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RUSIJA 
SVIRDULIUODAMA 

ŽENGIA | KAPITALIZMĄ
Antanas Butkus

Ar Rusija pasimokys iš 
Lenkijos bėdų eidama į lais
vąja rinką, klausia N. Y. Ti- 
mes korespondentas S. Egel 
bergas. Kad geriau supras
tume kokia milžinišką pro
blemą turi Rusijos reformų 
vygdytojai ekonomistai, 
trumpai pažvelkime į Lenki 
ją. Ji šias reformas pradėjo 
prieš dvejus metus. Lenkai 
turėjo daugelį privalumų, 
ko Rusija neturi: privatūs 
ūkiai, geras derlius, dešimt
metį užsitęsę, bandymai ko
munistinės sistemos viduje, 
pusiau funkcijonuojanti 
maisto išskirstymo sistema, 
turtingi emigrantai, norintie 
ji siųsti dolerius namo ir bi
lijono dolerių pabalba iš Va 
karų valstybių paremti Len
kijos valiutą pereinamojo 
laikotaipio metu.

Lenkijos Solidarumas lai 
mėjo rinkimus su 90% pri
tariančių balsuotojų. Naujai 
išrinkti Lenkijos vadovai 
prašė ir gavo lenkų tautos 
pritarimą įvesti reformas. 

ALGIRDAS RIMAS PASKIRTAS 1 
JAV AMBASADĄ VILNIUJE

Algirdas Rimas, kaip jau buvo mūsų pranešta 
"Dirvos” lapkričio mėn 7 d.# 43, dabar jau gavo 
nuolatini paskyrimą j Amerikos Ambasadą Lietuvai - 
Vilniuje, būti Pirmuoju Ambasados Sekretoriumi ir 
kartu tvarkyti su Ambasada susijusius ekonominius 
reikalus.

A. Rimas, drauge su žmona dr. Ramune - 
Vilkutaityte-Rimiene iš Ottavvos dar vyks 10 dienų j 
VVashingtoną, D.C. ir tik kovo mėn. pradžioje išskris 
j Lietuvą - Vilnių.

Nepatikrintomis žiniomis, Amerikos Ambasada 
Vilniuje, dabar yra jsikūrusi Akmenų g-vė Nr. 6, kur 
anksčiau yra buvę Užsienių Reikalų ministerijos 
konsularinis skyrius.

Nežiūrint visų tų privalumų, 
šoko terapija buvo kartus 
vaistas. Reformos iškėlė pri 
vačią nuosavybę ir pripildė 
krautuvių lentynas prekė
mis, bet bedarbė iškilo virš 
10% ir išstūmė du Lenkijos 
premierus iš valdžios.

Dabar Rusijos preziden
tas B. Jelcinas su Ukraina ir 
Baltarusija žengia į panašias 
ekonomines reformas, tik 
be Lenkijos turimų privile
gijų ir be Vakarų valstybių 
pagalbos, kuri buvo suteikta 
Lenkijai nuo pat jos refor
mų pradžios. Šalia to, Rusi
jos derlius 1991 metais bu
vo labai blogas ir veik visi 
ūkiai tebėra valstybės nuo
savybėje. Svarbiausia, Rusi 
jos rublis neturi jokios pa
galbos iš Vakarų valiutos, 
nors Rusija turi dideles at
sargas mineralinių turtų. 
Lenkas ekonomistas, kuris 
konsultuoja Rusijos refor
mų pravedimą pripažįsta, 
kad Rusija yra blogesnėj pa

(Nukelta į 6 psl.)

Daugelio įvairių muzikos korinių autorius, kompozitorius Antanas Rekašius, iš turgaus nešasi didelę 
uogų pintiną. V. Kapočiaus nuotr

MĄSTYMAI PO SUVAŽIAVIMO
Romualdas Ozolas

Tuoj po Lietuvos Sąjū
džio trečiojo suvažiavimo 
"Atgimimo" laikraštyje bu
vo atspaustas vyriausio re
daktoriaus Romualdo Ozolo 
straipsnis. Mes iš to straips
nio čia spausdiname tik pa
skutinę dalį "Kas yra pre
tendentai", pavadinome tą 
dalį "Mąstymai po suvažia
vimo". Nepraleiskite jo ne- 
paskaitę - daugiau žinosite 
iš pirmų šaltinių. Red.

Natūralu, kad visuomenė 
kuriama nuo kažko kraštuti
nio atsiribojant. Ir Sąjūdyje 
nuo pat pradžios judėjimas 
už nacionalinį išsivadavimą 
vyko laikantis tam tikrų ri
bų. Antai 1988 m. birželio 
3 d. Sąjūdis nedeklaratyviai 
atsiribojo nuo Lietuvos Lais 
vės lygos, pabrėždamas ju
ridiškai reglamentuotą, kon
stitucinį savo veiksmų po

būdį, priešingai Lygai ir ki
toms apie ją susibūrusioms 
organizacijoms, atvirai kon
frontavusioms su buvusiuo
ju teisėtumu. Sąjūdyje užtat 
be didesnių problemų rado 
vietą komunistai reformistai 
(dėl to Lyga šiandien mėgau 
jasi kaltinimu esą Sąjūdis 
buvo sukurtas KPSS ir 
KGB), pirmieji privedę 
LKP prie nepriklausomos 
nuo KPSS nacionalinės ko
munistų partijos sukūrimo ir 
smagiai stumtelėję nepri
klausomybės link visą visuo 
menę.

Po 1990 m. rinkimų, 
ypač sudarant pirmuosius 
valdžios ir vadovavimo or
ganus, buvo nubrėžtos nuo
seklaus ir plataus atsiriboji
mo nuo LKP nuostatos. Iki 
1991 metų pabaigos šia 
kryptimi padirbėta taip nuo

sekliai, kad III Sąjūdžio su
važiavime atsiribota jau ir 
nuo Demokratinės darbo bei 
Socialdemokratų partijų, ir 
tik dėl taktinių Sąjūdžio va
dovybės žingsnių į Sąjūdžio 
vadovus nepraleistas LLL 
lyderis A. Terleckas. O "pa 
keliui" atsiribota nuo dauge
lio žymiausių Sąjūdžio ly
derių visuomeninių ir poli
tinių organizacijų, pradėta 
kurti "lygiagrečias" organi
zacijas, netgi partijas.

Kaip galima būtų apibū
dinti tų viešajam gyvenime 
įsitvirtinančių bendrijų ir 
organizacijų politinį turinį? 
Visas jas vienija vienokio ar 
kitokio stiprumo antikomu
nizmas. O "pozityvią pro
gramą" sudaro vienybės, lo
jalumo ir ištikimybės nepri
klausomybei reikalavimai. 
Geri ir teisingi reikalavimai, 
jeigu vienybė suprantama 
kaip laisvas visų politinių

(Nukelta į 3 psl.)
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Girdėta iš Vilniaus
Balys Gaidžiūnas

• AUKSClAUSIOS TARYBOS PIRMININKAS VYTAU
TAS LANDSBERGIS kelioms dienoms išvyko į Angliją pa
sitarti su Anglijos ministeriu pirmininku. Jis taip pat padarys 
pranešimą apie Baltijos kraštų esamus ir naujais iškylančius 
reikalus. Taip pat atidarys Lietuvos ambasadą Londone. I 
jos atidarymą pakviesta eilė politikos ir biznio įtakingųjų.

