 
pareigūnas suimtas 

už paslapčių 
perdavimą Maskvai 

Washington, DC, vasario 22 
d. (NYT) - Buvęs JAV žvalgy
bos įstaigos CIA kontražval-
gybininkas ir jo žmona buvo 
suimti antradienį ir apkaltinti 
iš Rusijos KGB bei dabartinės 
žvalgybos organizacijos priėmę 
1.5 milijono dolerių bei dešimt 
metų Rusijai perdarinėje JAV 
slaptą informaciją. 

Prokuratūra apkaltino JAV 
priešnarkotinės kontražval-
gybos agentą Aldrich Hazen 
Ames ir jo žmoną Maria del 
Rosario Casas Ames perdavimu 
slapčiausios JAV žvalgybos 
informacijos, taip pat ir kai 
kurių JAV agentų tapatybių. 

Buvę JAV kontražvalgybos 
darbuotojai pasakė, kad šis 
įvykis yra katastrofinis 
Amerikos žvalgybai. Agentui A. 
Ames, kuris buvo vienas iš 
kelių skyrių vadovų, buvo pa
vesta iššifruoti sovietų šnipus ir 
kitaip trukdyti jų žvalgybos pa
stangas prieš JAV 1980 dešimt
metyje. Tuo metu jam taip pat 
buvo patikėta užverbuoti agen
tus Sovietų Sąjungoje ir iššif
ruoti sovietinius šnipus Mask
voje. 

Prezidento Clinton protestas 

Prezidentas Bill Clinton Rusi
jos valdžiai pareiškė oficialų 
protestą ir įsakė JAV Naciona
linio Saugumo Tarybai ir cen
trinei žvalgybos agentūrai CIA 
nustatyti kiek padaryta žalos 
JAV saugumui. „Mes šį įvykį 
traktuojame labai rimtai", 
pareiškė Baltųjų rūmų spaudos 
sekretorė Dee Dee Myers. Bal
tieji rūmai vėliau pareiškė, jog 
JAV administracija reikalauja, 
kad Rusija aktyviai padėtų 
JAV-oms atitaisyti A. ir M. 
Ames padarytą žalą. 

Nepaisant Baltųjų rūmų 
protestų Maskvai, šis įvykis 
parodo, kad net ir Šaltajam 
karui pasibaigus, ir draugai ir 
priešai tebebando išgauti 
paslaptis iš vienas kito — ir JAV 
tebetęsia žvalgybą buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Žvalgybos 
karas tarp Rytų ir Vakarų tebe
sitęsia, net ir panaikinus so
vietinę KGB ir atidarius jos 
slaptus archyvus. 

Sklandant optimistiškoms 

Skuodis patvirtintas 
centro vadovu 

Vilnius, vasario 19 d. (AGEP) 
— Vytautas Skuodis buvo pa
tvirtintas Lietuvos Gyventojų 
Genocido Tyrimo Centro vadovu 
vasario 17 d. neeiliniame Lie
tuvos Seimo posėdyje. Už balsa
vo 56, prieš — 22. Krikščionių 
Demokratu frakcija atsisakė 
balsuoti. 

Dėl šio įvykio Seimo opozicinė 
koalicija „Tėvynės santara" 
paskelbė pareiškimą (aprašytą 
„Drauge" vasario 19 d. nume
ry), kuriame rašė: „Apgavystė. 
kurią LDDP daro visų akivaiz
doje su įvairiomis istorijos klas
tojimo pastangomis, kelia di
džiulį nerimą, o politinių kalimų 
ir tremtinių organizacijų nušali
nimas nuo sprendimo įžeidžia 
šimtų tūkstančių aukų ir de
šimtmečius trukusių kentėjimų 
atminimą". 

kalboms apie Šaltojo karo 
pabaigą, JAV vidaus žvalgybos 
organizacija FBI jau šimtus 
agentų perkėlė iš kontra
žvalgybos uždavinių užsienyje į 
kovą su narkotikų kontrabanda 
JAV-ose. Toks buvo ir dabarti
nis A. Ames uždavinys, jam 
gaunant 70,000 dol. metinės 
algos. 

Finansiniai duomenys išdavė 

Ames pora, atvesti surakintom 
rankom, trumpai pasirodė prieš 
JAV teisėją ir buvo formaliai 
apkaltinti ir jiems buvo pasaky
ta, jog jiems gresia kalėjimas iki 
gyvos galvos, jei jie bus rasti 
kalti šnipinėjimu. Pirmoji jų 
apklausa bus penktadienį. 

Pagal teismo dokumentus, 
pagrindinis kaltinimas Ames 
žmonai yra iš Maskvos gautų 
pinigų pervedinėjimu į jų banko 
sąskaitas JAV-ose ir Šveicarijo
je. Pernelyg dideles jų sutaupąs 
ir išlaidas pastebėjo ne CIA 
įstaigos vidaus sistema, bet FBI. 
Tuo tarpu neaišku nei kodėl 
CIA nepastebėjo tų pinigų jų 
tarnautojo sąskaitose, nei kaip 
FBI šį dalyką susekė. Bet įtari
mą sukėlė tai, jog nepaisant 
Ames 70,000 dol. metinės algos, 
tarp 1985 ir 1993 m. jie nusi
pirko 540,000 dol. kainavusį 
namą, sumokėjo 99,000 dol. už 
namų pagerinimą, nusipirko 
Jaguar automobilį už 25,000 
dol., akcijų už 165,000 ir kredito 
kortelėse turėjo 455,000 dol. 
skolos. 

Landsbergis — Kauno 
garbės pilietis 

Kaunas, vasario 18 d. (AGEP) 
— Kauno miesto Rotušėje vasa
rio 15 d. įvykusių Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės iš
kilmių metu profesoriui Vytau
tui Landsbergiui buvo įteiktas 
miesto Garbės piliečio medalis 
ir liudijimas. 

Kaip rašo „Kauno laikas", 
Rotušės iškilmių salėje atvyks
tančio su žmona prof. V. Lands
bergio laukė Kauno miesto tary
bos pirmininkas Vygintas Gri-
nis, miesto meras Arimantas 
Račkauskas, miesto visuome
nės, politikos, kultūros veikėjai, 
verslo atstovai, Lietuvos Kata
likų Bažnyčios deleguoti asme
nys. 

Į šias kuklias, bet labai nuo
širdžiai vykusias iškilmes at
vyko ir Lietuvos ordinų kavalie
riai bei tautai ypatingai nusi
pelnę žmonės —1918 m. savano
ris Jonas Jurevičius, praeityje 
garsūs legendiniai sportininkai 
ir treneriai Algirdas Šocikas bei 
Stepas Butautas, Lietuvos vals
tybinės premijos laureatas Pet
ras Bingelis. 

KALENDORIUS 

Vasario 24 d.: Demetrija, 
Gedmantas, Mirgaudas, Žiedu 
na, Motiejus. Estijos nepriklau
somybė paskelbta 1918 metais. 

Vasario 25 d.: Viktoras, 
Terezįjus, Margiris, Rasa, Regi
mantas. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1994 m. vasario mėn. 24 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

ĮSPŪDINGAS „VIRGO" 
KONCERTAS 

Vilniaus universiteto moterų 
choro „Virgo" koncertas vasario 
17 d. įvyko Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. 35 choristės 
pirmoje koncerto dalyje atliko 
lietuvių kompozitorių — Čiur
lionio, Klovos, Martinaičio, 
Balakausko, Narbutaitės ir 
Tamulio kūrinius. Antroje daly
je dainavo tarptautinių kompo
zitorių kūrinius originalo kalba: 
latvių, suomių, prancūzų, italų 
ir anglų. Choro vadovė ir diri
gentė Rasa Gelgotienė, chor-
meisterės Rita Kraucevičiūtė ir 
Ada Jatkūnienė. Pianistė 
Raminta Gocentienė. Choras 
įsteigtas 1980 metais. „Virgo" 
choras pirmą kartą lankėsi 
Amerikoje 1989 metais ir 1992 
metais. Atliko 40 koncertų. Šį 
kartą koncertavo New Yorke. 
Bostone, Putname. Montrealyje, 
Toronto, Detroite. Po koncerto 
Detroite išvyko į Čikagą, Madi-
son, Wisconsin.ir į JAV pietines 
valstijas. Arti 20 Detroito 
apylinkės lietuvių klausėsi šio 
koncerto, kurį globojo Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės valdyba. Klausytojai atsi
stojimu ir ilgais plojimais iš
reiškė savo padėką šiam Vil
niaus universiteto vienetui. 
Koncerto įspūdžius per „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlę pasakojo vadovė Rasa 
Gelgotienė, pianistė Raminta 
Gocentienė ir Aušra Zabielienė. 

DISKUSIJOS APIE 
MOKESČIUS ŠVIETIMUI 

Kovo 15 d. Michigan valstijoje 
vyks visuotinis gyventojų bal
savimas, kurio metu balsuotojai 
turės pasisakyti savo pageida
vimus kaip mokėti švietimo mo
kesčius. Michigano Lietuviai 
Respublikonai rengia diskusijas 
šiuo reikalu sekmadienį, 
vasario 27 dieną, 12 vai. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centro 
kavinėje ir kviečia visuomenę 
dalyvauti. 

J A V LB TARYBOS 
RINKIMŲ INFORMACIJA 

1994 metų JAV LB XIV-tos 
Tarybos rinkimų komisiją 
Michigano valstijoje sudaro: dr. 
Romualdas Kriaučiūnas iš Lan-
sing, Vytautas Jonaitis iš Grand 
Rapids ir Vytautas Petrulis iš 
Detroito. Kandidatų siūlymai į 
LB Tarybą turi būti įteikti 
Rinkinių komisijos nariams iki 
vasario 28 dienos. Kandidatus 
turi siūlyti ne mažiau kaip 
dešimt apylinkės balsuotojų. 
Rinkimai vyks nuo balandžio 30 
iki gegužės 8 d. 

A.A. SOFIJA ŠEPUTIENĖ 

Buvusi ilgametė Detroito gy
ventoja, a.a. Sofija Šeputienė, 85 
metų amžiaus, vėlesniu laiku 
gyvenusi Miami Beach, Flori
doje, ten mirė š.m. vasario 18 
dieną. Giliam nuliūdime paliko 
vyrą inž. Kostą Šeputą, gyve
nantį Detroite, sūnų Vitali Še
putą su šeima, gyvenančius 
Troy, Michigan, dukrą Jūrate 
Slaego ir vaikaitį Rimą, gyve
nančius San Francisco, Califor-
nia, dukterėčią Danguole Šepu-
taite-Jurgutienę su šeima Det
roite ir gimines Lietuvoje. 
Velionė buvo aktyvi Miami 
Lietuvių klubo valdybos narė. 
Vasario 22 d. Miami Beach 
įvyko iv. Mišios ui velionės 
sielą. A.a. S. Šeputienės palai
kai bus nugabenti ir palaidoti 
Lietuvoje. 

GRAŽUS TĖVO IR 
DUKTERS KONCERTAS 
Klarnetisto Algirdo Budrio ir 

jo dukros vargonininkės Irenos 
Budrytės-Budrienės koncertas 
vasario 20 d. vyko Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioje. Su 
menininkais supažindino Pra
nas Zaranka. Koncertą rengė 
Lietuvių Bendruomenės Detroi
to apylinkės valdyba. Koncerto 
ištrauką ir pasikalbėjimą su 
menininkais perdavė „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlė savo vasario 22 dienos lai
doje. 

KAZIUKO MUGE 

Sekmadienį, kovo 6 dieną, 
tuoj po šv. Mišių, Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre prasidės 
tradicinė „Baltijos" ir „Gabijos" 
skautų,-čių tuntų Kaziuko 
mugė. Tėvų komitetas ruošiasi 
visus svečius pavaišinti ska
niais lietuviškais valgiais. Bus 
įvairaus maisto. Skautės ir 
skautai pardavinės savo rank
darbius. Vyks įvairūs žaidimai 
bei didžioji loterija. Mugę lanko 
ne tik buvusieji tuntų skautai, 
bet ir visi Detroito ir apylinkių 
lietuviai. Visi kviečiami ir lau
kiami. 

lm 

SUSIKAUPIMAS SU 
KUN. SAULAIČIŲ 

Detroito Dievo Apvaizdos 
parapijos taryba, atsižvelgdama 
į jaunų parapiečių (nuo 25 metų 
amžiaus) dvasinį ugdymą bei 
rūpesčius, šeštadienį kovo 5 d., 
nuo 4 vai. p.p. iki 10 v.v. ruošia 
susikaupimą su kun. Antanu 
Saulaičių. Numatomos diskusi
jos su pertraukomis. Susikaupi
mas vyks jaukiose VVeathers-
field Apartments Club House 
patalpose (kampas: Telegraph + 
16 mylia) Visi jauni parapiečiai 
kviečiami dalyvauti, o vyresni 
gal maloniai pasisiūlytų — 
vaikams nebedrįstant vėl pra
šyti, dar kartą anūkėlius 
pagloboti?... 

Registruotis pas Romą Pet
rulienę, tel.: 6264709. Kaina -
tik 5 dol. asmeniui. 

Parapijos taryba 

ROCKFORD, IL 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Alto Rockfordo skyrius, ku
riam vadovauja Kazys Rutkaus
kas, Lietuvos Nepriklauso
mybės — Vasario 16-tosios 
minėjimą surengė vasario 6 d., 
sekmadienį. Jau daugelį metų 
Alto skyriui rengiant minėjimą, 
talkina Čikagos Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės šaulės-šau-
liai su vėliavomis organizuotai 
dalyvaudami pamaldose ir 
minėjime — salėje. Ir šiais 
metais vasario 6 dienos anks
tyvą rytą pilnas autobusas 
keleivių pajudėjo Rockfordo 
link. Apie 11 vai. ryto pasiekė 

Vilniaus universiteto mergaičių choras „Virgo" su vadove Rasa Gelgotienė koncerto Čikagos 
Jaunimo centre metu. 

Lietuvių klubo patalpas, kur 
truputį pailsėję ir atsigaivinę 
kavute, pirmą valandą vyko į 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
pamaldoms. Mišias aukojo ir 
dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. A. Tamošaitis, 
atvykęs iš Čikagos. Skaitymus 
atliko skyriaus pirmininkas 
Kazys Rutkauskas. Šv. Mišių 
auką nešė Sophie Ferro, Alfon
sas Paukštė — rinktinės vadas 
ir Monika Gudaitienė. Pamaldų 
metu giedojo sol. Audronė 
Gaižiūnienė. Po pamaldų visi 
grįžo į klubo salę, kur vyko aka
deminė minėjimo dalis. 

Trumpu, bet prasmingu žo
džiu minėjimą atidarė skyriaus 
pirm. Kazys Rutkauskas, kartu 
pakviesdamas įnešti vėliavas. 
Programai pravesti buvo 
pakviesta Giedrė Milašienė, 
tautiniais drabužiais pasipuo
šusi. JAV ir Lietuvos himnus 
giedojo visi minėjimo dalyviai. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
Michael E. Morrissey. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
aktą skaitė Alma Ericson. Žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės buvo 
pagerbti minutės atsistojimu ir 
susikaupimu. Išnešus vėliavas, 
buvo advokatės Reginos Naru-
šienės trumpa, bet reali, paskai
ta. Kadangi salėje dalyvavo 
gana daug jaunimo, prelegentė 
kalbėjo abiem kalbom — lietu
vių ir anglų. Baigusi savo 
išsamią kalbą, prelegentė 
pateikė rezoliucijas, kurios vien
balsiai buvo priimtos. 