Ambasadoriumi, kaip žinia, paskirtas 87 metus einantis 
V. Balickas. Jis Lietuvos ambasadoje Londone dirba nuo 
1938 m. Tai amžiumi vyriausias Lietuvos diplomatas.

V. Landsbergiui atvykus į Londoną buvo pranešta, kad 
Anglija jau sutvarkė ten buvusio Lietuvos aukso grąžinimą.

• MASKVOJE VYKĘ TARP RUSIJOS PREZIDENTO 
JELCINO IR MOSU A.T. PIRMININKO V. LANDSBERGIO 
pasitarimai laikomi pasisekusiais. Sudaryta specialios ko
misijos svarstyti visus svarbiuosius reikalus. Komisijos dar
bą turi pradėti tuoj. Kariuomenės iš Lietuvos išvedimo pla
nas turi boti paruoštas per mėnesį. V. Landsbergis prašąs, 
kad kariuomenė pirmiausia būtų išvesta iš Vilniaus. V. 
Landsbergis prašąs, kad Paryžiuje esantieji Lietuvos atsto
vybės namai, užimti rusų, būtų Lietuvai grąžinti.

Laikraštininkai užsimena, kad toks pirmas pasitarimas, 
tarp naujojo sovietijos valdytojo ir pirmo iš sovietijos į nepri- 
klausomybą išėjusio respublikos vadovo, buvo atydžiai se
kamas. Ir jie nepastebėjo jokių neigiamų pasitarimo reiški
nių. Priešingai, Jelcinas buvo užsukąs į Lietuvos atstovybe 
Maskvoje ir ten jam buvo įteiktas sausio 13 d. garbės me
dalis, o V. Landsbergis jį pakvietė lankytis Lietuvoje. Jelci
nas kvietimą priėmė, tik nepasakė kada galės į Lietuvą at
vykti.

Lankymosi metu Rusijos parlamentas patvirtino jau se
nokai sudarytą sutartį, kurioje aptarta daug prekybinių ir Lie
tuvai labai svarbių ekonominių reikalų. Už sutartį balsavo 
148 atstovai, 3 prieš ir 11 susilaikė.

• LIETUVOS VYRIAUSYBĖ VILNIUJE persikėlė į naujas 
patalpas kur yra daug geresnės darbo sąlygos. Net juokau
jama, kad bus dirbama darniai ir taikoje, nes jas pašventino 
Vilniaus vyskupas.

• LIETUVOS PARLAMENTE SlOS SAVAITĖS PRA
DŽIOJE ilgesnį pranešimą davė min. pirm. G. Vagnorius. 
Po pranešimo buvo gyvos diskusijos, kur pasisakė įvairių 
grupuočių atstovai dėl vyriausybės daromų klaidų. Vilniuje 
manoma, kad tuo pranešimu nieko naujo neatsiekta, o vis
tiek aplinkuma pravėdinta.

• BUVOME PRANEŠĘ, KAD Į VILNIŲ iŠ KALININGRA
DO SRITIES BUVO ATVYKUSI lietuvių atstovė Danutė Na- 
rušaitė. Pasirodo, ją lydėjo atsakingieji tos srities lietuvių 
veikėjai: Algimantas Savickas, Vytautas Vėgėlė ir kun. Anup 
ras Grauronskas. Jie visi tarėsi su A.T. pirmininku V. Lands
bergiu ir vyriausybės nariais.

Kadangi Kaliningrado srities valdžios atstovų delegacija 
greitai lankysis Vilniuje, jie iškėlė visą eilą lietuviams rūpimų 
kultūrinės veiklos klausimų. Tie klausimai būsimuose pasi
tarimuose turi būti iškelti ir apsvarstyti, kad vėliau dėl jų vyk
dymo nebotų atsikalbinėjimo.

Iš visų Kaliningrado srities lietuvių reikalų skubiausiai 
reikia tvarkyti, kad priaugantis jaunimas turėtų nors ir mažas, 
bet veikiančias lietuvių kalbos mokyklas, kad vaikai galėtų 
lankyti Lietuvą, pamatytų ir pamiltų savo ir savo tėvų žemą, 
vėliau stotų mokytis į specialias Lietuvos mokyklas.

Kaliningrado srityje dabar yra tarp 20-25,000 lietuvių, 
bet jie yra išsimėtą po visą kraštą. Norima, kad jie teiktųsi į 
didesnius telkinius ir visoks organizacinis ryšis palengvėtų.

• LIETUVOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA pranešė, kad 
nuo Šeštokų stoties iki Lenkijos sienos geležinkelio bėgiai 
jau sutvarkyti. Mat, 1946 metais, kada geležinkelių susisie
kimas su Lenkija tuo ruožu buvo nutrauktas, bėgiai buvo iš
ardyti. Dabar, kada tarp Lietuvos ir Lenkijos susisiekimas 
pagyvėjus, geležinkelio vėl prireikė.

Bet bėgių sudėjimas tai dar ne susisiekimo atnaujini
mas. Šeštokų geležinkelio stotis apleista ir reikėjo didelio 
remonto. Bėgių platumas Lenkijoje kitoks, todėl reikėjo spe
cialių įrengimų ir specialaus tarp Lenkijos ir Lietuvos susitari
mo. Sausio 22 d. pranešta, kad į Šeštokus jau atėjo pirmas 
traukinys, bet dar ne keleivius vežti, o tik pademonstruoti.

• VISI NET NUSTEBO, kad šią savaitą Lietuvoje susvi- 
ravo JAV doleris, o taip pat ir kitų kraštų tvirtoji valiuta. Pra
ėjusią savaitą už JAV dolerį bankai mokėjo net 140 rublių, o 
šią savaite už dolerį mokama tik 100 rublių. Tokį netikėtumą 
aiškina, kad sovietijoj buvo daugiau gandų negu reikia, kad 
rublis išimamas iš apyvartos ir prie bankų buvusios ilgiau
sios eilės rublius įnešti į savo turimas sąskaitas, kad jie kei
čiant, nežūtų.

• LIETUVOS KONSTITUCIJOS svarstymas ilgesnį laiką 
buvo kaip ir užmirštas. Šiuo metu vėl pajudintas ir norima, 
kad atidėliojimų nebebūtų.

• VILNIUJE, KAUNE IR KITUOSE DIDELIUOSE LIE
TUVOS MIESTUOSE gyvenantieji sako, kad norintieji nusi
pirkti vieno kambario butą turi mokėti apie 5000 dolerių, o už 
dviejų kambarių butą 11,000 dolerių.

Lietuvių Tautinis Kultū
ros Fondas jau senokai rea
lybė. Apie jo įsteigimą ir 
tikslus lietuviškoji visuome
nė per spaudą buvo painfor
muota. Tai dar vienas, nau
jas Fondas, turįs tikslus kon 
kiečiai padėti Lietuvai.

Šio fondo įsteigimo min
tis kilo 1989 m. Daytona 
Beach, Floridoje vykusiame 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seime. Iškeltoji 
mintis rado seimo dalyvių 
pritarima ir čia pat buvo gau 
ta apie 65.000 dolerių pasi
žadėjimais. Vėliau, sekan
čiame ALT S-gos Seime 
1990 m. Bostone, jau buvo 
konkrečiai nagrinėta to fon
do paskirtis, uždaviniai ir 
vykdytini fondo įregistravi
mo Illinois valstijoje forma
lumai. Tuo reikalu ypač rū
pinosi to fondo valdybos pi r 
mininkas inž. Jonas Jurkū
nas, su valdybos narių talka. 
Fondas įregistruotas val
džios įstaigose, kaip pelno 
nesiekianti organizacija ir 
visos fondui aukotos sumos 
nusirašomos nuo pajamų 
mokesčių.

Po Fondo įregistravimo, 
tuojau atsiliepė su aukomis 
davę pasižadėjimus ir į Fon
do šeimą jungėsi geravalių 
lietuvių, norinčių konkrečiai 
prisidėti prie pagalbos Lie
tuvai. Kiek teko patirti, Fon 
das įnašais auga ir jau vyk
doma kai kurie pagalbos 
Lietuvai projektai.

Praėjusių metų rugpiūčio 
- rugsėjo mėn. Lietuvoje 
lankėsi šio Fondo pirminin
kas inž. Jonas Jurkūnas. 
Viešėdamas Lietuvoje jis 
turėjo susitikimus su Lietu
vos Sąjūdžio Represijų Lie
tuvoje Tyrimų Komisijos na 
riais ir aptarė visą eilę neati
dėliotinų, vykdytinių projek 
tų, jiems pagalba teikiant iš 
Lietuvių Tautinio Kultūros 
Fondo.

LTK Fondo uždaviniai 
šiuo metu yra:

Sudaryti sąlygas ir suras
ti tinkamus autorius lietuvių 
trėmimo į Sibirą ir lietuvių 
tautos genocido istorijai pa
rašyti.

Sudaryti nuolatinę para
mą Lietuvos universitetų 
bibliotekoms, tiek periodi
nei tiek mokslinei bei groži
nei literatūrai.

Padėti lietuviams studen
tams stipendijomis ir kito
kia pagalba, kad jie galėtų 
tiek Lietuvoje, tiek Ameri
koje siekti mokslo ir tobu
lintis įvairiose specialybėse.

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė 1991 m. balan
džio mėn. 8 d. potvarkiu pri 
tarė Lietuvos Sąjūdžio suda 
rytos Represijų Lietuvoje 
tyrimo komisijos ir Filoso
fijos, sociologijos ir teisės 
instituto pasiūlymui įsteigti 
nurodytajame institute Re
presijų Lietuvos tyrimo cent 
rą, pavedant jam šias pagrin 
dinęs funkcijas: saugoti ir

LIETUVIU TAUTINIO 
KULTŪROS FONDO KILNOS 

TIKSLAI
Jurgis Janušaitis

kaupti stalinizmo nusikalti
mų Lietuvoje dokumentų 
archyvą, represuotų asmenų 
ir liudytojų laiškų ir duome
nų banką; nagrinėti, apiben
drinti ir skelbti spaudoje ati
tinkamą informaciją bei ana 
litinę medžiagą;

koordinuoti Lietuvoje 
vykdomus šios srities moks
linius tyrimus;

konsultuoti Lietuvos Res 
publikos valstybines įstai
gas bei organizacijas ir teik
ti joms informaciją savo 
veiklos klausimais.

įpareigoti Lietuvos Res
publikos valstybines įstai
gas bei organizacijas ir pa
kviesti gyventojus teikti nu
statytąja tvarka Filosofijos, 
sociologijos ir teisės institu
to Represijų Lietuvoje tyri
mo centrui dokumentus bei 
informaciją jo veiklos klau
simais.

Kaip matome, Represijų 
Lietuvoje tyrimo centrui 
skyriamas ypatingas dėme
sys.

Inž. Jonas Jurkūnas Lie
tuvoje jau tarėsi su šio cent
ro žmonėmis, ir apie jo veik 
lą plačią informacija suteikė 
V. Vosyliūtė, nes Represijų 
komisijos pirmininkas J. Ju
zeliūnas tuo laiku pasitari
muose negalėjo dalyvauti.

Iš pasitarimų aiškėja, 
kad Represijų komisija - ar 
tyrimo centras darbą jau pla 
čiai vykdo, yra surinkta virš 
100.000 represuotų tremti
nių, kalintų, desidentų bio
grafijos ir kiti svarūs duo
menys. Darbas tęsiamas, 
ypač daug pastangų pareika 
lauš surinkti medžiagą apie 
pokario metais ištremtuo

sius į Sibirą, kalintus kalėji
muose, desidentus, kurių 
gali būti net iki trijų šimtų 
tūkstančių.

Taigi LTK Fondo užsi
mojimas surasti istorikų ir 
parašyti neįkainuojamos ver 
tės istorinį dokumentinį vei
kalą apie lietuvių tautos ge
nocidą, remti tokios istori
jos išleidimą būtų vienas iš 
prasmingiausių darbų.

LTL Fondas šiai institu
cijai jau yra daug padėjęs, 
aprūpinęs reikiamais kom
piuteriais, technologija, kas 
įgalima šiai komisijai sėk
mingiau vykdyti darbus.

LTK Fondas taip pat rū
pinsis padėti universitetams 
reikiama moksline, grožine 
literatūra - veikalais žurna
lais ir tuo reikalu vyksta pla 
tus susirašinėjimas su LTK 
Fondo pirmininku inž. Jonu 
Jurkūnu.

Kaip pranešama, jau yra 
atrinkta dvi kandidatės pagi 
linti mokslines žinias JAV 
universitetuose ir joms LTK 
Fondas skiria stipendijas.

Žinoma, šis Fondas savo 
užmojus sėkmingai galės 
įvykdyti, jeigu jo darbus pa
rems visuomenė, tapdami 
su savo įnašais LTK Fondo 
nariais. Fondas siekia gerų, 
Lietuvai naudingų, konkre
čių darbų.

Tad tikrai tie darbai verti 
paramos.

PIEVOS

BALTIA EXPRESS CO. LTD
INTERNAT1ONAL PARCEL SERVICE TO EA8TERN EUROPE

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP 
INTERNATIONAt AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING 
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TIK 90 CENTŲ UŽ SV. VIRŠ 80 SV.
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— MINIMALI SIUNTINIO KAINA $25.00

GALIMI EXPRESS CARGO SIUNTINIAI
PER 12 DIENŲ

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU:
3782 W. 79TH St. 
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PRIVATIZACIJOS 
KONFERENCIJA PABALTYJE 

Antanas Dundzila

1991 vasara DIRVOS 
skaitytojus informavome 
apie įvykusį miestų admi
nistracijos seminarą Vilniu
je, kurį suorganizavo Lino 
Kojelio įkurta ir vadovauja
ma U.S. - Balde Founda- 
tion. Jame dalyvavo apie 
300 Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos miestų pareigūnų, o 
iš Amerikos nuvyko apie 20 
tos srities žinovų, jų tarpe ir 
Indianopolio, IN miesto bur 
mistras. 1991 lapkričio 19- 
21 d.d. Estijoje įvyko antras 
panašaus pobūdžio semina
ras, šį kartą nagrinėjęs mies 
tų privatizacijos klausimus. 
Kaip ir anksčiau, šį semina
rą suorganizavo U.S. - Bal
de Foundation. Šis straips
nis paruoštas remiantis ofi
cialia seminaro medžiaga ir 
Audronės Pakštienės, Wash 
ingtone gyvenančios semi
naro direktorės, pasakoji
mu.