Po 5 minučių pertraukos vyko 
meninė programa, kurią atliko 
tautinių šokių grupė „Klumpė", 
vadovaujama Stasio Milašiaus. 
Grupė pašoko 3 sudėtingus 
šokius. Baigus programą, pirm. 
Kazys Rutkauskas išreiškė šir
dingą padėką visai publikai, o 
ypač kun. A. Tamošaičiui, kun. 
Michael E. Morrissey, sol. 
Audronei Gaižiūnienei, Giedrei 
Milašienei, Almai Ericson, Sta
siui Milašiui, Reginai Naru-
šienei. Milašiams buvo įteikta 
gėlių puokštė. Didžiausia 
padėka teko šauliams, kurie 
savo dalyvavimu su vėliavomis, 
teikė iškilmingumo visam 
minėjimui. Taip pat padėka ir 
Lietuvių klubo valdybai už lei
dimą naudotis fale ir paruoš
tomis vaišėmis. Po to buvo 
pietūs. 

Aukos buvo renkamos tik 
Altui. Visi minėjimo dalyviai 
buvo papuošti trispalviu ženk
leliu. Norisi pastebėti, kad nors 
mažas telkinys, nedaug lietu
vių, bet energingos valdybos 
dėka surengė gražų Vasario 
16-tosios minėjimą. 

Ant. Repšienė 

LIETUVIAI TAUTYBIŲ 
FESTIVALYJE 

I 
Kasmetinė Rockfordo tautinių 

grupių programa - festivalis šie
met bus vasario 26 d. (šeštadie
nį), 5 vai. p.p. Rockfordo lietu
vių klube. Šiemet čia išskirtinai 
bus pagerbtos lietuvių, švedų ir 
morokiečių tautinės grupės. I 
šias iškilmes yra pakviestas ir 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza iš Čikagos. 
Meninėje dalyje pasirodys ir 
„Klumpė", lietuvių tautinių 
šokių šokėjų grupė. 

Šiam festivaliui, daug talkina 
nuoširdi vietos lietuvių veikėja 
Ona Keraminienė, be kurios ne
apsieina dauguma čia vykstan
čių renginių. Jos dėka lietuviai 
dažnai minimi vietos amerikie
čių spaudoje, o taip pat ir per 
televiziją, kur ji pati ne kartą 
yra kalbėjusi. Ir, dabar, šiam 
festivaliui ji buvo nuvykusi į 
Čikagą ieškoti įgroto Lietuvos 
himno, nes vietoje jo nebuvo 
galima rasti. Ji dažnai įvai
riuose festivaliuose pasirodo su 
savo tautinių dirbinių rinkiniu. 

Ji yra daug pasidarbavusi, 
kad lietuvių ir Lietuvos vardas 
būtų plačiau žinomas Rockfor-
de ir už jd ribų. Ji yra gimusi va
sario 16 d., tad neseniai šventė 
apvalesnę savo amžiaus sukak
tį, nors dar ir dabar yra ener
ginga ir veikli. 

E.Š. 

NEW YORK, NY 
„VIRGO" CHORO 

KONCERTAS KULTŪROS 
ŽIDINYJE 

Prieš keletą metų prasidėjus 
atgimimui Lietuvoje ir jai išsi
vadavus iš okupacijos varžtų iš 
ten, viens po kito, pas mus lan
kėsi ir mus „linksmino" įmant
riais vardais pasivadinę įvairūs 
ir vis „garsūs" vienetai, grupės, 
ansambliai. Meninės vertės pas 
juos nedaug tebuvo. Nepaisant 
to, mes į jų renginius ėjome, 
jiems daug (kartais net stovė
dami) plojome, vien dėl to, kad 
jie mūsų broliai bei seserys ir, 
kad jie atvyko iš mūsų išsiilgtos 
Tėvynės. 

Dabar tos grupės aprimo ir 
rečiau bepasirodo. Juos pakeitė 
menininkai pilna to žodžio pras
me: profesionalūs ir aukštai iš
kilę solistai, instrumentalistai, 
chorai. 

Vasario 5 d., penktadienį, 
JFK aerodrome, New Yorke, 
nusileido Scandinavia oro lini
jos lėktuvas, atskraidinęs iš 
Lietuvos Vilniaus universiteto 
moterų „Virgo" chorą, kurį į 
JAV išsikvietė Madison (WD ir 
Birmingham (AL) amerikiečiai. 
Jie jų ir visas kelionės išlaidas 
apmokėjo. Chore dainuoja arti 
70 studenčių. I JAV, dėl per 
didelių kelionės išlaidų, atvyko 
30 chorisčių, choro vadovė ir 
dirigentė Rasa Gelgotienė ir 
keturi pagelbinio personalo 
asmenys. Visos choro daini
ninkės yra Vilniaus univer
siteto studentės • filologės. Stu-

Nuotr. Jono Tamulaičio 
su koncertais yra apvažinėjęs 
buvusios Sovietų Sąjungos vals
tybes ir net po kelis kartus 
lankėsi Lenkijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Danijoje, Belgijo
je ir Ispanijoje. Amerikoje 
lankosi jau trečią kartą. Yra 
dalyvavęs šešiuose tarptau
tiniuose festivaliuose. 1992 ir 93 
metais pirmas vietas išsikovojo 
Europos ir Ispanijos tarptau
tinių chorų konkursuose. 

„Virgo" chorui iš aerodromo 
atvykus į Kultūros Židinį, 
choristės buvo išvežiotos į 
privačius namus. 

Šeštadienį choristės buvo su
pažindintos su New Yorku, o 
sekmadienį, vasario 7 d., 2:30 
vai. p.p., Kultūros Židinyje at
liko koncertą. 

Pirmojoje programos dalyje 
buvo girdimos lietuvių liaudies 
ir lietuvių kompozitorių sukur
tos dainos: „Anoj pusė 
Nemuno", — M.K. Čiurlionio, 
„Per girią girelę", — St. 
Šimkaus, „Verpimo daina", — 
A. Martinaičio. (Tas tris liaudies 
dainas minėti kompozitoriai 
nesukūrė, jie jas tik harmo
nizavo). Sekė trys A. Martinai
čio sukurtos dainos: „Tulpės", 
„Ugnies sodas" ir„Lapų žaidi
mas". Po to trys O. Balakausko 
dainos: „Vyturys", „Pumpurė
lis" ir „Pavasario audra". Savo 
originalumu, šviesia nuotaika, 
imituojanti įvairių paukščių 
balsus, išsiskyrė O. Narbutaitės 
„Vasara". Malonaus pasitenki
nimo susilaukė, tarmiškai pa
dainuota, J. Tamuliolio „Šarke-
la, varnela". 

A. Martinaičio, o ypač O. Ba
lakausko dainos yra parašytos 
šių dienų modernia muzikine 
kalba. Todėl tokios „nedarniai", 
disonansais skambančios dai
nos, daugumai, nebuvo „prie 
širdies" ir praėjo be didesnio 
susidomėjimo. 

Be žodžio kūrėjo — poeto ne
būtų buvę ir šių dainų. Tad kyla 
klausimas, kur jie pražuvo, nes 
programoje jų vardų nesimatė? 

Po pertraukos, originalo kal
ba, choras dainavo svetimų 
kompozitorių sukurtas dainas: 
T.L. Victoria, J Rutter, G. Ver
di, F Mendelsohn-Bartholdy, 
C. Bixio ir S. Jopplin. Pa
skutiniųjų trijų kompozitorių 
dainas ir tradicinę „Amazing 
grace", chorui paruošė (aranža
vo) choro vadovė Rasa Gelgotie
nė. Kai kurioms dainoms piano 
palydą suteikė choro pianistė 
Raminta Gocentienė. Choristės 
dainavo rankose laikydamos 
gaidas. Prieš akis gaidų par
titūrą turėjo ir pati dirigentė. 
Dirigentės saikus mostas buvo 
išraiškus, neieškantis pigaus 
efekto, kurį choristės akylai 
sekė ir pilnai to mosto reika
lavimus vykdė. 

Paskutinės dainos akordams 
nuskambėjus, publikai neatlai-
džiai plojant, choras padainavo 
vieną „bisą" 
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DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

metams :2 metu 3 mėn 
JAV $90.00 $50 00 $30.00 
Kanadoje ir kitur 'U.S.) S1C0.00 $55.00 $35 00 
Tik šeš tadienio la ida : 
JAV $50 00 $35.00 $25 00 
Kanadoje ir kitur 'U.S.) $55.00 $35.00 $30.00 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85 00 
Paprastu paštu $100 00 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55.00 $35.00 

• Redakcija straipsnius taiso 
• Administracija dirba kasdien savo nuožiūra. Nesunaudotų 
nuo 8:30 iki 4:30. -šeštadieniais straipsniu nesaugo Juos grąžina 
nedirba. t ik iš anksto susitarus. Redakcija 
• Redakcija dirba kasdien nuo už skelbimų turinj neatsako. 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba Skelbimų kainos prisiunčiamos 

gavus prašymą. 

AR ATSIRAS LAIMĖTOJŲ? 
Laikraštis „Respublika" 

paskelbė konkursą: tam, kuris 
išdrįs viešai pareikšti, kad, 
būdamas aukščiausioje valdžio
je, neėmė kyšių, nepiktnaudžia
vo tarnybine padėtimi, nepage 
rino valstybės sąskaita savo 
gyvenimo sąlygų, bus įteikta 
1,000 dolerių. Pinigai bus įteikti 
tik tuo atveju, jei „Respublikos" 
laikraštis per 10 dienų nepa
teiks kompromituojančių faktų. 
Pirmoji pabandė ekspremjere 
Kazimiera Prunskienė. Jai 
buvo prikišta, kad ji sau 
pasiskyrė lengvąjį automobilį ir 
butą Žvėryne, palikdama seną 
butą dukterims. Premija padi
dinta iki 20,000 litų. 

PRANO VAIČAIČIO 
MUZIEJUS 

Šakių rajone veikianti Prano 
Vaičaičio draugija nusprendė 
įkurti poeto muziejų senojoje 
Sintautų mokykloje. Šioje mo
kykloje mokėsi ne tik Pranas 
Vaičaitis, bet ir kiti Lietuvos 
kultūrai nusipelnę žmonės — 
profesorius J. Pikčilingis, kom
pozitorius J. Kamaitis ir kiti. 

Šį koncertą suorganizavo pati 
veikliausia ii penkių New 
Yorke egzistuojančių LB NY 
apygardos Queens apylinkės 
valdyba: pirmininkė Ramutė 
Česnavičienė, vicepirmininkė 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
" I DANTŲ GYDYTOJA 
A 7915 W. 171st 
I V Tinley Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 
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K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. K a d z l a A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnoala, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago. IL 60629 

Ta i . (312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaeki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. M St- Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p.p 
trata uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir SaStd 9 v r.-12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava.. Chicago 
(312) 778-6969 art>a (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Ta i . (312) 925-2670 

1185 Dundae Ava.. Elgln, III. 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. . Cicaro 

Kasdien 1 >ki 8 v v 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tai. 312-965-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

Veiklfis Rockfbrd, IL lietuviai Jonas ir Ona Keraminai su svečiu ii Lietuvos, 
iią vasarą vyksiančio* pasaulio lietuvių dainų šventes vyr. dirigentu, prof. 
Anieatu Arminu (dešinėje). N u o t r E d v a r d o š„i.i«o 

dijuoja įvairias kalbas ir ren- dr. Marija Žukauskienė, sekre-
giasi būti tų kalbų specialistė- torius Kostas Norvilą ir iždi-
mis. Pats choras, įsikūręs prieš ninkė Vida Jankauskienė. Vai-
10 metų, yra žinomas ne tik Lie- dybai talkino būrys talkininkų, 
tuvoje, bet ir užjos ribų. „Virgo" P. Palys 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 7 1 at Street 
(312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«t St. 

Tai . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 446-1777 

PP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v.p p ir ketv 2-5 v 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabinato tai. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 565-7755 

Kab. tai. (312) 585-0348: 
Ras. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 9 antr 1?6 ponkt 10 i ? t f, 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center 

Naparvllla Campus 
1020 E. Ooden Ava . , turte 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) $66-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 West 83rd Street 
Vai pirm. antr. ketv ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



LAISVA LIETUVA 
IR IŠEIVIJOS 
UŽDAVINIAI 

JURGIS LENDRAITIS 

„Laisva Lietuva" - tie žodžiai 
gražiai skamba. Sunku tikėti, 
kad už pusmečio jau sueis 3 me
tai nuo laisvės atgavimo. Tarp 
visų darbų retkarčiais man ten
ka padaryti trumpą pertrauką 
ir atsigręžti į tą neseną praeitį. 

Aš prisimenu tuos laikus, kai 
Sąjūdis stipriai veikė, beieškant 
nepriklausomybės atstatymo. 
Čikagoje, mūsų karta (kurią 
mūsų tėvai vadina .jaunimu"), 
stebėjo, kaip vyko demonstra
cijos kituose lietuvių telki
niuose. Po dviejų savaičių 
nekantravimo, tas .jaunimas" 
suėjo ir įsteigė „Lithuanian 
Hotline" komitetą. Po to per 
pusantrų metų buvo suorgani
zuota nemažai demonstracijų. 
Taip pat buvo užmegzti aktyvūs 
ryšiai su Amerikos politikais, 
laikraščiais bei televizijos ir 
radijo stotimis. Kad ir buvo 
skaudu žinoti, ką rusai, ypač 
OMON, išdarinėjo Lietuvoje, 
tuo pačiu mums netrūko energi
jos dirbti. Jautėme, kad mūsų 
dalyvavimas konkrečiai padės 
Lietuvai greičiau priartėti prie 
nepriklausomybės. 

To aktyvumo metu atsirado 
mūsų tarpe ir tie lietuviai, ku
rie buvo atitolę nuo visuomeni
nės veiklos. Mes visi turime to
kių draugų ir pažįstamų, kurių 
niekados nematyti bet kokios 
organizacijos veikloje, parengi
muose ar minėjimuose. Bet per 
tą trumpą laiką tie žmonės rado 
laiko ir noro atitrūkti nuo savo 
darbų, šeimų ir gyvenimo, ir pa
dėti Lietuvai. Gaila, bet po lais
vės atgavimo, jie ir vėl dingo. 
Daug iš mūsų nusivylė, kai Bra
zauskas ir LDDP laimėjo rinki
mus ir perėmė valdžią Lietuvo
je. 

Aš prisimenu, kai rusai pradė
jo blokadą. Rusų kariuomenės ir 
OMON nusikaltimai prieš lietu
vius sumažėjo. Pasidarė sun
kiau prikalbinti Amerikos val
džios pareigūnus padėti Lietu
vai. Išeivija laukė, kas darysis 
toliau. Per tokį tylų laikotarpį 
buvo sunku net ir suorganizuoti 
demonstracijas. Daug kas džiau
gėsi, kad Lietuvoje buvo tylu ir 
ramu. Taigi dalis Lithuanian 
Hotline narių diskutavo, „koks 
būtų geriausias būdas padėti 
Lietuvai tuo momentu". Buvo 
nutarta rinkti ir persiųsti me
dicininę pagalbą. Juk kasdieną 
serga ir miršta Lietuvos gyven
tojai. Tokia buvo Lithuanian 
Mercy Lift pradžia. 

Greitai prabėgo pusmetis. 
Staigiai, po gana ramaus laiko
tarpio, įvyko Sausio 13-ta — 
visam pasauliui žinoma kaip 
„kruvinasis sekmadienis". Mes 
visi labai išgyvenome tuos įvy
kius. Kasdieną sekėme žinias, 
beieškodami naujų informacijų, 
kas darosi Lietuvoje. Demonst
racijos vyko smarkiu tempu 
visose lietuvių apylinkėse ir Va
šingtone. Rašėme laiškus, siun
tėme telegramas, skambinėjo
me telefonais, aplankėme JAV 
senatorius ir atstovus. Išeivija 
pabudo iš sapno, susiglaudė ir 
spaudė Amerikos vadovus išgel
bėti Lietuvą. 

Prisimenu, kaip greitai prabė
go tie mėnesiai po Sausio 13-to
sios, ir staigiai atsiradau Lietu
voje per „pučą". Už kelių savai
čių visas pasaulis pripažino, kad 
Lietuva buvo vėl laisva. Pagal
vokime, beveik 3 metai yra pra
ėję nuo laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo. Ką veikia iš
eivija? Dalis nieko nedaro, 
išskyrus kritikuoja visus ir vis 
kalba „kaip blogai Lietuvoje". 
Man atrodo, kad tokie žmonės 
dar vis gyvena praeityje. Jie yra 
atsilikę 10 ar 20 metų. Šie 
žmonės neranda, ar nenori rasti 
būdų Lietuvai padėti. Jie neau-
koja pinigų bet kokiai lietuvių 
organizacijai. Jie sėdi namuose 
surūgę ir tik randa laiko kriti
kai. Lietuvos gyventojai ir pilie
čiai išrinko Brazauską ir LDDP. 
Tik jie ir gali pakeisti valdžią. 

Tai kokie turi būti išeivijos už
daviniai? Išskyrus politinę veik
lą, t.y., skambinimai, telegra
mos, laiškai ir JAV valdžios 
atstovų aplankymai, yra įvairių 
būdų, kaip galima sustiprinti 
Lietuvą per šią neaiškią ir sun
kią demokratijos pradžią. Vie
nas svarbus rūpestis mums vi
siems turėtų būti Lietuvos jau
nimas. 

Kokia Lietuvos jaunimo atei
tis? Lietuvos vaikai yra jos 
ateitis. 50 metų vaikai buvo 
auklėjami komunizmo idėjomis. 
Ta propaganda buvo visur. Ne
nuostabu, kad išaugo tauta, ku
ri bijojo išreikšti savo nuomonę, 
o dar daugiau bijojo daryti 
sprendimus. Atsakomybės jaus
mas nėra visų suprantamas. 
Kiekvieno individo darbas yra 
labai svarbus. Kiekvienas gali 
kaip nors prisidėti prie Lietuvos 
atstatymo, pagerinimo. Deja, 
yra žmonių, kur vis randa 

; kaltininkų. O iš tikrųjų visada 

lengviau ką nors kitą kaltinti, 
negu prisidėti prie konkretaus 
darbo. Suprantama, kad visi no
ri geresnio gyvenimo kuo grei
čiau, bet taip pat yra būtina, jog 
kiekvienas prisidėtų prie darbo 
ir pajustų, kad jo darbas yra 
svarbus. Galvosena turi keistis. 
Žinoma, tai nelengva, bet reika
linga. Mokyklose vaikai turi bū
ti auklėjami naujoje dvasioje. 
Mano tėvai ir visi kiti augino 
vaikus ir vis mokė, kad esame 
individai, turime būti sava
rankiški ir atsakomingi. Komu
nizmo filosofija mokė atvirkš
čiai. Mokytojai buvo priversti 
vaikams skiepyti komunizmo 
idėją. Individo esmė, vertė, jaus
mai neturėjo reikšmės. O mūsų 
mokyklose mokytojai stengėsi 
tų ypatybių nepamiršti. Nepa
prastai svarbu padėti Lietuvos 
mokytojams, nes daug iš jų yra 
tie patys, kurie jau daug metų 
mokytojauja. Jie mokė, kaip 
jiems buvo įsakyta. Daug leng
viau būna, kai nereikia galvoti, 
o tik atlikti užduotą darbą. Mes 
visi žinome, kokia didelė ir svar
bi mokytojo įtaka vaikui. Lietu
vos mokytojams reikia tokios 
pagalbos, kaip APPLE organi
zacija telkia. APPLE yra Ame
rikos lietuvių mokytojų organi
zacija, kuri 2 metus iš eilės Lie
tuvoje suruošė kursus Lietuvos 
mokytojams. Čia tik pradžia, 
bet jau konkretus darbas. Moky
tojai, kurie dalyvavo, nuošir
džiai dėkojo ir pasisakė, kad iš 
pradžių jiems buvo labai sunku 
aktyviai dalyvauti diskusijose, 
išreikšti nuomones arba klaus
ti klausimus. Bet po dviejų sa
vaičių diskusijos pagyvėjo ir 
pasipylė daugybė klausimų. O 
daugiausia Lietuvos mokytojus 
stebino tai, kad tie mokytojai ir 
profesoriai, kurie dėstė, dau
giausia buvo amerikiečiai — net 
ne lietuvių kilmės. Amerikiečių 
tikslas buvo padėti Lietuvai. 
Mes visi galime iš jų pavyzdžio 
pasimokyti. Mūsų tarpe yra 
įvairių specialistų, kurie taip 

pat galėtų pasidalinti savo 
žiniomis Lietuvos mokytojai 
taip pat -ebėjosi, kaip greitai 
visi profesoriai ir dėstytojai 
susidraugavo ir vienas kitą ger
bė, nors prieš tai vienas kito ne-
pa7'no. Programoje buvo daug 
pasikeitimų, bet visi buvo 
lankstūs ir nesiskundė. Tokie 
kursai sukėlė mokytojui entu
ziazmą ir pasiryžimą pakeisti 
metodus bei filosofiją. Lietuvoje 
yra daug trūkumų, bet švietimo 
klausimas yra nepaprastai svar
bus. Reikia pradėti nuo pagrin
dų, reikia pradėti ruošti Lietu
vos jaunimą ateičiai. 

Kitas lygiai svarbus rūpestis 
yra Lietuvos gyventojų sveika
ta. Lietuvos sveikatos apsaugos 
sistema šlubuoja dėl įvairių 
priežasčių. Nėra lengva at
sigauti nuo 50 metų komunizmo 
įtakos. Lietuvos ligoninės ir 
daktarai yra atsilikę su kai ku
riom medicininėm procedūrom. 
Bet taip pat reikia pažymėti, 
kad Lietuvoje yra gydytojų, ku
rie visame pasaulyje žinomi ir 
kviečiami skaityti paskaitas. 
Daugiausia Lietuvos gyventojų 
sveikatai kenkia vaistų, įvairių 
medikamentų ir moderniškos 
aparatūros trūkumas. Dėl eko
nominių problemų Sveikatos 
apsaugos ministerijai buvo pa
skirta tik 10% prašytų pinigų. 
Šiuo metu tuberkulioze serga 
netoli 500 vaikų. Taip pat ser
ga kraujo vėžiu beveik 600 vai
kų. Nėra lėšų nupirkti vaistų 
tiems ir kitiems sergantiems 
vaikams. Lithuanian Mercy Lift 
perka vaistus ir vitaminus tu
berkulioze sergantiems vaikams. 
Mercy Lift savanoriai supranta, 
kad Lietuva turi pati rūpintis ir 
susitvarkyti su vaistų ir medi
kamentų deficitais. Labdaros or
ganizacijos negali nuolat siųsti 
medicininę pagalbą. Nėra įma
noma surinkti užtenkamai au
kų arba firmų, kurios paauko
tų vaistų. Tuo tarpu, Lietuvos 
respublikos atstatymo pradžioje, 
mes bandome padėti, kiek gali-

Lietuvoe ambasadorius Vašingtone dr. Alfonsas Eidintas ir Lietuvos gen. gar
bės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza vakaronėje su ambasadoriumi 
Jaunimo centro kavinėje vasario 18 d. M , - _ , . . . 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

me. 
Jeigu Lietuvos jaunimas yra 

jos ateitis, tai reikia pažiūrėti į 
Lietuvos naujagimių padėtį. 
Lietuvos naujagimių kūdikių 
mirtingumo statistika rodo, kad 
iš 1,000 naujagimių miršta tarp 
18 ir 20. Palyginimui — 1990 
metų JAV naujagimių mirtin
gumas buvo 9 iš 1,000, o 20 kitų 
Vakarų kraštų naujagimių mir
tingumo skaičiai dar mažesni už 
Amerikos. Lietuvos naujagi
miams ir kūdikiams mūsų pa
galba yra būtina. 

1991 m. vasarą Lietuvoje lan
kėsi dr. Dharmpauri Vidyasa-
gar, Illinois universiteto medi
cininės centro neonatologas. Jis 
įsitikino, kad Lietuvoje reikia 
išvystyti regionalinę, perinata-
linę sistemą. Šią programą bu
vo pradėta organizuoti 1992 me
tų pavasarį. įgyvendinti visą 
programą užtruks tarp 3 ir 5 
metų. Illinois un-to daktarai ir 
seselės lanko Lietuvą 3 ar 4 kar
tus į metus. Taip pat, Lithua
nian Mercy Lift pastangomis, Il
linois un-tas yra atsikvietęs tris 
lietuvius daktarus į Čikagą su
sipažinti su naujausia technika 
ir metodais, gydant naujagi
mius. Lietuvos gydytojai atvyko 
į Čikagą savo lėšomis. Be to, Il
linois un-tas, Lithuanian Mer
cy Lift, Vilniaus un-tas, Švieti
mo ministerija ir Sveikatos ap
saugos ministerija sudarė 
planą, per kurį Illinois un-tas 
įkurs mokamąją programą Vil
niaus un-te. Tai reiškia, kad Il
linois un-tas įsteigs įvairias me
dicinines programas-fakultetus 
Vilniaus un-te, pavyzdžiui, me
dicinos seselėms, dantų gydyto
jams, ligoninių administrato
riams ir t.t. 

Illinois un-to pagalba yra ne
paprastai reikalinga Lietuvai. 
Vėl sugrįžtame prie tos idėjos, 
kad mokslas yra labai svarbus. 
Illinois un-to dovana Lietuvai 
yra amžina. 

Yra daug kitų sričių, kurioms 
reikia pagalbos. Gamtos apsau
gos klausimas yra labai svar
bus. Kaip galima auginti vaikus 
užterštame krašte? O kaip su Ig
nalina? Taip pat yra daug eko
nominių ir verslo problemų. Ma
fijos galingumas auga, stabdo 
privatizavimą. Policijos jėga 
nėra visada patikėtina, sąžinin
ga. Demokratija taip greitai pa
sirodė Lietuvoje, kad nebuvo 
laiko Lietuvos pareigūnams pa
siruošti dirbti naujoje sistemoje. 

Prieš 76 metus Lietuvai atsi
kurti reikėjo daug pagalbos. Yra 
daug panašumų su dabartinės 
Lietuvos situacija. Iš rytų gresia 
Lietuvai didelis pavojus. Rusi
ja stovi prie bankroto, gal net ir 
prie pučo. Lietuva turi kuo grei
čiausiai sustiprėti ir apsisaugoti 
nuo tokių ir kitų neramumų. 

Danutė Bindokienė 

Maskva taikdarės 
rolėje 

Keista buvo stebėti rusų 
karius bei tankus, riedančius 
Bosnijos-Herzegovinos gatvėmis 
vasario 20 dieną, ir džiūgau
jančius serbus, sutinkančius 
juos išskėstomis rankomis. 
„Dabar serbai ir rusai kartu 
sudaro 300 milijonų žmonių; 
dabar mums nereikia bijoti nei 
Bonnos, nei Clintono!" — šaukė 
minia. 

Vaizdai kelia nuostabą ir 
šiurpą. Nejaugi dar yra šioje 
planetoje kraštų - ir žmonių -
kurie nepažįsta rusų, kurie 
nežino, kad juos labai lengva 
įsileisti į savo teritoriją, bet 
kone neįmanoma išprašyti? Ga
lėtų paklausti Latvijos, Estijos 
ar net Lietuvos. Ir šiose vals
tybėse kadaise buvo gyventojų, 
sutikusių sovietų tankus su 
gėlėmis ir džiaugsmo šūksniais. 
Ilgainiui tie šauksmai virto 
siaubo ir sielvarto garsais... 

Be abejo, Rytų Europos vals
tybės stebėjo Rusijos bei NATO 
ėjimus Bosnijoje su ypatingu 
dėmesiu ir ne vienas politikos 
žinovas abipus Atlanto turėjo 
pripažinti, kad Rusijos įsiki
šimas į serbų-musulmonų karą 
akivaizdžiai parodė Rusijos kės
lus kontroliuoti, manipuliuoti ir 
varžyti NATO vadovybę. Mask
vos įsikišimas sutvirtino 
nuomonę, kad be jos pritarimo 
NATO yra bejėgė. Argi beveik 
dvejus metus įvairiais būdais -
prašymais, patarimais, grasini
mais - nebuvo mėginta sustab
dyti kruvinąjį konfliktą Bos
nijoje-Herzegovinoje? Argi visos 
pastangos nenuėjo niekais, kol 
pagaliau pati taikdarė — huma
nitarinių siekių vedina — Rusi
ja pasiryžo padaryti galą toms 
žudynėms? Kaip visam pasau
liui buvo pademonstruota, ser
bai į Rusijos norus tuoj reagavo, 
nes pagaliau ryžosi paklusti 
vėliausiam NATO ultimatumui 
ir atitraukti savo sunkiuosius 
artilerijos pabūklus toliau nuo 
Sarajevo. 

NATO narės, ypač JAV ir 
Anglija, lengviau atsiduso, kad 

nebereikės siųsti bombonešių. 
Sarajevas apsaugotas, o kitais 
musulmonų miestais ir kaimais, 
kuriuose kasdien tebežudomi 
gyventojai, tuo tarpu nėra tokio 
visuotinio spaudimo rūpintis. 
Tai galima atidėti vėlesniam 
laikui. 

Rytų ir Vidurio Europos vals
tybės (įskaitant ir Lietuvą), 
kurios taip veržėsi į NATO 
narių eiles, tikėdamos, kad tai 
vienintelė galima apsauga prieš 
naują Rusijos pasikėsinimą į jų 
nepriklausomybę, galbūt šian
dien geriau supranta stiprų Jel
cino nenorą, kad jos savo įsto
jimu praplėstų šios organizacijos 
ribas ir galias. Rusijai pataika
vimo metas dar nėra pasibaigęs, 
o Maskva vartoja visas įmano
mas priemones, kad išlaikytų 
savo kontrolę. Įsikišimas Bosni
joje yra vėliausia tos kontrolės 
apraiška. 