U.S. Baltic Foundation 
jau du kartus suorganizavo 
reikšmingas išvykas į Lietu
vą bei Estiją, kur, darbo se
minarų būdu, specialiai pa
rinkti vietiniai tų kraštų dar
buotojai yra supažindinami 
su vakarietiškais darbo me
todais. Šiuo būdu Pabaltijo 
kraštai yra orientuojami į 
demokratiją, laisvąją rinką 
ir kitas, jiems iki šiol buvu
sias neįmanomas sritis. 
Šios Washingtone veikian
čios Fondacijos planuose 
bei biudžete yra dar viena 
panaši konferencija, kuri 
vyks Latvijoje 1992 pavasa
rį. Šios konferencijos tema 
dar nėra galutinai nustatyta, 
bet manoma, kad ji suksis 
apie darbo rinką, bedarbės 
rūpesčius bei valdžios etiką.

Privatizacijos seminaras 
buvo suruoštas Pamu mies
te. Antradienio vakare, XI- 
19, įvyko susipažinimo pri
ėmimas, o nuo trečiadienio 
iki šeštadienio imtinai vyko 
darbo posėdžiai ir diskusi
jos. Pradėta su esminiais 
apibrėžimais, t.y., kokia nuo 
savybė laikytina miestų pri
vatizacijos apimtyje. Prane 
Šimus darė ne tik iš Ameri

TEL (216)531-8150
FAX. 216 531-8428

kos atvykę šios srities žino
vai, bet ir Vilniaus burmis
tras bei vienas estas, o taip 
pat specialiai pakviesti pre
legentai iš Čekoslovakijos, 
Lenkijos ir Vengrijos. Štai, 
konferencijos paskaitų temų 
pavyzdžiai: "Nuosavybės 
teisės ir ginčų sprendimas", 
"Miestų biurokratijos maži
nimas", "Privatizacija ir nuo 
savybė", "Miestų teikiamų 
patarnavimų privatizacija", 
"Per privatizaciją gaunamos 
miestų pajamos", "Privati
zacija ir sutartys", "Regulia
vimas" ir t.t.

Dalyvavo apie 60 estų, 
tiek pat latvių ir apie 80 lie
tuvių. Kiekviena tauta turė
jo susikūrusi organizacinį 
komitetą, kuris parinko da
lyvius ir, bendradarbiauda
mas su Washingtone vei
kiančia Fondacija, atliko vi
są vietinį organizavimo dar
bą. Amerikiečių prelegentų 
delegacija, sudarė šeši as
menys, visi su įspūdingais 
savo srities kredencialais. 
Jų tarpe buvo Georgia Statė 
University nekilnojamo tur
to nuosavybės profesorius, 
Linclon Institute of Land 
Policy pareigūnas, du advo
katai, Phoenix, AZ miesto 
viešųjų darbų direktorius ir 
vienas konsultantas.

Seminaro reikalams nu
sigabenta 32 dėžės knygų gi 
National Gcographic žurna
las konferencijos dalyvius 
apdovanojo su 200 egzem
pliorių Amerikos ir tuo pat 
skaičium pasaulio žemėla
pių. įdomu ir širdį šildė tai, 
kad naujai atspausdintame 
žemėlapyje jau trys Pabalti
jo valstybės buvo pažymė
tos nepriklausomomis. Se
minaras laikytinas pasiseku
siu.

Prisiminsite, kad vasarą 
ruoštame pirmajame semi
nare sovietai sulaikė knygų 
siuntas ir neleido įvažiuoti 
Fondacijos pirmininkui Li
nui Kojeliui. Geresnės re
klamos už šitokias sovietų 
durnystes nebuvo galima ir 
tikėtis. Šį kartą tokių truk
dymų nebuvo.
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Iš privatizacijos seminaro dienų, viešint Vilniuje. Iš kairės: L. Kojelis. Arūnas Štaras - Vilniaus 
burmistras, A. Pakštienė, V. Jonkaitytė ir V. Steponėnas.

MĄSTYMAI PO SUVAŽIAVIMO
Romualdas Ozolas

(Atkelta iš 1 psl.)
Lietuvos jėgų susitarimas 
dėl veikimo principų, loja
lumas - kaip visų visuome
nės grupių bendrabarbiavi- 
mo su valdžia programų pa
ieška, o ištikimybė nepri
klausomybei - kaip jos inte
resų paisymas netgi pačių 
naudingiausių, bet politiškai 
problemiškų, ūkinių galimy 
bių akivaizdoje. Tačiau kai 
vienybė suprantama tik kaip 
"patriotinių jėgų vienybė", 
lojalumas - kaip pritarimas 
AT (anksčiau Pirmininkui ir 
"parlamento patriotinei dau
gumai", dabar - tik Pirmi
ninkui, nes "patriotinė dau
guma pakriko") ir Vyriausy
bei (dabar jau tik kai kam iš 
Vyriausybės), o ištikimybė 
nepriklausomybei - kaip pri 
sickinėjimas galimybė "įtar
tinuosius" apkaltinti - kai 
ateinančiųjų "teigiamas turi
nys" darosi visai "vienin
gas", pasiekiama tokia riba, 
nuo kurios prasideda abe
jonių nekeliantis procesas - 
vienmatės, arba totalitari
nės, visuomenės kūrimas. 
Klysta tie, kurie ramina: 
"kraštutiniųjų" - mažuma. 
Mažuma jų buvo ir III Sąjū
džio suvažiavime. Bet kol 
V. Landsbergis, atkakliai 
siūlomas prezidentu, nebu

U.S. - Baltic Foundation 
- tai unikumas mūsų veiklo
je talkinant Lietuvai. Linas 
Kojelis šią organizaciją įs
teigė 1990 metais. Jos tiks
las yra formuluoti ir įgyven
dinti švietimo bei techninio 
paruošimo programas, tuo 
stengiantis padėti Pabaltijo 
tautoms pereiti iš komunis
tinės į demokratinę, laisvos 
rinkos santvarką. Nuo dar
bo pradžios Fondacija yra 
sukaupusi apie 300,000 do
lerių. Jos darbą didelėmis 
sumomis remia JAV fondai 
bei pramonė. Washingtono 
visuomenėje labai pozity
viai pasireiškusi Audronė 
Pakštienė darbuojasi Fonda
cijos veikloje beveik nuo 
pat įsteigimo dienos. 

vo priverstas pagrasinti ne
tapsiąs net Sąjūdžio Garbės 
pirmininku, jeigu jie nesi
liaus, "mažuma" vyravo ir 
diktavo "tylinčiajai daugu
mai", vieną po kito tvirti
nančia Sąjūdį Laisvės Lyga 
verčiančias rezoliucijas.