Visi šie įvykiai yra taip įdo
miai surežisuoti, kad pasaulis 
tegali klausti: ar serbai tikrai 
išsigando vasario 10 d. NATO 
ultimatumo ir, jo terminui 
atėjus, atitraukė savo artileriją 
(atsiminkime, kad keletą kartų 
anksčiau buvo diskutuojama ga
limybė bombarduoti ar apšau
dyti serbų įsitvirtinimus, jeigu 
jie nenustos šaudę į Sarajevo 
gyventojus. Grasinimai jokio po
veikio neturėjo), ar jie tai pa
darė kaip tik dėl to, kad įsikišo 
Maskva? 

Europoje tebetikima, kad toli
mesnis jos saugumas ir ap
skritai taika priklauso nuo 
NATO sugebėjimo jos pastovu
mą išlaikyti, apsaugoti. Jeigu 
NATO pastangos yra bergž
džios, tuomet Europos rytojus 
lieka labai miglotas, o visos 
valstybės, labiausiai tos, ku
rioms neseniai pavyko paspruk
ti iš po Rusijos pasparnės, 
nebeturi kuo remtis, pavojui 
ištikus. Argi reikia stebėtis, kad 
šių dienų įvykius Bosnijoje-Her-
zegovinoje Rytų bei Vidurio 
Europos šalys stebi, sulaikiusios 
kvėpavimą? 

Neužmirškime Žirinovskio! 
Kiekvienas turėtų pagalvoti, 

kaip jis ar ji gali padėti Lietu
vai. Kiekvienas turėtų jaustis, 
kaip skautas, kuris prižada kas
dieną padaryti po gerą darbelį. 
Dedikuokime 1994 metus suras
ti asmeninį būdą, kaip kasdien 
padėti Lietuvai. Nedarykime 
daugiau klaidų, kad istorijos 
knygose būtų aprašyta, kaip iš

eivijos lietuviai neišnaudojo 
galimybių padėti Lietuvai. 

Aš prisimenu, kai ne taip se
niai mes demonstravome. Kiek
vienoje demonstracijoje buvo šū
kis: „Lietuva, Lietuva, bus lais
va!" Jeigu norime, kad tie žo
džiai būtų įgyvendinti, tai dabar 
yra pats laikas mums visiems 
bendromis jėgomis, padėti Lie
tuvai. 

STRATEGINIS VALSTYBĖS 
PLANAVIMAS GRĖSMĖS 

APLINKOJE 
KOZMAS BALKUS 

7 
Prieš privatizuojant gyvenamus pastatus, reikėtų 

pagalvoti apie tai, kad artimoje ateityje žemės ir sta
tybos kainos gali smarkiai kilti, o žmonių uždarbiai kils 
mažiau, negu gyvenamų patalpų kainos. Dėl 
palyginamai silpnos pramonės, mažų uždarbių skaičius 
bus didelis, ir iš tų uždarbių žmonės nepajėgs mokėti 
už gyvenamas patalpas, statytas poprivatizacijos 
kainomis. Susidarys gyvenamų patalpų krizė. Pigių būtų 
stokos atveju gyventojai stato pastoges iš skardos ga
balų ir kitų liekanų. Tokiame sprendime priemiesčiai 
pavirsta laužynais, o gatvėse miega benamiai. Trum
palaikiai privatizacijos privalumai neturėtų vesti prie 
miestų smukimo į neišsprendžiamą padėtį. 

Miestų aplinka. Nepaisant, kokius technologinius 
pakeitimus miestai išgyvens, jie turi būti saugus, 
išlaikyti sveiką orą, būti patrauklūs gyventi, išlikti 
gražūs ir netriukšmingi. Miestų aplinka turi veikti 
žmones inspiruojančiai. Plačia prasme miestas sudaro 
kūrybingumo aplinką. Šalia architektūros kiti artifak-
tai, kaip komerciniai įrengimai, žmonių judėjimas, 
elgesys ir apsirengimas sudaro miesto stilistinę aplinką. 
Kai kur jos yra daugiau, kai kur mažiau, bet kas yra, 
tas ir jaučiama. 

Gamtos elementai — upės, tvenkiniai, seni medžiai 
ir miškeliai miestuose praranda grynai gamtines 

savybes ir pavirsta miestų elementais. Bet toks archi
tektūrinis gamtos elementų pasikeitimas nesumažina 
jų vertės, o padidina. Jie įgyja socialinę vertę: pasidaro 
prieinami, matomi ir naudingi žmonėms daugeliu 
atvejų. 

Miesto aplinka yra kuriama palaipsniui. Visa, kas 
yra naujai daroma, turėtų siekti pakelti miestinės 
aplinkos kokybę. Nesąmoningi veiksmai tuo atžvilgiu 
gali pažeisti miestinę aplinką. 

Saugumo problema atsikuriančiose valstybėse yra 
arti kritiško stovio. Nesaugūs periodai istorijoje sukū
rė architektūrines miestų apsaugos priemones. Viena 
tokių priemonių buvo sienos, kurios išliko ilgai po to, 
kai apsigynimui jos pasidarė bevertės. Sienos saugojo 
miestus nuo nepageidaujamų lankytojų, žinomų 
nusikaltėlių, nenuoramų bei nešėjų užkrečiamų ligų. Di
džiausias miestų sienų naikintojas buvo pačių miestų 
augimas. Ispanų miestai vartojo kiemų sistemą. Prekyba 
ir kita veikla vykdavo, ir daugelyje miestų vis dar 
vyksta, kiemuose. Naktį kiemai yra uždaromi arba 
saugomi. 

Architektūrinių miestų apsaugos variantų gali būti 
daug. Perstatant ar statant naujus miestus, apsaugos 
elementų įjungimas nebūtų didelė ekonominė našta, bet 
saugumo jausmas būtų didelis. Nuolatinės grėsmės 
sąmoningumas priverstų prie lengvokai apginamų vie
tovių statymo gyvenimui ir kitiems tikslams. 

Pramonės reforma 
Pramonės reformos problemas galima apibūdinti 

taip: 
1. Pramonės reforma turėtų būti tvarkoma. Tai 

reiškia, kad valstybė arba jos tam tikslui sukurtos in
stitucijos, pvz., „Pramonės reformos valdyba", turėtų im
tis krašto pramonės atstatymo iniciatyvos. 

2. Pradžioje reikėtų nustatyti, kurios pramonės šakos 
būtų kraštui svarbiausios, pasiekiamiausios, 
praktiškiausios ir panašiai. 

3. Kiekvienai pasirinktai produkcijos šakai reikėtų 
paskirti: a. pradininkų arba iniciatorių grupę, kurių ini
ciatyva būtų arba perorganizuojamo arba naujai 
kuriamos įmonės; b. vadovus, kuriuos pradininkai 
numatytų atkurtoms įmonėms vadovauti; c. par
davimo/pirkimo atstovus, kurie platintų įmonių produk
tus ir pirktų įmonei būtinas medžiagas; d. finansų 
menedžerius įmonės kapitalo organizavimui. įmonės 
galėtų būti pusiau viešos bendrovės su 51% ar daugiau 
akcijų valstybės nuosavybės (finansuojamos paskolos 
lakštais). 

Produktų vystymas turėtų dvi pagrindines paskir
tis. Viena paskirtis susidėtų iš gaminių, reikalingų 
krašte. Kita paskirtis ruoštų produktus eksportui. Par
davimo ir pirkimo agentai turėtų įtaką produktų 
vystyme. Išsivysčiusios pramonės kraštuose pardavimo 
ir pirkimo funkcija yra labai svarbi vadovavimo dalis. 
Jie neaplenkia nei mažos galimybės, neįsitikinę, ką 
galima parduoti ir ką galima pirkti savo organizacijos 
sustiprinimui. Konkurencija tarp įmonių, yra konku
rencija tarp jų pardavimo agentų. Žinoma, blogesnį 
produktą yra sunkiau parduoti, bet pardavėjo suge
bėjimai gali persversti nežymius produktų skirtumus. 

Pramonės bazė gali būti integruota, arba ne-
integruota. Integruota pramonė pagamina viską, kas yra 
reikalinga aptarnavimui, kurios nors funkcijos. 
Integruota apsirengimo pramonė pagamintų apsi
rengimą nuo galvos iki kojų. Antra vertus, kraštas gali 
turėti daug paskirų dirbtuvių, pvz.: skrybėlių, diržų ir 
kojinių; neintegruota pramonė gali turėti net 
nutrūkimus ir spragas. Pavyzdžiui, siūlų gamyba gali 
neturėti dažyklų. Dažymui siūlus reikėtų gabenti kur 

nors kitur. 
Integruota pramonės bazė yra pramoningos vals

tybės reiškinys. Neintegruota pramonė randama 
nepramoningose valstybėse. Padaryti žingsnį į integra
ciją, reikia ta linkme koncentruoti kūrybines pramonės 
jėgas. Tokiuose kraštuose valdžiai reikia aktyviai daly
vauti pramonės vystyme. 

Pramonės integracijos problemos. Atsikuriančios 
valstybės paveldėjo pramonę be pradininkų, vadovų bei 
gaminių platinimo personalo specialybių ir tradicijų. Be 
tų specialybių rinkos ekonomijoje pramonė negali 
plėstis. 

Ne tik pramonės reformos, bet ir pavienių įmonių 
problema turėtų būti pramonės vystymas integravimo 
kryptimi. Betikslė privatizacija perleistų paveldėtą 
pramonę chaosui. 

Pramonės reforma turėtų palaipsniui gerinti ir pla
tinti pramonę. Tam tikslui reikėtų vystyti pradininkų 
iniciatyva, teikiant jiems kreditus palankiomis sąly
gomis. Kartu vystytųsi ir vadovų bei gaminių platinimo 
profesijos. Tokiose integruotose pramoninimo pastan
gose būtų galima privatizuoti įmones, jeigu privatiza
vimas sutaptų su krašto pramoninimo tikslais. 

Privatizacija: atskirų šakų specializacija. Priva
tizuoti būtų galima tokias įmones ir patarnavimus, pys., 
restoranus, valyklas, siuvyklas ir kitokius verslus, knrit 
veikia, kaip nepriklausomi gamybos vienetai. 
Privatizarija gali būti irgi naudinga specialioms įmo
nėms, kurių technologijos greitai keičiasi ir kurios 
reikalauja besikeičiančių specializacijų. Būtų galima 
mainyti įmones su kitais kraštais, jeigu ją vietoje 
įmanoma gauti labiau reikalingas įmones produkcijos 
šakų integravimui. 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, ke tv i r t ad ien i s , 1994 m. vasar io mėn . 24 d. 

„DIRVOS" REDAKTORIUS 
BALYS GAIDŽIŪNAS 
GRĮŽTA LIETUVON 

„Kai grįšiu ten , k u r augau , / 
Mokyklos slenksčio akmenį pa
likęs/ D a r skubinsiuos pabūt 
šventoriuje —/ Jaunystėj ten ste
bėdavau procesijas/"... „/Čia 
tėviškė, Čia šaknys, čia versmė,. 
Čia mūsų giminės neba ig ta 
giesmė/" . . . Tai poeto Balio 
Gaidžiūno eilėraščių posmai iš 
jo leidinio „Mano ka r to s liki-
miniai metai", išspausdino 1980 
metais Clevelande. Ar t ada 
poetui tėviškėn sugrįžimo il
gesys buvo t ik svajonė, a r 
miražas, o gal, kaip sakoma. 
k a d poetams s u t e i k i a m a ir 
pranašų dovana? 

Balys Gaidiiūnas — rašytojas, 
poetas, redaktor ius ir visuome
n in inkas po 50 metų, š.m. kovo 
6 d. vėl atsistos ant Lietuvos 
žemės, kurią „Ne savo noru — 
Gimtą šalį palikau./ Pikti sargy
biniai lydėjo./ Iki pirmos kančių 
stoties.../ Nebuvo kas paguo
džia,/ M a n šiltą šypsn} dova
noja,/ Ranka pamoja.../ (Iš anks
čiau minėto eilėraščių rinkinio). 
Nacių apkal t in tas Reicho iš
davimu, 1944 metais buvo areš
tuotas ir išsiųstas koncentra
cijos stovyklon. 

Grįžta j is Lietuvon ne t rumpa
la ik iu ! vizi tui a r pas ižmo-
nėjimui, bet visam la ikui ten, 
k u r pradėjo pirmuosius gyve
nimo žingsnius, ku r išsimoks
lino ir gyvai, su entuziazmu įsi
jungė į tada dar j aunos vals
tybės kūrybos darbą. Lietuvos 
žemės ūkio akademija, t ada 
Dotnuvoje, jį supažindino su pa
grindine Lietuvos verslo šaka — 
žemės ūkiu , poeto-žurnalisto 
ta lentas jį sodino redak to r i aus 
kėdėn, tėvynėje ir išeivijoje pri
r a k i n u s i n e t a š t u o n i o l i k a i 
metų. I r „Dirvos" — t a u t i n ė s 
minties lietuvių la ikraščio, lei
džiamo „Vi l t i e s " d raug i jos , 
redaktor ius dabar pa s i t r auk i a 
nuo redaktoriaus stalo, pr ie ku
rio du k a r t u buvo pakvies tas . 
Vincui Rasteniui , perėjus dirb
ti į Laisvės komitetą, New 
Yorke, B. Gaidžiūnas la ikrašt į , 
iš pradžių su Rasteniu , o nuo 
1949 metų vienas redagavo iki 
1962 m. Jo iniciatyva buvo įkur
t a ir „Vilties" draugija 1952 m. 
Tie jo redagavimo meta i buvo 
„Dirvos" žydėjimo metai . Laik
raštis buvo leidžiamas du a r t r is 
ka r tus per savaitę. V y t a u t u i 
Gedgaudui išėjus pensijon, B. 
Gaidžiūnas vėl perėmė la ikraš
čio redagavimą nuo 1991 iki 
1994 kovo 1 d. Ar ne įdomiai 
kartojasi istorija? Ka i 1917 
metais „Dirvos" r edak to r ius 
Juozas Gedminas grįžo Lie
t u v o n , „ D i r v ą " r e d a g u o t i 
pakviestas Kazys S. K a r p i u s iš 
Lietuvos. Dabar Balys Gai
džiūnas grįžta namo, Anice tas 
Bundonis, iškviestas iš Lie
tuvos , t ę s l a ik r a šč io reda
gavimą. Clevelandas džiaugiasi, 
k a d ir š iais , gan s u n k i a i s 

lietuviškai periodikai la ikais , 
„Dirva", čia gimusi, pasil ieka ir 
toliau, kaip v ienas mūsų kul
tūros židinių. 

Per 78 metus „Dirvą" redaga
vo septyni r e d r ' to i : a i : Vincas 
Jakūbynas I 1 9 1 O - 1 9 1 7 ) , Juozas 
Gedminas • 1917-1919), Kazys S. 
Karp ius 1919-1948), Vincas 
Rastenis 11948-1951), Balys Gai
džiūnas 11949-1962), Jonas Čiu-
berkis (1962-1968), Vy tau tas 
Gedgaudas (1968-1991), Balys 
Gaidžiūnas 11991-1994), Anice
t a s Bundonis (1994-...?). 

Balys Gaidžiūnas j a u Žemės 
ūkio akademijoje vadovavo Jau
nosios Lietuvos korporacijai. Iš 
Akademijos išėjo su agronomo-
ekonomisto diplomu. 1936-39 
metų laikotarpyje redagavo 
„Jaunąjį ūkininką" , „Radijo 
l a i k r a š t į ū k i n i n k a m s " ir 
. .Žemės ū k į " . S o v i e t a m s 
okupavus Lietuvą, j is įsijungė į 
pogrindžio judėjimą. Vokiečių 
okupacijos metu organizavo ir 
buvo Vliko nar iu bei jo vicepir
mininku. Vokiečių areš tuotas , 
daugiau kaip metus praleido 
įvair iuose Vokietijos kalėji
muose, iki pa t amer ik ieč ių 
išlaisvinimo 1945 m. 1945-49 
Vokietijoje buvo Vliko vykdo
mosios tarybos narys. 1949 m. 
imigravo Amerikon. Clevelan-
dan ir pradėjo dirbti ..Dirvoje". 
Vėliau vertėsi privačia prekyba 
savo , .Pat r ia" firmoje, iki vėl 
buvo pakviestas toliau redaguo
t i „Dirvą". 

J a u ne taip kuklus yra Balio 
Gaidžiūno indėlis l ietuvių lite
r a t ū r o s lobynan . A t s k i r a i s 
l e i d i n i a i s iki šiol i š l e i s t a : 
„ J aunys t ė a r imuose" (1936), 
„Žaliuojanti žemė" '1937), „Rū
pesčių dienos" ( 1946), „Pakeliui 
į mir t į" '1948). „Vieneri metai 
ir viena sava i tė" (1950), „Sep
tyni paskut in ia i Kr is taus žo
džiai lietuvių maldose" (1950), 
..Mano kartos likiminiai metai" 
(1980). poema „Bernelių Mi
šios" (1983), „Saulėtos ir rūsčios 
dienos" '1986). Parašė Clevelan-
do Dievo Motinos parapijos is
toriją ir suredagavo tos parapi
jos 50 metų sukaktuvinį leidinį 
11979). Knygos „Lietuvos Mado
nų šventovės" autorius (1968). 
O kiek , .Dirvos" vedamųjų ir 
apžvalginių straipsnių? 

Malonūs ir ilgai pr is imintini 
išliks gan dažni su Redakto
r i u m i p a š n e k e s i a i ir ben
d rav imas per ištisus 45 metus. 
Ir dabar, jam grįžtant Lietuvon, 
mūsų pokalbio kai kuriomis iš
t r a u k o m i s ver ta pasidalinti ir 
su „Draugo" skaitytojais. 

— Manau, kad anksčiau ci
tuoti J ū s ų Poezijos posmai nu
sako ir t ikrąsias priežastis grįžti 
Tėvynėn. Bet palikti čia sūnų 
Kęstut į ir dukrą Rūtą su šeima 
y ra skaudus išsiskyrimas. J u k 
Jūsų pat ies žodžiais: „Ar galit 
jūs suprast i , ką reiškia grįžti 

CLASSIFIED GUIDE 

Laisvės paminklo prie Lietuvos Madonų šventovės Clevelande, 1981 m. birželio 12 d. atstatymo 
iškilmių garbės svečiai (iš kairės): Balys Gaidžiūnas, Alfonsas Mikulskis, Bernardas Brazdžio
nis ir Stasys Santvaras. 

Nuotr. VI. Bacevičiaus 

(Nepažįstamu žmogum į savo tė
viškę,/ kur sužėlusioj laukų 
velėnoj/ Pilna tavo atminimų ir 
pėdų?), — paklausiau Redak
torių. 

— Pradžioje nebus lengva, 
bet mums, kurie iš anksčiau 
esam p a s i s a k ę , kad mūsų 
„kelionės" t ikslas grįžti namo, 
reikės pasispausti ir prie sąlygų 
prisitaikyti, — a tsakė jis. 

— Jūsų pal iekama „Dirva" 
bent v ieša i nes i skundž ia 
kokiais ypat ingais finansiniais 
sunkumais ar bendradarbių 
stoka. Kai žvelgiate ateitin var
gu išeivijos lietuvių spauda gali 
tikėtis tokio „aukso amžiaus" 
Kas darytina, kad mūsų perio
dikos amžius būtų pratęstas 
ateinantiems dešimtmečiams? 

— Dar labiau pasispausti, 
turinį įvairinti ir gerinti. Kiek 
žinau, „Draugo" moterys, kad ir 
graudžiai „raudodamos", bet 
naujais būdais pinigų sukala. 
Ne tik patarti, bet iš jų galima ir 
pasimokyti. 

— Kokie šviesiausi ir labiau
s ia i s l e g i a n t y s momentai 
išeivijos redaktoriui? 

— Pinigų stoka, gerų bendra
darbių mirtys, jaunosios kartos 

si lpnas lietuvių kalbos mokė
j imas . Kol kas tautiniai silpna 
imigracija, redakciniam darbui 
neviliojanti ateitis. 

— Pažinote išeivijos gyve
nimą, jį sekėte atviromis akimis 
ir ausimis, jį registravote savo 
raštuose, pranešimuose, disku
sijose, išgyvenote išeivijos 
dvasinio ir politinio pakilimo ir 
nuosmukio momentus. Kokios 
priemonės ar siūlymai galėtų 
b e n t kiek pr i la ikyt i mūsų 
visuomenės kritimą daugely 
gyvenimo srityse į grasinančią 
apatiją? 

— Jei tokių receptų turėčiau 
— būčiau garsus žmogus. Tik 
manau , kad daug kas verkia be 
reikalo. O verksniu nieko nelai
mėsime. Reikia realiai planuo
t i ir dirbti, dirbti! 

— Nemanau, kad įsikūręs 
Lietuvoje „sėdėsite r ankas 
s u s i n ė r ę s " , neiškęsite savo 
nuomonės nepareiškęs ir Lietu
vos, ir išeivijos spaudoje. Ji būtų 
naudinga ir Lietuvai, ir išei
vijai. Kokia Jūsų vizija ateities 
Lietuvai? 

— Kai išnyks . jūs ir mes", 
visiems bus lengviau. Bandysiu 
r ankų susidėjęs nesėdėti, o 

i e ško t i r e i k a l i n g o d a r b o . 
Lietuva turėjo ir visada t u r ė s 
s k a u d u l i ų . Visi d i r b d a m i , 
tur ime sulaukt i ir šviesesnių 
laimėjimų. Noriu, kad k i e k 
gal ima daugiau grįžtų iš emi
gracijos į namus. Noriu, k a d 
susidarytų branduoliai , kurie , į 
Lietuvą grįžę, rodytų gerus pa
vyzdžius. Noriu, kad jie b ū t ų 
pr i imami, ka ip savų še imų 
nariai . 

Nuo kovo pirmos j au k i t a s 
perima „Dirvos" vairą. Tai Ani
cetas Bundonis, 67 metų, elekt
ros inžinierius, Maskvoje gavęs 
gamtos mokslų doktoratą. 33 
metus dirbo Eksperimental i -
nės ir k l inikinės medicinos 
moks l in io t y r i m o i n s t i t u t e 
Vilniuje. Pr ieš 40 metų porą 
metų yra dirbęs Klaipėdos sri
t ies laikraščio redakcijoje. J a u 
ne nuo šiandien „Dirvos" bend
radarbis. Clevelandan a tvyko 
vienas; žmona — odontologė, 
s ū n u s l aze r ių s p e c i a l i s t a s , 
Suomijos firmos Ahlstrom atsto
vas Lietuvai, duktė — matema
tikė ir du vaikaičiai dar pasiliko 
Lietuvoje. 

V a c y s R o c i ū n a s 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANC0UVER 

$850.00 
$8S0.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

1984 metu „Draugo" 33-jo romano jury komiaija. kuri ii atsiųstų kūrinių 
(•rišusiu pripažino Alės Rūtos romaną „Pirmieji svetur" Komisijos pirm. 
Balys Gaidiiūnas (vidury); priekyje Dalia Staniškiene kairėje) ir prof. dr. 
Jolita Kavaliūnaitė; stovj Juozas Stempuiis (kairėje) ir Vacys Rociūnas. 

Nuotr VI. Bacevičiaus 

Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
kovo 3 1 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar jau galima raglstruotis grupinėms kal ionėms: 
1. Dainų ivantė - „Ustuvos Vyčiai" 29 btriallo iki 13 liepos. 
2. Dainų ivantė - „Ustuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. Grupė „ B " 
3. „Draugo" kalionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų svanta Uatuvoja, 28 blržallo 

Iki 12 llapos. 
4. Kalionė po Pabaltijį „A" 28 llapos Iki 08 rugpjūčio. 
5. Kalionė po PabaMjĮ „B" 18 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms1 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

Q. T. INTERNATIONAL, INC. 
9828 SOUTH 79TM A V I N U I 
HICKORY H I L U , ILLINOIS 
804*7 

TSLSPONAI: (708) 430-7272 
T f L1FAX: (708) 430-1783 

Member 

Į£įr 
Amtric** Sociefy 
of Trovtl *fl«nt$ 

vS CHy Csotsr ©T-l 
GEDIMINO PBOSP1KTAS NR. 3 7 
VILNIUS, USTUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-184 

TELIFAX (370) 2-223-149 

H E L P VVANTED 

Amerlklačių išimai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 3'/? ir 
V/t metų. šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su „cable" TV, video ir tel. $250 

Skambinti 
9 v. r. —7 v.v. 

(Philadelphia) 
Tel.: 215-664-4727 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANKZAPOUS 
3208 Va W«st 95th Strsst 

Tai. — (708) 4244654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S . 
{VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Osckys 
Tai. 565-6324 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

Jono Aisčio ,,Raštų", leidžiamų 
Ateities literatūros fondo, antrasis 
tomas, sukaupęs visas šio rašytojo 
daugiausia kultūrinių temų apybrai
žas. Šiandien jos yra tapusios 
mūsuose šio žanro klasika. Leidinj 
redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir 
Antanas Vaičiulaitis. Knygos gale 
duodami paaiškinimai, parengti 
Alfonso Nykos-Niliūno. 

Leidinys gaunamas ir „Drauge", 
4545 West 63rd Street, Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — 15 dol. Už
sisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama: JAV — 3.50 dol.. 
Canada — 5dol.. kitur 5.50dol. Illi-
nojaus gyventojai visais atvejais dar 
primoka — 1.32 dol. valstijos mo
kesčių. 

R E A L E S T A T E 

Mffy J GREIT 
W ' PARDUODA 

i 

ltE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAJC pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vsttul 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida. 

« 
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REALMART, I N C 
6602 S. Pulai i i , 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAIT IS 
.Ąsrneni&ai patarnauja įvairių nuvsjvy-
bių pirkime bei pardevime, mieste ir 
prremie*c1uo«e. Suinteresuoti skam-

Ibinkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100,-re^_ 312-778-3971 ! 

•UJfc 21 
KMIfcCIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
2 8 4 - 1 9 0 0 

!ei įor i te parduoti ar pirkt i namus, 
kreipkitės į Danute Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui. 

Parduodama* naujas NAMAS 
netoli Nemuno. Druskininkuose, ant ežero 
kranto. Namas mūrinis, dviejų aukštų. 2 
svetainės; 6 miegamieji: 2 virtuves. 2 
vonios. Didelis mūrinis ūkinis pastatas su 
vasaros virtuve ir garažu; 18 arų sklypas, 
sodas, daržas, šulinys Besidomintiems 
galime pasiųsti namo fotografijas Kreip
tis tel (801)277-5418, Lietuvoje. Kaune 
tel (011-3707)233772. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
O " S T O T * 5 " " 
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LIETUVIŠKI RAGUOLIAI 
• kepame virš 30 metų 
• siunčiame į visas JAV valstijas 
• 3 dydžiai: 5, 10 ir 15 sv. 
• laikas užsisakyti Velykoms 

Skambinkite: 
Juozui Liūdžiui (203) 223-2380 

LIETUVIU 
EGZODO 

LITERATŪRA 
1945-1990 

Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpj. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4.00. į Kanadą 

. — $6.00. į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

file:///ervke


RELIGIJA 
ŠEŠTADIENINĖSE 

MOKYKLOSE IR VASAROS 
STOVYKLOSE 

Lietuvių sielovados taryba, 
rūpindamasi mūsų jaunimu, su 
rengė savo metiniame suvažia
vime, įvykusiame 1993 lapkri
čio 27 d. Lemonte, Illinois, sim
poziumą tema „Religija šešta
dieninėse mokyklose ir vasaros 
stovyklose". 

Suvažiavimą pradėjo vys
kupas Paulius A. Baltakis, 
OFM. Savo žodyje jis apžvelgė 
išeivijos lietuvių katalikų para
pijų veiklą ir kalbėjo apie prasi
dėjusį jų susiporavimą su Lietu
vos parapijomis, apie pagalbą 
Lietuvai ir Lietuvos pagalbą 
išeivijos parapijoms, apie kun. 
prof. A. Rubšio baigiamą Šven
tojo Rašto Senojo Testamento 
vertimą ir apie Amerikos vys
kupų įsteigtą komisiją rūpintis 
jaunimu. 

Simpoziume, kurį moderavo 
dr. Edmundas Saliklis, kalbėjo 
Birutė Bublienė, Regina Kučie-
nė, kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
ses. Margarita Bareikaitė ir 
kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Diskusijose dalyvavo daugelis 
simpoziumo dalyvių. 

Kun. A. Paliokas pastebėjo, 
kad Lietuvoje, vėl leidus dėstyti 
mokyklose tikybą, juo vyresni 
mokiniai, tuo mažesnis procen
tas lanko tikybos pamokas, bet 
lankantieji domisi tikyba, yra 
imlūs. Amerikoje blogiau, ypač 
su vyresniaisiais. Niekas jiems 
neįdomu. 

Kai žmogų, ypač jauną, valdo 
ne tiek protas, kiek jausmai, ir 
kai jausmai išauga į garbės, tur
to, seksualinius ir kitus 
geismus, tai, jų valdomas, jis 
neis aukos keliu. Jis mokysis, 
kad gautų darbą, pinigų ir 
turėtų malonumų. 

Seksualinė revoliucija čia nu
siaubė tikėjimą. Ji neišnyko, bet 
įsišaknijo ir įsitvirtino (pagal 
1993.05.24 „Time" žurnalą , 
74% septyniolikmečių gyvena 
seksualinį gyvenimą). Per ko
munikacijos priemones jauni
mas tai anksti sužino. 

Ką daryti? Priešingai ko
munikacijos priemonėmis sklei
džiamam melui, kad seksas 
gerai, gvildenti meilės temą mo
kyklose (jei tai įmanoma), 
jaunimo stovyklose ir organiza
cijose, koreguoti jų nuomones ir 
vesti prie krikščioniškosios 
doros principų. Mokytojai ir 
stovyklų vadovai turi aiškiai ir 
teisingai žinoti moralinės teolo
gijos reikalavimus šioje srityje. 