Ar galima sakyti, kad III 
Sąjūdžio suvažiavime "toną 
davusieji" buvo iš tų sluoks
nių, iš kurių naująją Lietu
vos tvarką norėtų iškelti "pa 
triotinis sparnas"? Pakeliui į 
suvažiavimą buvo nukirsta 
daug jau II Sąjūdžio asme
nybių, tarp jų net tokios fi
gūros, kaip L. Abraitytė, A. 
Tamulaitis, S. Žukauskas. 
Kas tai padarė? Patys buvę 
tremtiniai ir politkaliniai? 
Buvę partizanai? O gal iš- 
eiviečiai? Štai čia ir išryš
kėja: ne, tai padarė ne jie, o 
jų vardu veikią persimetė- 
liai, niekada niekur akty
viau nieko nedarę, o dabar 
žūtbūt panūdę "iškilti". Ar 
ne laikas įsisąmoninant šį 
kraupų faktą, ryštingiau kon 
kretinti ir politinę "pozici
jos" poziciją? Tai būtina, 
be kita ko, ir dėl to, kad ne 
mitingų šūkiais, o argumen
tuotais teiginiais galėtų pra
bilti opozicija. Nes tik arti
kuliuota kalba gali susilauk

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, illinois 60629 
1-0121-476-2345

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

708-430-4455 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

ti aiškaus opozicijos šnekė
jimo. Opozicija neišvengia
ma ir būtina. Bet ir ji turės 
nuo daug ko atsiriboti (pvz., 
nusikaltusiųjų režimo me
tais KPSS arba KGB tamau 
tojų), privalės aiškiai pasa
kyti savo nekintamas nuo
statas. Manau, tai turėtų bū 
ti demokratinės santvarkos 
nepriklausomoje Lietuvoje 
gynimas ir kūrimas.

Tačiau svarbiausias atei
nančių metų uždavinys, ma
tyt, bus sutelkti visas orga
nizuotai nuolatinei veiklai 
demokratiją Lietuvoje įtvir
tinti ir globoti norinčias jė
gas. Nes demokratais ne
gimstama. Demokratais 
tampama. O demokratija 
galima sukurti tik ilgai ir at
kakliai dirbant.

Demokratija yra ne cha
oso, o tvarkos laisvė, ne 
jausmų, o proto pasaulis, ji 
reikalinga žmonėms ne dėl 
to, kad leistų savaliauti, o 
susitarti, ir susitarti ne tele
fonu, o nuolat atnaujinamų 
įstatymų visuma, privaloma 
ne kai kam, o visiems - nuo 
elgetos iki prezidento.

Demokratija yra ne šūkis 
ar kampanija. Demokratija 
yra gyvenimo būdas. Bū
ties išgyvenimo ir jos įtvir
tinimo būdas. Tad gal palin 
kėkim sau šito ilgo, sunkaus 
ir nuostabaus kelio?

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE 
FUNERAL HOME

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003
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KNYGA APIE PRIENŲ, 
ŠILAVOTO IR VEIVERIŲ 

APYLINKIŲ PARTIZANUS
Kazys Januta

Knyga pavadinta "Išėjo 
broliai". Parašė Antanina 
Garmutė, išspausdinta Kau
ne 1990m.

Autorė sako, jog jos kny 
ga "nepretenduoja į gilia is
torinę analizę, ji tėra kuklus 
bandymas atskleisti keletą 
skaudžios praeities pusla
pių, būdingų visai Lietuvai, 
pasakojančių apie autorės 
gimtąjį kraštą - nedidelį že
mėlapio plotelį tarp Prienų 
- Šilavoto - Veiverių". 
Tikslas esąs "parodyti ko
kias asmenybes šis kraštas 
išugdė Lietuvos pasiprieši
nimo judėjimui. Gyvų liu
dininkų lūpomis pasakoja
ma apie Lietuvos laisvės 
kovotojus, jų siekimus, vil
tis ir likimus".

Įžangoje šiek tiek duoda
ma okupacijos istorijos. Mi 
nimos divizijos, kurias oku
pantas buvo sutraukęs kovai 
prieš lietuvius partizanus, 
lietuvių pasipriešinimas gre
tinamas su afganistiečių ko
vomis.

Pirmoji knygos dalis - 
"Priesaika motinai", skiria
ma broliams Lukšoms. Ke
turi jie: Juozas, Jurgis, Sta
sys ir Antanas. Trys pirmie 
ji žuvo partizaninėse kovo
se, o Antanas grįžęs iš Sibi
ro nemažai žinių suteikė 
knygos autorei. Garmutė iš 
mažens Lukšų jaunimą pa
žinojo, aprašo jų tėviškę, 
jaunystės dienas ir kovos 
prieš okupantą veiksmus. 
Aprašomi ir kiti partizanai, 
Lukšų bendradarbiai.

Prisimena autorė ir liūd
ną Lietuvos kariuomenės li
kimą. Kariuomenė tiek 
daug Lietuvai kainavo, bet 
nė šūvio nepaleido. Apra
šomos Juozo Lukšos (Dau
manto, Skrajūno) kelionės į 
Vakarų Europą ir ten pasi
ruošimas grįžimui į okupuo
tą Lietuvą. Apgailestauja
ma, jog užsienyje gyvenan
tieji rezistencijos veikėjai 
(mini Žakevičių ir Lozorai
tį) nesugebėjo apsisaugoti 
nuo sovietinių agentų. 
Agentai išgavo slaptų žinių 
ir tuo būdu ne tik J. Lukšos, 
bet bendrai viso partizani
nio veikimo mirtį pagreiti
no.

Antrojoj knygos dalyje 
nemažai puslapių skirta Ka
zimierui Pypliui ir jo šei
mai. Tai žymus partizanas, 
ilgokai išsilaikęs kovoje. 
Artimas J. Lukšos bendra
darbis, lydėjęs jį į užsienį. 
Pats ten ilgiau neužsibuvo, 
grįžo Lietuvon. Vartojo 
Mindaugo, Audronio ir Ma
žylio slapyvardžius. Žuvo 
jis, nukentėjo tėvai ir kiti 
šeimos nariai.

Jo sesuo Onutė Pyplytė 
knygos autorei pasakoja, 
jog ją tik suknele apsivilku
sią suėmė, nuvežė į Kauno 
geležinkelio stotį ir įmetė į 
gyvulinį vagoną, kuriame 
jau buvo nemažai tremiamų 
lietuvių. Perone, išdidus 
kaip gaidys su būriu viščiu
kų, vaikščiojo rašytojas An
tanas Venclova su keliais 
rašytojais - komjaunuoliais. 
Jie rūpestingai apžiūrinėjo 
vagonus - ar gerai paruošti 
kelionei. Aš pažinojau jį, - 
sako Pyplytė, - gimnazijoje 
vadovavo literatūros būre
liui. Garsiai pašaukiau. 
Venclova priėjo: "Ko nori?"
- "Netruriu jokių daiktų!". 
Jo įsakyti kareiviai atidarė 
vagoną, nuvežė į butą ir lei
do pasiimti patalynę. Po to
- vėl į ešaloną!

Iš Sibiro grįžusi Pyplytė 
nugirdusi, jog rengiamasi 
A. Venclovai paminklą sta
tyti, tad nuėjusi į Rašytojų 
Sąjungą ir užprotestavusi: 
"Kaip galima statyti pamink 
lūs tautos genocido vykdy
tojams ir talininkams?".

"Išėjo broliai" jau ne pir
ma autorės knyga iš okupa
cijos ir trėmimų laikų. Sti
lius - vaizdingas pasakoji
mas. Štai pavyzdys jos raš
to: "Kastutė Stravinskienė 
atvedė už medelyno, kur ši
lo pakraštys slepia buvusio 
karo apkasus. Žmonės, sa
ko, stebėję, kur rusų mašina 
vežė partizanų vadą "Kar
dą" su bendražygiais "Vėt
ra" ir "Laimute".