Didžiausią įtaką turi tėvai. 
Jie, kaip mokytojai ir stovyklų 
vadovai, turi susipažinti, kaip 
vaikams atskleisti šią sritį, kad 
tos vertybės būtų vaikui šventos 
ir neliečiamos. 

Seselė Margarita Bareikaitė 
taip pat pastebėjo, kad Lietuvoje 
jaunimas imlesnis religijos tie
soms, negu Amerikoje. Čia jau
nimas laukia iš dėstymo malo
numo, o religija toli gražu 
negali tuo tenkintis. 

Kai Lietuvoje šalia mokyklos 
religijos pamokyti gali tik 
seneliai, močiutės, nes tėvai, 
užaugę tikėjimo draudimo 
metu, patys religinio susiprati
mo neturi, tai Amerikoje tėvai, 
daugeliu atveju materialistiškai 
nusiteikę, religijos nerespek
tuoja ir nemato reikalo, kad ji 
būtų dėstoma mokykloje. Tai 
junta ir patys vaikai. 

Šiam trūkumui atsverti svar
bu, kad jaunimo vasaros sto
vyklose šalia perteikiamų 
kultūrinių vertybių (in
telektualinių, moralinių ir es
tetinių), būtų ypač skiriama 
dėmesio religijai, kuri yra 
kultūros atbaigimas ir viršūnė. 
Išjungus iš ugdymo religiją, 
pilnutinis asmenybės ugdymas 
nebeįmanomas. „Krikščioniška 
sis auklėjimas apima visą žmo
gaus gyvenimą, individualinį 
šeimos ir socialinį, nesiekdamas 
jo kuriuo nors būdu susiaurinti, 

bet jį iškelti, suderinti ir to
bulinti pagal Kristaus pavyzdį 
ir jo mokymą" (Pijus XI). 

Tinkamai suplanavus, va
saros stovyklos yra vertingos 
savo turiniu, o dainos, giesmės 
liturgija, vaidinimai ir įvairūs 
užsiėmimai padaro stovyklos 
dienas įdomias. 

Regina Kučienė, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė, 
supažindino — šio mete tikyboo 
dėstymu lituanistinėse šeštadie
ninėse mokyklose. 

Perredaguota tikybos dėstymo 
programa, kurią 1977 m. buvo 
parengęs kun. A. Saulaitis. 
Kun. J. Vaišniui, SJ, ją peržiū
rėjus ir vyskupui P. A. Balta
kiui patvirtinus, išsiuntinėta 
visoms lit. mokykloms. 

Susilaukta naujų tikybos 
vadovėlių. Mokyt. A. Milman-
tienė, dėstanti tikybą Detroito 
lit. mokykloje, parengė šešis 
religinio auklėjimo vadovėlius, 
išversdama juos iš anglų kalbos 
ir pritaikydama mūsų mokyk
loms. Keturis iš jų („Pakviesti 
į jo puotą",„Kad vėl būtų gera", 
„Džiugu, džiugu" ir „Jėzus su 
mumis") išspausdino Putnamo 
seselės, o du dar rankraštyje. 
Reikia juos peržiūrėti ir išleis
ti, taip pat ir minėtus keturis, 
kurių laidos išsibaigė. 

Vėliau buvo išleista serija 
mažų knygelių: „Šv. Raštas", 
„Dešimt Dievo įsakymų" ir 
kitų. Jos puikiai išleistos, bet 
tekstas pritaikytas suaugu
siems. 

1991 m. pasirodė nauji „Ti
kiu" vadovėliai mokytojoms, 
katechetams. Pratarmėje sako
ma, kad mokytojų pedagoginis 
pasirengimas padės įveikti di
džiąją dalį iškylančių sunkumų. 
Tai tiks tikybos mokytojams 
Lietuvoje, bet ne išeivijos lit. 
mokykloms, kurių mokytojos 
dažniausiai motinos, kurios 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu 
savo atžalose, bet pedagoginio 
pasiruošimo neturi. Todėl 
reikia, kad Lietuvių sielovada 
padėtų ruošti tikybos mokyto
jas. 

Iš 25 lit. mokyklų JAV, tiky
ba dabar dėstoma keturiose. Jei 
šeimose būtų daugiau dėmesio 
skiriama religiniam auklėjimui 
ir jei pakankamai turėtume pa
ruoštų tikybos mokytojų, 
padėtis pagerėtų. 

Negauname, kas kalbėtų reli
ginio ugdymo klausimais Švie
timo tarybos kasmet rengia
mose Darbo konferencijose ir 
Mokytojų studijų savaitėse. Pra
ėjusią vasarą Mokytojų studijų 
savaitėje apie tikybos dėstymą 
kalbėjo mokyt. A. Milmantienė. 
Jos pašnekesį užrekordavome, 
perrašėme ir išsiuntinėjome mo
kykloms. Būtų gera, jei Lietu
vių sielovados taryba paruoštų 
mokykloms vaizdajuosčių, ku
rios palengvintų tikybos moky
tojų darbą. 

Kun. A. Saulaitis savo pra
nešime vedamąja mintimi pasi
rinko religinį išgyvenimą, nes 
per išgyvenimą einama į tikė
jimą, o ne atvirkščiai. 

Išskirtines sąlygas Dievui 
atsiliepti sudaro gamtos ap
linka, ypač stovyklose, ir kun. 
A. Saulaitis išdalino paruoštus 
tekstus ir supažindino su 
katalikų sielovados gamtoje pa
grindais, siekiais, uždaviniais ir 
dėsniais, parengtais „National 
Federation of Catholic Youth 
Ministry, Outdoor Ministry 
Committee". Žaidimai, vaidyba, 
šventės, malda, laužai, vaka
riniai pokalbiai sudaro geras 
sąlygas tikinčiųjų bendruomenę 
išgyventi. 

Galutinis krikščionybės tiks
las — tarnauti kitiems. Mes 
veikiame paskirus asmenis, ne 
grupes, veikiame vieni kitus, 
bendraamžiai bendraamžius. 

Tomas Ambutas 
Nuotr. Irenos SenJcevičienės 

Todėl skirtinas dėmesys paski
ram asmeniui. 

Pagrindinis religinio ugdymo 
veiksnys, kaip ir ugdymo ap
skritai, yra šeima, tėvai. Tai 
kalbėjusieji pabrėžė. R. Kučienė 
kalbėjo apie kitą ugdymo veiks
nį — mokyklą, lit. šeštadienines 
mokyklas. Kiti kalbėjusieji kėlė 
taip pat didelį vasaros stovyklų 
vaidmenį, o Birutė Bublienė 
savo pranešimu jį išryškino. 

Vasaros stovyklų tikslas, 
kalbėjo ji, yra auklėti jaunimą 
katalikiškoj ir lietuviškoj dva
sioj, žadinant Dievo, tėvynės ir 
artimo meilę. 

Vaikai geriausiai įsisavina, 
kuo jie diena iš dienos gyvena. 
Stovyklose per dvi savaites 
kuriama kasdienybė krikščio
niškoje dvasioje. Per Mišias, 
maldas, giesmes, pašnekesius, 
bendraamžių bendravimą 
krikščioniškoji teorija virsta 
krikščioniška praktika. Iš
gyvenama krikščionybė, Dievo 
artumas gamtoje. Įvyksta tai, 
ką kard. V. Sladkevičius yra 
pasakęs, kad katalikų tikėjimas 
yra ne tik išmoktas katekizmas, 
bet yra gyvenimas tikėjimu. 

Dažnu atveju vaikai pradeda 
praktikuoti katalikybę tik sto
vyklose, pirmą kartą pradėdami 
dieną malda, padėka Dievui už 
naują dieną, malda prieš ir po 
valgio. Vaikai entuziastingai 
pasineria į krikščioniškojo 
gyvenimo praktiką ir nori grįžti 
j stovyklas, kur rado džiaugsmą 
nuoširdžioj maldoj, pokalbiuose 
religinėm temom. 

Stovyklos reikšmingos ne tik 
vaikams. Tai B. Bublienė 
pailiustravo keliais pasisaky
mais, tilpusiais prieš keletą 
metų „Ateityje". „Man pras
mingiausias buvo laikotarpis, 
sakė Paulius Kuras iš Londono, 
Kanados, praleistas stovyklose 
ir žiemos kursuose. Daly
vavimas juose praplėtė mano 
akiratį ir atvėrė mano širdį 
krikščioniškai pasaulėžiūrai". 
„Man didžiausią įtaką padarė 
stovyklinis gyvenimas. Tuo 
metu iš esmės susiformavo 
mano pasaulėžiūra ir charak
teris. 0 tai ypač man buvo 
reikšminga pačiu sudėtin
giausiu brendimo laikotarpiu — 
moksleivės ir studentės metais. 
Manyje susiformavo vertybių 
skalė, kuria galėjau remtis, 
darydama savarankiškus spren
dimus", pasakojo Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė. 

Stovyklos programa, siekiant 
ugdyti jaunas krikščioniškas 
asmenybes, turi būti krikščio
niška savo turiniu ir patraukli 
savo forma. Ji turi derintis su 
dalyvių amžiumi. Pradėti su pa
čiais jaunaisiais. 

Reikėtų vengti mokyklinės at
mosferos, kai mokytojas moko, 
o vaikai pasyviai sėdi ir nuobo
džiauja. Stovyklautojai turėtų 
būti įtraukiami į saviauklą per 
įvairius žaidimus, dainas, 
šokius, sportą, vaidinimus, 
rankdarbius. Svarbu pasiekti, 
kad vaikai ne tik džiaugsmingai 
išgyventų stovyklos gyvenimą, 
bet ir sistemingai puoselėtų 
savyje savarankiškumą. 

Vadovai turi būti susipažinę 

su krikščioniška ideologija. 
Svarbu vadovų elgesys, nes savo 
pavyzdžiu jie formuoja besivys
tančią individo asmenybę. 

Kapelionai turėtų mokėti su
prasti jaunimą, sugebėti šnekė
tis su jais jiems rūpimais reli
giniais, moraliniais ir kitais 
klausimais, ne didaktiškai pa
mokslauti, o kartu su jaunimu 
diena dienon ugdomąsias verty
bes išgyventi. Tačiau pastaruoju 
metu darosi vis sunkiau iš viso 
kunigą vasaros stovyklai pri
siprašyti. 

Būtina kasmet rengti vadovų 
kursus, Juose vadovai turėtų įsi
sąmoninti, kad dinamiškas 
gyvenimas krikščioniškoje dva
sioje yra nepalyginamai labiau 
pamokantis, negu statiškas 
žodis ar sausas pamokslas. 

Po to vyko diskusijos. Prel. V. 
Balčiūnas sakė, kad stovyklos 
labai gerai, bet religinio auklė
jimo problema glūdi šeimoje. 
Reikia, kad tėvai drauge su 
savo parapija ruoštų vaikus prie 
pirmos komunijos. Juozas Poli-
kaitis pastebėjo, kad jaunosios 
šeimos nelanko Mišių, neprak
tikuoja tikėjimo, o dr. Ad. 
Darnusis — kad jaunimas nesi
domi ne tik religija, bet ir visu 
tuo, kas lietuviška. D. Kuolienė 
paaiškino, kad tėvų religinis 
susipratimas neaugo drauge su 
profesiniu išsilavinimu, o susto
jo pradžios mokyklos lygyje. Ta
čiau, užuot tėvus peikus, reikia 
juos pirmiausia auklėti. Svar
bus čia kunigo vaidmuo bei pa
vyzdys, nes, anot Liudos Rugie-
nienės, jei nėra parapijoje Kris
taus, meilės, tai nieko nėra. 

Gyvename metą, kai populia
rioji kultūra žavisi kultūriniais 
religijos aspektais, tačiau be 
tikėjimo, be Kristaus (kun. A. 
Saulaitis). Reikia rengti 
jaunimui stovyklas, kursus. 
Tačiau, užuot spraudus jaunimą 
į mūsų tikėjimo modelį, reikia 
klausytis, ką jaunas žmogus 
sako, reikia dialogo (dr. Dalia 
Boydstun). Reikia taip pat 
moralės klausimais dialogo, 
seksualinio auklėjimo (kun. J. 
Vaišnys). 

Jaunatvė gražiausias gyve
nimo metas. Reikia stovyklų bei 
kursų pagalba sukurti jaunimui 
sąlygas drauge ieškoti ir siekti 
didžiųjų vertybių (p. Šaulienė), 
nes vertybės nėra išmokstamos, 
o išgyvenimu įsigyjamos (p. 
Lukoševičienė). 

Simpoziumui pasibaigus, 
vysk. P. A. Baltakiui pagei
daujant, buvo sudaryta komisija 
iškeltų minčių santraukai ir iš
vadoms padaryti tokios sudė
ties: kun. A. Saulaitis, ses. M. 
Bareikaitė. B. Bublienė, J. 
Kavaliūnas. I. Polikaitienė ir L. 
Rugienienė. 

Išvados 
1. Norint mokyklose religinio 

ugdymo lygi kelti, reikia pradė
ti nuo mokytojo. Todėl tikybos 
mokytojams tobulintis ir nau
jiems ruošti reikia rengti kursus 
per Mokytojų studijų savaites, 
kurias kasmet Dainavoje rengia 
JAV LB Švietimo taryba. Reikė
tų pradėti jau šią vasarą ir ska
tinti dalyvauti dabartines mo
kytojas ir visas kitas, kurios su
tiktų nuo rudens tikybą dėstyti. 
Kursuose turėtų būti gilinamos 
bendrosios pedagoginės ir reli
ginio ugdymo žinios, aiškinama 
tikybos dėstymo metodika pagal 
turimus įvairių skyrių vadovė
lius. 

2. Jtraukti į rajoninių moky
tojų konferencijų programas 
religinio ugdymo klausimus ar
ba rengti atskiras tikybos 
mokytojų rajonines konfe
rencijas bei seminarus. 

3. Rengti ir leisti naujus tiky
bos vadovėlius bei pratimus ir 
laiku leisti naujas vadovėlių bei 
pratimų laidas, kai jos baigiasi. 

4. Reikia ir religiniam ug
dymui skirtų vaizdajuosčių. 

5. Vasaros stovyklos ir žiemos 
kursai atlieka jaunimo ugdyme 
didelį vaidmenį. Reikia ir toliau 
jas kasmet rengti ir remti. 

6. Jų pasisekimas daug pri 
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PASTANGOS IŠLAIKYTI JELCINĄ 
BET KOKIOMIS PRIEMONĖMIS 

ALGIMANTAS S. GEČYS 
(Pabaiga) 

Konferencijos dalyvių 
klausimai 

Apsčiai laiko buvo palikta 
konferencijos dalyvių klausi
mams. Latvių ir estų paklausi
mai daugiausia buvo dėl kariuo
menės atitraukimo ir nepagrįs
tų Latvijai ir Estijai kaltinimų 
dėl ten gyvenančių rusų teisių 
paneigimo. Lietuvių klausimų 
būta daugiau bandančių „admi
nistraciją prieš plauką pa
glostyti." 

Iš Clevelando atvykusi Graži
na Kudukienė klausė, ką JAV 
darytų, jei Jelcino reformos 
nepavyktų ir jam tektų prarasti 
valdžią. Kaip JA V-ės gintų Bal
tijos valstybes, jei joms grėstų 
pavojus iš Rusijos? Atsakyta, 
kad geriausią saugumą Baltijos 
valstybėms garantuoja demo
kratinė Rusija. Jelcinas yra 
palankus Baltijos valstybių ne
priklausomybei. Reformos Rusi
joje privalo pavykti. Iš at
sakymo buvo aišku, kad JA V-ės 
šiuo metu alternatyvios politi
kos, jei demokratizacija Rusijo
je žlugtų, neturi. 

JAV LB atstovavęs A. Gečys 
atkreipė dėmesį, kad A. Kozy-
revo pareiškimas dėl įtakos 
sferų buvo pasakytas Rusiją 
Nepriklausomų valstybių san
draugos šalyse atstovaujan
tiems ambasadoriams. Jų tarpe 
būta ir Rusijai Baltijos valsty
bėse atstovaujančių ambasado
rių. Tai patvirtino faktą, kad 
Rusija nori Baltijos valstybes 
laikyti savo įtakos sfera, jei ne 
dalimi. Įdomiu sutapimu, JAV 
Saugumo taryboje už Nepri
klausomų valstybių sandraugą 
atsakingi pareigūnai taip pat 
rūpinasi Baltijos valstybių rei
kalais. Pusšimtį metų baltams 
bandžius pabėgti nuo priklauso
mybės Maskvai, matome, kad 
nei Rusija, nei JAV nenori leisti 
Baltijos valstybėms atsipalai
duoti nuo didžiojo brolio. 
Prašyta paaiškinti? 

Į klausimą atsakė vyr. direk
torius Burns, pastebėdamas, kad 
Valstybės departamente Balti
jos valstybės yra atskirtos nuo 
Rusijos ir pavestos ad
ministruoti Europos biurui. 
JAV Tautinio Saugumo tarybo
je Baltijos valstybės yra paliktos 
asmenų, atsakingų už Nepri
klausomų valstybių sandraugą, 
žinioje. Jam darbuojantis Sau
gumo taryboje daugiau kaip 
ketverius metus ir buvus atsa
kingam už Baltijos valstybes, 
buvę natūralu jo žinioje palikti 
Baltijos valstybių reikalus, kar
tu pavedant atsakomybę rūpin
tis sandraugos valstybėmis. Jis 
tiki, kad Amerikos baltai tai 

klauso nuo vadovų, programų, 
viso personalo. Todėl tai pat 
svarbu kasmet ruošti vadovų 
kursus. 

7. Rengiant stovyklų ir kursų 
programas, reikėtų nepamiršti 
ir seksualinio auklėjimo, nau
dojantis šio krašto katalikų 
mokyklų programomis. Šis auk
lėjimas, kaip dorinio aukėjimo 
dalis, remiasi būdo lavinimu, 
sąžinės auklėjimu, žmogiškosios 
garbės ir vertės pajautimu. Di
džiausios reikšmės čia turi reli
ginė, sakramentų praktika, ku
ri atbaigia dorinio auklėjimo 
priemones. 

8. Todėl svarbu turėti stovyk
lose ir kursuose kunigą, ypač 
sugebantį su jaunimu dirbti. 
Yra jau galimybių ir iš Lietuvos 
atsikviesti. Šiuo atveju reikia iš 
anksto planuoti. 

Šį kartą simpoziumas pagrin
dinį dėmesį skyrė dviem ug
dymo veiksniams — lit. mo
kykloms ir vasaros stovykloms. 
Todėl tuo šį kartą ribotasi ir iš
vadas darant. 

J. Kavaliūnas 

supras ir blogos valios neįžiūrės. 
Antras A. Gečio klausimas 

buvo dėl Karaliaučiaus srities. 
Ši sritis yra stipriai militarizuo
ta ir sudaro pavojų ne tik Lie
tuvai, bet ir visam regijonui. 
Kas daroma dėl srities demili-
tarizacijos? Atsakyta, kad srity
je yra sukaupta daug iš buvusių 
satelitinių valstybių ir Baltijos 
kraštų išvestos rusų kariuome
nės. Tų karinių dalinių išskirs
tymas į kitas Rusijos vietoves 
yra varžomas kelių pasirašytų 
valstybinių sutarčių. Kariniai 
daliniai yra priversti laukti, kol 
sutartys bus modifikuotos ir jų 
išskirstymas į kitas strategines 
vietoves galės būti įvykdytas. 
JAV supranta iš Karaliaučiaus 
srities galinčią kilti įtampą ir 
siekia evantualaus šios srities 
demilitarizavimo. 

Buvo pateiktas klausimas dėl 
Byrd įstatyminės pataisos. Pas
tebėta, jog pereitų metų gruo
džio 10 d. prez. Clintonas for
maliai pranešė JAV Kongresui, 
kad Rusija patenkinusi Byrd 
amendmento reikalavimus ir 
ekonominė parama Rusijai to
liau turėtų būti teikiama. Kuo 
remtasi duodant šį patvirtini
mą? Atsakyta, jog remtasi to
kiais faktais: a. Rusijos kariuo
menė iš Lietuvos buvo išvesta; 
b. Rusija vykdo savo kariuome

nės išvedimą iš Latvijos ir Esti
jos; c. Rusija veda pasitarimus 
dėl kariuomenės ištraukimo su 
Latvija ir Estija. 

Klausta, kodėl JAV skiria 50 
mil. dol. sumą Albanijos verslo
vių fondui, o visoms trims Balti
jos valstybėms tą pačią sumą 
kartu. Albanija turinti 2.8 mili
jonus gyventojų, o Baltijos val
stybės — arti 8 milijonų. At
sakyta, kad Albanijai, pakėlu
siai žiaurų komunistinį režimą, 
šiuo metu yra būtina didesnė 
parama. 

Teirautasi, kur JAV stovin
čios Rusijos ir Estijos nesutari
me dėl 1920 metų sutartimi iš
vestos valstybinės sienos. At
sakyta, kad tai Rusijos ir Esti
jos reikalas. Į šį klausimą JAV 
nesikiš ir jokios pozicijos 
neužims. 

Baigiamosios pastabos 
Iš šio informacinio pasimaty

mo daryti griežtesnes išvadas 
pavojinga, tačiau gal ir būtina. 
Pats susitikimas buvo organi
zuotas, jei ne paveikti Amerikos 
baltų opiniją administracijos 
naudai, tai bent kiek apramin
ti baltus dėl JAV užimtos poli
tinės linijos Rusijos atžvilgiu. 
Apie Naujus metus administra
ciją atsiekusios Rytų Europos 
kilmės asmenų telegramos bei 
paskambinimai buvo sėkmingi, 
įtaką galime turėti ir užsienio 
politiką galime paveikti, jei 
savo pastangas bei jėgas 
deriname. 

JAV užimta politinė linija Ru
sijos atžvilgiu mažai pakitus 
nuo prez. Bush laikų. Bushas vi
sokiomis priemonėmis stengėsi 
išlaikyti valdžioje M. Gorbačio
vą, o prez. Clintonas — B. Jelci
ną. Tai asmenybėmis paremta 
politika, neturinti platesnės 
vizijos Rusijai demokratinti ar 
Rytų Europai stabilizuoti. Ame
rika nežino, ką ji darys jei 
Jelcinui bus lemta iš valdžios 
iškristi! 

Strobe Talbott asmenyje Rusi
ja turi ištikimą draugą, nelei
džiantį aplink Rusiją formuotis 
jėgoms, kurios ilgainiui pajėgtų 
Rusijos imperialistiniams sie
kiams pasipriešinti. Iš Ukrainos 
atimant turimus branduolinius 
ginklus, svajoti apie sukūrimą 
stipresnio bloko 'apimančio 
Ukrainą, Lenkiją, Baltijos vals
tybes) yra nerealu. „Partnerystė 
vardan taikos" yra dar viena 
nuolaida Rusijai ir jos naciona
listams, griežtai nepritarian
tiems NATO grupuočių buvi
mui prie Rusijos ir Sandraugos 
valstybių sienų. 

Baltijos valstybėms geriausią 
saugumo garantiją gali suteikti 
Vakarų Europos valstybės, pajė
gios Rusijai padiktuoti sąlygas 
ne karine, bet ekonomine jėga. 
Lietuvai. Latvijai ir Estijai yra 
būtina kuo skubiau susitvarkyti 
savo ekonominius reikalus ir in
tegruotis į Europos Bendriją. 
Tik ekonominiai pajėgios Balti
jos valstybės gali tikėtis Vakarų 
Europos demokratijų užtarimo 
ir paramos. Likus ..bananų res
publikomis", niekam nebus 
svarbu, kieno įtakoje ir kieno 
valdžioje Baltijos valstybėms 
bus lemta atsidurti. 

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. tA. 
TEKLA 

RUCHAS 

Brangi Mamyte, mes Tavęs negalim pamiršti! Bėga die
nos be Tavęs, ir skauda mums širdis — pasiilgom Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas 
niekada jos užimti neįstengs... 

A.a. Tekia gimė Lietuvoje. 1888 m. vasario 25 d., mirė 
Chicagoje. 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražiu 
103-jų metu. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos sekmadienį, 
vasario 27 d..7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir pirma
dieni, vasario 28 d. 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. 

Prašome pasimelsti ui mūsų Mamytę! 

Sūnus Walter Ruchas ir duktė Sabina Henson. 

A.tA. 
ANTANINAI KASPUTIENEI 

mirus, sūnus PRANĄ, ALFONSĄ ir JONĄ ir jų 
seimas užjaučiame ir kartu liūdime. 

Stasys, Natalija ir Regina Sližiai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys kviečia dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų įsteigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palaimin
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos 
trečiadienį, kovo 2 d.. 7 vai. 
vakare vienuolyno motiniškojo 
namo koplyčioje, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. Mišias aukos kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC. 

Vakaronė su kun. Antanu 
Saulaičių, SJ tikrai įvyks 
penktadienį, vasario 25 d., 7 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje. 
Kun. Saulaitis, visiems ži
nomas, kaip jdomus ir įžval
gus kalbėtojas, papasakos savo 
įspūdžius iš vėliausios kelionės 
Lietuvoje, pailiustruodamas 
juos skaidrėmis. Visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti. 

Paroda „Panevėžio parti
zanai 1945-1950 m.'* rengia 
Lietuvių dailės muziejus Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. va
sario 26 - kovo 13 d. Atidarymas 
šeštadienį, vasario 26 d., 7 vai. 
v. Eksponuojama apie 50 nuo
traukų iš Žaliosios Girios parti
zanų archyvo. Visuomenė pra
šoma šia išskirtine paroda susi
domėti ir gausiai lankyti. 

„Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
kovo 3 d., 7:30 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre. Lemonte, kon
ferencijų kambaryje. Regina 
Kulienė papasakos apie sociali
nės rūpybos darbuotojų 
paruošimą Lietuvoje, o Indrė 
Tijūnėlienė — apie vaikų be 
tėvų globos ir gyvenimo sąlygas. 

„Pilėnų" operos spektaklio. 
kuris bus balandžio 17 d., 3 vai. 
popiet, Mortono mokyklos sa
lėje, bilietai jau gaunami 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
J71st St., Chicago, IL 60629. 
Telefonas (312)471-1424. Bilie
tų kainos 35. 25, 20 ir 12 dol. 
Vaznelių — Gifts International 
krautuvė atidaryta tik antra
dieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. popiet. Bilietus galima 
užsisakyti ir paštu, tik reikia 
pasiųsti atitinkamai sumai 
čekį: Lithuanian Opera Co., 
Inc. 

LB Cicero apylinkės vardu 
R. Rimkus savo laiškutyje 
mums rašo: „Šimtas dolerių 
„Draugui" atsidėkojant už 
spausdintus pranešimus Cicero 
apylinkės Vasario 16-osios 
minėjimo proga". Nuoširdžiai 
dėkojame už tokį gražų prisi
minimą! Būtų gerai, kad ir kitos 
organizacijos prisimintų savo 
laikraštį, kurių pranešimai nuo
lat spausdinami „Drauge". 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cerroak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

Jau tik mėnuo beliko iki 
kovo 20 d. ir „Draugo" renginių 
komiteto ruošiamo ..Dainavos" 
ansamblio koncerto, kuris įvyks 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Koncerte su ansambliu ir atski
rai — dainuos sol. Birute Vizgir
dienė, atvyksianti iš Houston, 
Tx. Laikas pasirūpinti bilietus 
į šį koncertą. Juos galima įsigyti 
„Draugo" administracijoje, J. 
Vaznelio prekyboje ir Cicere po 
lietuviškų Mišių 'pas Kostą 
Dočkų). 

Žinomasis solistas Arnoldas 
Vokietaitis, pagerbdamas muz. 
Alice Stephens atminimą, sutiko 
atlikti dalį meninės programos 
kartu su jos vardu ruoštojo 
konkurso solistais. Koncertas 
įvyks kovo 13 d., 3 vai. p.p. 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje. 

Bene pirmas toks atvejis, 
kai amerikiečiai, mūsų gyve
namųjų miestų aukšti parei
gūnai, prisideda savo auka Va
sario Šešioliktosios proga. Taip 
atsitiko Cicero. IL. Miesto pre
zidentė Betty Loren (Laurinai-
tytė)-Maltese atsiuntė minėjimo 
rengėjams (minėjimas vyko 
vasario 5 d.) du čekius — vieną 
200 dol. iš prezidentės Betty 
Loren-Maltese Organizacinio 
komiteto, antrą — 100 dol. iš 
Cicero Respublikonų partijos. 
Be abejo, Cicero Lietuvių Bend
ruomenės valdyba yra labai 
dėkinga miesto pareigūnams ui 
dosnumą ir tuo pačiu didžiuojasi 
Vasario Šešioliktosios minėjimo 
metu surinkusi 3,166 dol. aukų. 

Svečiai klausosi „Virgo" koncerto Jaunimo centre vasario 18 d. (iš kairės, pradedant antruoju): 
Lietuvos gen garbės konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Birutė Eidintienė, 
Lietuvos ambasadorius Vašingtone dr. Alfonsas Eidintas, prel. Juozas Prunskis, Danute 
Bindokiene. Vytautas Bindokas. 

Kazys Laukaitis, JAV LB Vidurio 
Vakarų apygardos pirm., kalba 
Brighton Parko apylinkės narių me
tiniame susirinkime sausio 9 d. 

x Mykolas Drunga, ilgalai 
kis „Laisvosios Europos Radijo" 
redakcijos narys, skaitys 
paskaitą „Šiandieninė Mažosios 
Lietuvos padėtis arba Kara
liaučius šiandien ir rytoj", 
penktadienį, vasario 25 d. 7:30 
v.v. Jaunimo centro maž. salėje. 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaite. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Kamerinis ansamblis yra or
ganizuojamas prie komp. VI. 
Jakubeno draugijos. Jo inicia
torius yra Čikagoj viešintis, 
geriausio vyrų choro Lietuvoje 
— „Varpo" dirigentas prof. Ani
cetas Arminas. Šio ansamblio 
pagrindą sudarys neseniai iš 
Lietuvos atvykusieji daininin
kai. 