"Nenusakomas jausmas 
apėmė, kai pirmieji Lino 
Misevičiaus kastuvo dūriai 
atsargiai išvertė gelsvą smė
lį. Jame matėsi smulkūs pė
dų kauleliai. Partizanai bu
vo suversti galvomis į apa
čią, kojomis į viršų"... "Nie 
kada nepamiršiu pavasari
nės dangaus žydrynės, tyliai 
ošiančio prie Nemuno slė
nio šilo ir smėlio krūvoje 
klūpančios Kastutės Stra
vinskienės, renkančios par
tizanų kaulelius: "Kurie iš 
ju - mano Juozelio?...".

Knyga 192 puslapių, joje 
devyniasdešimt viena foto
grafija. Partizanai ir jų šei
mos nepriklausomybės lai
kais, vėliau į mišką išėjus. 
Grupėmis ir pavieniui nufo
tografuoti. Nuotraukomis 
atžymėtos ir partizanų gau
sybė. Ir partizanų ir išdavi
kų, stribų. Vien tik Veive
rių skausmo kalnelyje sugul 
dytųjų 59 pavardės išspaus
dintos.

Šią knygą parašiusi ir iš
leidusi Antanina Garmutė 
sakosi grąžinanti skolą gim
tinei - Lietuvai. Manytina, 
jog nedaug ji tegalėjo įsisko 
linti, nes 1948 m. keturiolik 
metė buvo ištremta į Sibirą. 
Tą ir kitas jos knygas ne 
skolos grąžinimu reikia lai
kyti, bet geru darbu, kuriuo 
kada nors istorikai pasinau
dos.

Dabar spaudoje gausu 
atsiminimų, bet ar kas su
rinks tuos laikraštinius 
straipsnius, ar išgelbės, kad 
nežūtų kartu su trūnijančiu 
popierium? Iš tokių neilgo 
amžiaus raštų verta paminė
ti gerai paruoštą K. Budgino 
straipsnį apie partizanus 
Klaipėdos krašte, kurį iš
spausdino savaitraštis "Ma
žoji Lietuva" 1991 m. 36- 
me numeryje. Knygos am
žius ilgesnis.

Trumpai paminiu 1990 
m. Vilniuje išleistas Liudo 
Dambrausko dvi "Gyveni
mo akimirkų" knygas. Au
torius rašo, jog partizanų 
veiklos pradžioj jis su Juozu 
Rainiu ir Antanu Juška stei
gė LIT - Lietuvos Išlaisvi
nimo Tarybą - ir turėjo tiks
lo derint veiklą su LLA - 
Lietuvos Laisvės Armija, - 
kuri ragino ginklu priešin
tis. Deja, baigėsi liūdnu iš
trėmimu į Sibirą, kad ir ne- 
visiem. Antanas Juška pasi
keitė, "įsidarbino" okupantų 
saugume. L. Dambrauskas 
mano, jog ne vieną pažįsta
mą Jušką bus paaukojęs, kol 
užsitarnavo okupanto pasiti
kėjimo, kad ir Amerikoje 
buvo leistajam pasisvečiuo
ti. Kalbama, jog ir generolo 
Kubiliaus (ar ne gen. Kubi- 
liūno?)pagrobime Jušką 
atlikęs nemažą uždavinį 
(Apie astronomą, matemati
ką, visuomenininką, teatro 
direktorių Antaną Jušką 
Liet. Enciklopedijoj nema
žai parašyta, net ir papildy
mų tome, bet neprasitarta 
apie jo viešėjimą Amerikoje 
ir darbą KGB).

Taigi, ne tik laikraščiuo
se, bet ir knygose paberta ži 
nelių iš partizanų veiklos, 
kurias reikės į specialius to
mus surinkti. Džiuginančią 
žinią iš Vilniaus paskelbė 
Alg. Statkevičius, kad jis su 
Mokslų Akademijos darbuo 
tojais ruošiąs knygą apie 
pogrindžio veiklą. Nežinia, 
koks planas, kokia apimtis?

DĖL PAGALBOS NEPRIKLAUSOMU 
VALSTYBIŲ SANDRAUGAI

(Washingtonas, 1992 sausio 
24. Lietuvos Ambasada) 
Lietuvos Ambasada vakar 
įteikė Lietuvos Ministro pir
mininko Gedimino Vagno
riaus pareiškimą 47 valsty
bių konfederencijai, kurią 
JAV Valstybės departamen
tas suruošė tikslu koordinuo 
ti pagalbą buvusioms So
vietų Sąjungos respubli
koms. Seka Lietuvos Res
publikos Vyriausybės Pa
reiškimas:

Mums suprantamas pa
saulio visuomenės susirūpi
nimas dėl pagilėjusios eko
nominės ir finansinės - pi
niginės krizės buvusiose So 
vietų Sąjungos respubliko
se. Lietuvos vyriausybė pri 
taria ir sveikina pastangas 
padėti naujai susikūrusios 
nepriklausomų valstybių 
sandraugos narėms, ir savo 
galimybių ribose taip pat tę
sia svarbiausių prekių tieki
mą į šį regioną. Padidėjus 
maisto ir kitų būtiniausių 
prekių išvežimui iš Baltijos 
šalių, pastebimai pablogėjo 
padėtis ir Lietuvos Republi- 
kos vidaus rinkoje.

Reiškiame viltį, kad di
džiųjų pasaulio valstybių pa 
rama padės Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugai išeiti 
iš krizės, ir jų dėmesys bus 
taip pat atkreiptas į Lietu
vos Respubliką ir kitas Bal

1992 GRUPINĖS KELIONĖS IR 
LĖKTUVO BILIETAI l LIETUVĄ

BOSTONAS/JFK l VILNIŲ 
$801.00 
Per Vieną

IVe/come to

Rezervacijas reikia užsakyti mažiausiai 21 dieną prieš išvykstant. 
Kelionės ilgis - ne mažiau 7 dienos ir neilgiau kaip 21 diena. 
Kaina galioja iki balandžio 15 dienos.

VASARIO 16-TOJI LIETUVOJ
Kelionė #207 - kelionės ilgis 13 dienų - Lietuvoje 10 dienų, 

1 diena Kopenhagoje.
Vasario 7-19 $ 1,199.00

KAZIUKO MUGĖ
Kelionė #302 - kelionės ilgis 14 dienų -11 dienų Lietuvoje,

1 diena Kopenhagoje 
Kovo 2-15 $1,229.00

DIDŽIOJI SAVAITĖ LIETUVOJE VERBŲ SEKMADIENIS 
DIDYSIS PENKTADIENIS IR §V. VELYKOS

Kelionė #410 - kelionės ilgis 13 dienų -10 dienų Lietuvoje,
1 diena Kopenhagoje 

Balandžio 10-22 $ 1,209.00

Grupinėse kelionėse įskaityta lėktuvo bilietas j abi puses, 
viešbutis ir pusryčiai.

BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su 
pusryčiais: Vilniuj, Kaune, Panevėžyj, Šiauliuose, Klaipėdoj ir 

Palangoj.
Dėl daugiau informacijos apie skrydžius, viešbučius ar 

grupines keliones kreipkitės j: 
Albiną RudžiOnienę it 

Kristiną Mitkutę

BALTIC TOURS
77 OAK ST., SUITE 4 
Nevvton, MA 02164

Tel: 617-965-8080 Fax: 617-332-7781

tijos šalis.
G. Vagnorius, 

Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas

* ♦ ♦ ♦ ♦

JAV VICEPREZIDENTAS 
LANKYSIS LIETUVOJE 

(Washingtonas, 1992 sau 
šio 24. Lietuvos Ambasada) 
JAV Viceprezidentas Dan 
Quayle vasario 7 d. lankysis 
Lietuvoje. Tą dieną, kaip 
praneša Viceprezidento įstai 
ga Washingtone, jis sakys 
"svarbią prakalbą" Nepri
klausomybės aikštėje Vil
niuje.

*****

-KARAS BRAUKIA
KRUVINĄ AŠARA-

Tai Algirdo Gustaičio 
dienoraštis apie pabėgimą iš 
Lietuvos per Vokietiją iki 
D.P. stovyklos Hanau.

Aprašo lagerio gyveni
mą, čiurlioniečius, įvairius 
koncertus, vaidinimus, spor
to rungtynes

Suriša svarbius pasaulio 
įvykius su pabėgėlių kasdie
niniu gyvenimu.

Gausiai iliustruotas, 941 
psl. Kaina $30.00 & pašto iš
laidos.
Dcvcnių Kultūrinis Fondas 

P.O. Box 10782
St. Pctcrsburg, Fl. 33733
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Mikeliui Andruliui iki 

svainio namų netoli reikėjo 
eiti. Grilius jį sutiko malo
niau, negu jis tikėjosi.

- Aš žinojau, kad tavo 
tarnyba turėjo greit pasibaig 
ti ir tikėjaus, kad apie tą lai
ką turėtum grįžti. Šiuo me
tu ūkyje, kaip tik daug viso
kių darbų yra, o darbininkų 
ne taip jau lengva gauti. Jei 
mano žmona sutiks, tai gale 
si čia pasilikti, o už darbą 
atlyginsiu tiek, kiek ir ki
tiems.

- Bus gerai ir taip, - at
sakė Andrulis. - Bet, kad 
vėliau nekiltų nesusiprati
mų, tai noriu iš anksto pri
minti, kad su dalim dar ne
visai patenkintas.

- Ką? Juk tu šimtą tale
rių gavai.

- Taip šimtą talerių ga
vau, bet pagal sutartį man 
dar arklys priklauso.

Grilius pasikrapštė pa
kaušį. - Ar taip parašyta?

- Paskaityk jei užmiršai. 
Arklį aš dabar noriu ir ne 
bet kokį, o gerą.

- Geresnį negu turiu, ne
galiu duoti. Nespausk ma
nąs, Mikeli. Jei nori, kad pi 
nigais atsilyginčiau, tai pa
lauk, vėliau gausi su gerais 
nuošimčiais.

- Ne, aš arklio noriu.
- Tad einam į tvartą.
Žmona ėjo iš paskos ir 

priminė broliui, kad nepra
dėtų vėl derėtis. Svainis iš
vedė visus arklius. Mikelis 
gerai apžiūrėjo ir mėgino 
vienu net pajodinėti.

- Nė vienas man nepa
tinka, išskyrus šitą širmį. 
Dabar kilo triukšmas ir gin
čai, tačiau Grilius greit nu
sileido. Šeimininkai sutiko, 
kad Mikelis gali palikti pas 
juos ūkyje dirbti, o arklį, 
kad paliktų dar iki rudens. 
Jei Mikelis norėtų pajo
dinėti ar retkarčiais per sie
ną su kontrabandą joti, tai 
čia jo reikalas.

Po šio susitarimo dar tą 
patį vakarą visi su kaimy
nais gerokai išgėrė.

Kai rudenį naktys pail
gėjo ir anksčiau sutemdavo, 
Andrulis jodavo per sieną 
pargabenti žydams spirito. 
Šiuose žygiuose dažnai daly 
vaudavo ir abu Ievos bro
liai. Už pirmus uždirbtus 
pinigus Mikelis nusipirko 
šaunamą ginklą. Kartą įvy
ko ir susišaudymas su rusų 
pasienio sargyba. O kai kai 
me merginos kalbėdavo 
apie Mikelio narsius žygius,

Ieva atsiliepdavo:
- Kai jis ant arklio sėdi, 

tai atrodo, kaip generolas. 
Juk neveltui tarnavo raitelių 
eskadrone.

Dabar niekam nebuvo 
paslaptis, kad Ieva buvo Mi 
kelį beprotiškai įsimylėjus. 
Andruliui tai patiko, tačiau 
per daug prie jos nesipiršo. 
Eidamas į darbą kasdien tu
rėdavo praeiti Naujokienės 
ūkį. Tą moterį jis dažnai pa 
stebėdavo tarpdury malo
niai besišypsančią. Ji visa
da būdavo tvarkingai ir šva
riai apsirengusi, lyg būtų pa 
siruošus eiti į bažnyčią. Tar 
naitė žinojo, kad jos šeimi
ninkė net septynis sijonus 
dėvi, tuo norėdama įrodyti, 
kad ji pasiturinti. Be to mė
go tamsias spalvas, kas ži
noma našlei ir tinka. Jos pa 
laidinukė visada aukštu kak 
lu ir užsegta, o apikaklės 
viršų puošdavo balti marški 
niai.

Jos figūra gana tiesi ir 
veidas ne perdaug raukšlė
tas. Tik kalbant atsirasdavo 
kaktoje raukšlių, o supykus, 
nosis ir smakras paraudo
nuodavo. Mikelis jai daug 
gal ir nerūpėjo, nes ji žino
jo, kad Ieva jį myli. Bet kar 
tą Naujokienė jį pasišaukė ir 
paklausė:

- Ar tu, Mikeli, manai 
pas savo svainį likti?

- Gal per žiemą, - atsakė 
jis, - jei neteks susipykti.

- O ką vėliau darysi?
- Turėsiu susirasti kokį 

nors darbą, nes neturiu pini
gų. Naujokienė jį gerokai 
pakamantinėjo.

- Aš tau turiu tokį pasiū
lymą, Mikeli. Tu žinai, kad 
našlei gana sunku verstis 
ypač su svetimais darbinin
kais. Aš noriu turėti žmo
gų, kuriuo galėčiau pasitikė
ti. Juk tavo tėvas buvo ge
ras mano mirusio vyro drau 
gas, o tave pažįstu iš vaikys 
tės. Kariuomenėj tu gerai 
elgeis ir tvarkos išmokai. 
Ar nenorėtum mano ūkyje 
tapti bernu? Jei sutiktum, 
tai nuo šv. Martyno jau ga
lėtum pradėti. Aš tave lai
kysiu geriau, kaip kitus dar
bininkus, nes esi mano kai
myno sūnus. Algą pats sau 
nustatysi ir dėl talerio aš ne- 
sismulkysiu. Ar nenorėtum 
apie šį mano pasiūlymą pa
galvoti?

- Nėra daug ko galvoti, 
- atsakė Mikelis. - Jei tar
nauju kitiems, tai ir tau ga
liu tarnauti. Tikiuos, kad 
manim būsi patenkinta.

0
vertė Henrikas Stasas

- Tad tuoj ir sutariam, - 
džiaugdamosi tarė Naujo
kienė ir ištiesė jam ranką.

- Tai reiškia... - lyg mik 
čiodamas ištarė Mikelis, - 
tu su mano sąlygom sutinki.