Čikagoje gyvena daug įvai
rių tautybių žmonių, bet bene 
gausiausia — airių kilmės 
gyventojų grupė. Kasmet airiai 
(ir neairiai? švenčia savo tautos 
šventojo — šv. Patriko — dieną 
kovo 17 d. Šventė pažymima 
šauniu paradu Čikagos vidur-
miestyje ir net Čikagos upės 
vandens spalvos pakeitimu, 
nudažant jį žalia spalva. Šiemet 
šv. Patriko dienos paradas pra
sidės vidurdienį nuo Dearborn 
St. ir Wacker Dr. Jis paprastai 
būna margas ir įdomus, ypač 
mėgstant pasirodyti įvairiems 
politikieriams. 

Vasario 17-20 d. Čikagoje vy
ko CDS Midvvinter Meeting 
'Čikagos Dantų gydytojų są
jungos* 129-tasis met in is 
suvažiavimas-kongresas. Šis 
suvažiavimas yra vienas iš 3-4 
pirmaujančių pasaulyje dalyvių 
ir sudarytos programos 
atžvilgiu. Jame dalyvavo ir 
lietuvių, net iš Lietuvos. Savo 
moksliniais darbais bei klini
kine patirtimi dalinosi ir dantų 
gydytojai: Paul Akers. Gailė 
Čern iauskas , Jonas Rut
kauskas, Lina Kriaučiūnaitė -
Tharp. 

Ateitininkų namuose, Le
monte, vasario 26 d. bus Dvasi
nio susikaupimo diena, kuriai 
vadovaus kun. Kęstutis Trima
kas. Dalyvius registruoja O. Ab-
romaitienė, tel. 708-257-6675 ir 
O. Baužienė, tel.708-460-1621. 
Gavėnios metu dera pakilti virš 
kasdienybės rūpesčių ir susi
kaupti, todėl tokia dvasinės at
gaivos diena mums visiems rei
kalinga. Kviečiame dalyvauti. 

VILNIAUS MERGELĖS 
ATNEŠĖ PAVASARĮ 
Po stingdančių vėlyvos žiemos 

šalčių Čikagai nusišypsojo tie
siog pavasariškas oras. Besi
džiaugiant ir priežastis kai kam 
paaiškėjo: į Čikagą užsuko Vil
niaus universiteto mergaičių 
„Virgo" choras, kuris gastro
liuoja Amerikoje ir Kanadoje, 
iškviestas Madison, WI un-to 
(Madison miestas ir Vilnius yra 
susigiminiavę seserystės ry
šiais). 

Nors koncertas palyginti buvo 
nedaug reklamuotas, penk
tadienio, vasario 18 d., vakare 
nemažai chorinės dainos mėgėjų 
susirinko į Jaunimo centro di
džiąją salę. Daugelis jau buvo 
anksčiau „Virgo" chorą girdėję 
(jis Čikagoje trečią kartą) ir savo 
pažįstamus paragino pasiklau
syti. Į sceną per salę įžygiavo 
per 30 dailių chorisčių su 
vadove Rasa Gelgotiene. 
Nebuvo išspausdintos pro
gramos, tai dainas pranešinėjo 
Loreta Raulinaitytė. 

Pirmoje dalyje nuskambėjo M. 
K. Čiurlionio, Stasio Šimkaus, 
populiaraus šių dienų Lietuvos 
kompozitoriaus Algirdo Marti
naičio. Lietuvos ambasadoriaus 
Prancūzijoje Osvaldo Bala
kausko. O. Narbutaitės ir kitų 
kompozitorių sukurtos ar pagal 
liaudies melodijas aranžuotos, 
dainos. Ne viena girdėta daina 
aidėjo naujai, o kai kurios buvo 
iš viso negirdėtos, labai įdomios 
ir kitoniškos. Ypač ausį patrau
kė disonansiška ir moderni O. 
Balakausko kompozicija; liežu-
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vį nuostabiai lankstanti „Šar-
kela varnela" (ar galėtų bent 
vienas vyrų choras taip mikliai 
žodžius išdainuoti?), o Narbutai
tės „Vasara" tikrai kiekvieną 
nukėlė į šiltų, saulėtų dienų 
gamtą su visais paukščių, vabz
džių ir kitokių gyvūnų garsų pa
mėgdžiojimais. Taip ir jautėme, 
jog šios Vilniaus mergelės 
atvežė mums pavasarį, kad 
..nebegrįžtų naktys šaltos ir pie
vų kruša neužbertų" (pagal K. 
Binkio „Tulpes"). 

Antroje dalyje jau skambėjo 
kitataučių kompozitorių dainos 
italų, prancūzų, vokiečių, anglų 
kalba. Nors daugumą kūrinių 
choras atliko a capella, kai kur 
akompanavo pianistė Raminta 
Gocentienė. Programa buvo ne
trumpa, bet publikai vis 
neužteko, vis norėjo daugiau. 
Pagaliau dar išprašyta Č. Sas
nausko „Kur bėga Šešupė" (žo
džiai Maironio) ir, rodos, niekad 
ši daina taip jautr iai ne
skambėjo, kaip iš jaunų viešnių 
'.ūpų. 

Pabaigoje Jaunimo centro val
dybos vardu padėkos žodį tarė 
Vaclovas Momkus, o „Virgo" 
dirigentė buvo apdovanota gėlių 
puokšte. Koncerte dalyvavo 
Lietuvos ambasadorius Va
šingtone dr. Alfonsas Eidintas 
su žmona Birute, Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Klei
za su žmona Asta. Juos V. 
Momkus paminėjo publikai. 
Ypač šiltai buvo sutiktas kon
sulas Kleiza. 

Po programos buvo pabendra
vimas kavinėje. Koncertą ruošė 
Jaunimo centras. j)^ g 

JAUNIMO CENTRAS 
MINĖJO VASARIO 

16-TĄJĄ 

Jaunimo centras kasmet Va
sario 16-tąją pamini tam tikslui 
surengtoje vakaronėje. Minė
jimo-vakarones rengėjai yra 
Jaunimo centro valdyba ir Jau
nimo centro moterų klubas. 
Minėjimą atidarė A. Rama
nauskienė, Jaunimo centro ren
ginių vadovė. Minėjimas pra
dėtas, visiems dalyviams sugie
dojus Tautos himną. Tuomet ji 
pakvietė paskaitai filisteri, vyr. 
skautininką Kęstutį JeČių. 
Paskaita buvo gana trumpa, 
visai skirtinga nuo mums jau 
įprastų ir girdėtų. Jis nepradėjo 
nuo pasaulio įkūrimo ar Min
daugo laikų. Jo pasirinkta tema 
buvo: „Lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje. Kodėl aš esu lietu
vis?" Gyvenimiškais pavyz
džiais ir visiems suprantamais 
žodžiais tas sąvokas ir jų 
reikšmę išaiškino, kodėl ne tik 
jis, bet ir jo vaikai turi lietuviais 
išlikti. Dabar dar net daugiau, 
negu anksčiau, mes turime išei
vijos išlikimo klausimui pirmu
mą suteikti. 

Po paskaitos vyko taip pat ne
ilga meninė programėlė, kurią, 
kaip ir dera, atliko jaunimas. Į 
kavinę rikiuotėje įėjo būrelis 
„Kernavės" tunto skaučių, 
vadovaujamų skautininkės 
Ramutės Kemežaitės. Jos 
gražiai padainavo keletą liau
dies ir skautiškų dainelių. 
Skautėms daineles išdainavus, 
vyko bendras dainavimas, ku
riam irgi vadovavo R. Kemežai-
tė. Užbaigiant dainavimą, visi 
dalyviai sugiedojo „Lietuva 
brangi". Po to A. Ramanauskie
nė pakvietė S. Endrijonienę, 
Jaunimo centro valdybos pirm., 
tarti žodį. Ji padėkojo pro
gramos atlikėjams, dalyviams ir 
Irenai Kriaučeliūnienei, kuri, 
vadovaudama Jaunimo centrui, 
šią tradiciją pradėjo. Pasibaigus 
dainoms ir padėkoms, visi buvo 
pakviesti pasivaišinti. Vaišių 
stalą parengė ir jį tvarkė Jau
nimo centro, moterų klubo na
rės. 

J. Ž. 

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
TARYBA ŠIŲ METŲ 

PAREIGOSE 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

x A.a. c h e m i k o J o n o 
Prunskio atminimui, žmona 
Vanda P runsk i enė , skir ia 
$1,500 padėti 10 našlaičių 
Lietuvoje vieneriems metams. 
„Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas našlaičių vardu Van
dai Prunskienei dėkoja. 
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x Nuo š.m. vasario 16 d. iki 
kovo 13 d. Birutei Jasaitienei 
sutikus „Seklyčioje" bus galima 
susimokėti Lietuvių Bend
ruomenės nario mokestį visiems 
Marquette Parke, Oak Lawn, 
Evergreen, Burbank, Alsip ir 
apyl inkėse gyve . ant iems 
lietuviams. Bus priimamos 
aukos ir nario mokestis už 1993 
ir 1994 m. trečiadieniais, 
penktadieniais ir sekmadieniais 
1 v. p.p. - 6 v.v. Laukiame! 

(sk) 

Kad data neatitiko seniai 
įprastai tradicijai, nebuvo ko 
kaltinti, jeigu ne pačią Vasario 
16-ją, pasitaikiusią būti šiais 
metais savaitės viduryje. Jau 
nuo seno lietuvių evangelikų-
liuteronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje Vasario 16-sios pro
ga visuotinio parapijos susi
rinkimo išrinktoji taryba 
įvedama į pareigas. Norint pri
silaikyti maždaug to laiko, šį 
kartą įvedimas buvo nukeltas j 
sekmadienį. 

Š.m. Tėviškės parapijos 
taryba susideda iš: Kasparo 
Vaišvilos — pirmininko, dr. 
Algimanto Kelerto — vicepirmi
ninko, Algirdo Jonušaičio — 
sekretoriaus, Otto Schroederio 
— iždininko, Idos Kasparai-
tienės — seniūnės, Ado Endzino, 
Miko Liuberto ir Frank Pė-
teraičio — ūkvedžių; ir iš kasi
ninkų: Aldonos Buntinaitės, 
Valdo Aušros, Irmos Biknery-
tės, Jurgio Lampsačio, Marijos 
Ludžiuvienės bei Martyno 
Paupero. 

Tad vasario 13-ją Tėviškės 
parapijos nariai su pasididžia
vimu ir dėkingumu žvelgė 
pamaldų metu bažnyčioje į vėl 
prie altoriaus išsirikiavusius 
moteris ir vyrus, kurie pasiryžo 
nešti šiais metais visą atsa
komybę ir rūpintis bendru 
parapijos gyvenimu. Parapijos 
klebonas, vysk. Hansas Dum-
pys, perskaitydamas išeivijos 
lietuvių evangelikų-liuteronų 

bažnyčios nuostatus, apibūdino, 
kokios užduotys laukia šių tary
bos narių. Po to naujoji parapi
jos taryba prisiekė Dievo ir 
parapijiečių akivaizdoje iš
tikimai vykdyti jų pasirink
tąsias pareigas. 

Tėviškės parapijos tarybos 
pareigos labai svarbios ir ypač 
atsakomingos. Parapijai nepri
klausant jokiai kitai bažnytinei 
institucijai, ji atsakinga tik 
išeivijos lietuvių evangelikų-liu
teronų Vyriausiajai Bažnyčios 
tarybai. Kadangi Tėviškės 
parapija laikosi tik jos nuosta
tų ir savarankiškai tvarkosi, iš 
tikrųjų ji laikytina kaip tautinė 
lietuvių bažnyčia, kurioje vis 
dar girdėti lietuviškos giesmės 
ir lietuvių kalbos pamokslai. 
Parapija išsilaiko tik iš parapi
jiečių aukų. 

Prieš porą metų Tėviškės 
parapija, įžengusi į penktąjį 
savo veikimo dešimtmetį, 
mėgina pagal išgales dar toliau 
prisidėti savo įnašu prie bendro
jo Čikagos lietuvių kultūrinio 
gyvenimo, nors ir pasikeitusiose 
sąlygose. Praėjusių dešimt
mečių laikotarpyje ji buvo Čika
gos lietuvių visuomenei gerai 
žinoma. Tikriausiai dar 
daugelis jaunesnės kartos lie
tuvių prisimena lankę šios 
parapijos patalpose įsisteigusią 
pačią pirmąją Kristijono Done
laičio lituanistinę mokyklą. Kai 
kurie dar prisimena Irenos 
•Jurgaitytės, Ilzės Pėteraitienės 
vadovaujamą parapijos tautinių 
šokių grupę, Bronės Variako-
jienės mergaičių sekstetą, Mar
tyno Lacyčio, Jurgio Lampsačio 
ir kitų vedamą Tėviškės parapi
jos chorą, kuris ne kartą pasi
rodė net už parapijos ribų, ne
kalbant apie Verbų sekma
dienio Giesmių vakarus parapi
jos bažnyčioje, kuri kiekvienais 
metais prisipildydavo lietu
viškos giesmės mylėtojų. 

V. B. 
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JAV 

SVARBUS PRANEŠIMAS 

Linas Kojelis, JAV-Pabaltijo 
fondo prezidentas, š.m. kovo 
mėn. 6 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p., Miami Lietuvių klubo 
salėje padarys įdomų pranešimą 
apie dabartinę Pabaltijo valsty
bių ekonominę ir politinę 
padėtį. 

Pranešimą ruošia Miami Lie
tuvių klubas; toje pat salėje 
sekmadieniais duodami skanūs 
ir nebrangūs pietūs. 
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Lietuvos gen. garbes konsulas Vaclovas Kleiza su žmona Asta prie 
sukaktuvinio torto, švenčiant Lietuvos konsulato Čikagoje 70 tąsias 
sukaktuves. 

Nuntr Jono Tamulaičio 

ATVYKSTA VYSKUPAS 

Kovo 15 d., antradienį, 1 vai. 
p.p. į St. Frances de Sales 
katalikų bažnyčią, (600 Lonex 
Ave., Miami Beach) atvyksta iŠ 
Juno Beach vyskupas Paulius 
Baltakis ir kun. V. Pikturna 
pravesti lietuviams katalikams 
priešvelykinį susikaupimą. Bus 
aukojamos šv. Mišios, klausoma 
išpažinčių. Tat gal vienintelė 
gera proga plačios Miami apy
linkės lietuviams katalikams 
atlikti metinę katalikišką pa
reigą lietuvių kalba. 

SUSITIKIMAS SU 
KUN. GUDELIU 

Kun. R. Godelis iš Lietuvos 
atvyksta i Detroitą. Kovo 4 d., 
penktadieni, 7 v.v., po šv. Mišių, 
visi ateitininkai — studentai, 
moksleiviai ir sendraugiai kvie
čiami susirinkti Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Svečias 
pasidalins Šv. Kazimiero 
šventės ir Gavėnios mintimis, 
praneš apie dabartinę atei
tininkų veiklą Lietuvoje ir Atei
tininkų kongresui pasiruošimo 

M. Vilutienė, Frankfort, IL, 
kaip ir visada, pratęsė metinę 
dienraščio prenumeratą dar ir darbus. Parodys ir filmą apie 
su šimto dolerių auka. Jai taria- Berčiūnų stovyklavietę. Visi 
me nuoširdų ačiū. kviečiami. 