- Kokios čia sąlygos?
- Matai aš turiu tik arklį. 

Tai viskas ką aš turiu ir su 
juo nenorėčiau skirtis. Jei 
priimsi į savo tvartą ir paša
ro duosi, tai galėsiu su juo ir 
prie darbų prisidėti. Bet jei 
norėsiu pasijodinėti, tai ma
nau irgi nieko nesakysi. 
Mat kartais reikės truputį iš 
šalies užsidirbti. Mano sene 
lis ir tėvas buvo ūkininkai, 
tad mano svajonė nuo jų ne
atsilikti. Kadangi nieko ne
su paveldėjęs, tad turėsiu 
užsidirbti.

Naujokienė su jo sąly
gom mielai sutiko. Atėjus 
šv. Martynui, Mikelis atsi
kraustė į jos ūkį. Bet ne 
taip kaip kiti bernai, o raitas 
ant širmo žirgo.

Ieva lyg pasityčiodama 
iš jo, palydėjo jį šiais žo
džiais:

- Laikyk stipriai savo šir 
dį, Mikeli.

Mikelis atsisuko ir juok
damasis atsakė:

- Mano motina seniai mi 
rus, o antros man nereikia. 
Tai jis pasakė giliu rimtu
mu. Bet vėliau pasirodys, 
kad Ieva ne be pagrindo jį 
įspėjo.

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

į išlikusį nekilnojamąjį turtą
LIETUVOJE!

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Uklnius-komerclnius

i pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus . Laikas 
prašymams paduoti pratęstas.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon" Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416) 767-8711 
FAX (416) 536-1263 Toronte.

Jau po mėnesio tarnaitė 
juokaudama pasakojo, kaip 
Mikelis gerai šeimininkės 
užlaikomas. Jis galėjo elg
tis, kaip norėjo. Šeimininkė 
jam niekad pastabos nepa
darė ir rūstaus veido nepa
rodė. Pietų metu jam visuo
met riebesnį kąsnį pastum- 
davo. O Kalėdom įtaisė 
naują vilnonį švarką ir net 
savo mirusio vyro kailinius 
padovanojo. Sekmadienį 
ruošiantis į bažnyčią užsi- 
vilkdavo visą eilę sijonų. 
Aišku ne prieš Dievą rėdy- 
davos. Apie Naujokienės ir 
Mikelio santykius dabar jau 
atvirai kalbėjo visas kaimas:

- Jis čia laimę atrado. 
Juk Naujokienė tinkamuos 
metuos. Taip gerai ne vi
siems pasitaiko.

Tuo tarpu Ieva ją laikė 
sena boba ir drakonu. Kai ji 
ją sutikdavo visuomet su
raukdavo veidą, o bažnyčio
je sąmoningai atsisėsdavo 
šalia jos, kad Andrulis maty 
tų skirtumą tarp šių dviejų 
moterų. Mikelis buvo gana 
gudrus ir aiškiai matė, kaip 
viskas vystosi. Dabar jis 
pats nežinojo, ką daryti. 
Juk tokį ūkį paveldėti kitos 
galimybės nebuvo. Tik jei 
nebūtų Ievos! Šiuo atveju 
jo širdis skilo pusiau. Žino
ma, jis mylėjo Ievą, bet kar
tu norėjo ir Naujokienės 
ūkio. Dabar jam rūpėjo ne
padaryti klaidos.

Vieną vakarą jis pasau
gojo Ievą, kai ši iš verpyk- 
los ėjo į namus.

- Žiūrėk, kad Naujokie
nė nepastebėtų, kad tu pas

kui mane seki, - pastebėjo 
Ieva.

- Kodėl, - klausė jis ir 
griebė jos ranką.

- Žmonės kaime kalba, 
kad greit bus vestuvės.

- Tai galėtų įvykti, jei 
tavo tėvas ir broliai to norė
tų. Ieva, lyg norėdama įro
dyti savo sutikimą, stipriai 
paspaudė jo ranką ir prisi
glaudė priėjo pečių.

- Ką tu galvoji?
Ieva degė skruostai ir 

Mikelis dabar galėjo visko 
išjos reikalauti...

- Pakalbėk su tėvu ir bro 
liais, - tarė jis. Jie tau, žino 
ma, ūkio neduos, bet prieš 
kelioliką metų Geidulio že
mė juk tau buvo užrašyta. 
Gal jie sutiks, kad ta žemė 
tau kaip pasoga paliktų. Sa
kyk jiems, kad rasi žmogų, 
kuris tau pinigų paskolintų, 
jei tavo vardu žemę užrašy
tų. O kai žemę turėsi, tai vi 
sa kita savaime atsiras.

Ieva dabar visiškai pasi
metė.

- Tu, Mikeli, dabar pats 
su mano tėvu kalbėk.

- Ne, taip negali būti. 
Mano vardas čia neturėtų 
būti minimas. Mat jei iš to 
niekas neišeitų, tai būčiau 
tik bereikalingai įsivėlęs; 
noriu turėti laisvas rankas.

- Manai pas Urtę?
- Ten ar kitur.
Ieva sukandusi lūpas iš

tarė:
- Manau, kad gailėsies, 

Mikeli, seną moterį vedęs.
- Aš juk dar nevedžiau 

jos.
- Dabar ji saldi, kaip me 

dus ir jauki, kaip balandis. 
O kai bus gavus ko norėjo, 
tai vėl pradės. Manau, kad 
ir kalėjime nebūtų blogiau, 
kaip visam amžiui su tokia 
susirišti.

Mikelis atsiduso:
- Kas šeimininkas, tas ir 

ponas. Tačiau nenoriu nie
ko sakyti. Juk kiekvienas 
turi susitvarkyti, kaip jam 
geriau. Vargšas didelio pa
sirinkimo neturi.

Ieva kiek supykusi nuo 
jo atsipalaidavo. Tačiau vėl 
greit jį apsikabino.

- Jei tu, Mikeli, būtum 
man toks geras, kaip aš 
tau...

- Aš tau geras, tikėk ma
nim, - ir pabučiavo ją.

-Mikeli, nedaryk...
- Geriau eik, kalbėt su 

tėvu, Ieva.
- O jei jis sakys, ne.
- Reikia palaukti.
Ji sunkiai atsiduso, pa

leido jo ranką ir nubėgo.
Moterys tikrai keistos, 

pagalvojo Andrulis.

(Bus daugiau)
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RUSIJA 
SVIRDULIUODAMA 

ŽENGIA Į KAPITALIZMĄ
Antanas Butkus

(Atkelta iš 1 psl.)

dėtyje už Lenkiją, tačiau jis 
teigia, kad jeigu Rusija ne
padarys Lenkijos klaidų, re
formos pavyks... Tačiau 
klaidų išvengti bus labai 
sunku. Jau dabar kai kurios 
kainos tebėra kontroliuoja
mos, tai gali sukelti didelę 
infliaciją.

Lenkų ekspertas pataria 
Rusijai neprižadėti to, ko ne 
galima ištesėti, kalbėti tie
siai kiek reformų įvedimas 
užtruks, sukurti piolitinę 
partiją, kuri remtų reformas, 
išmokyti biznierius privati
zacijos ir privatizaciją pra
vesti kaip galima greičiau.

Rusija turi dar vieną ga
limybę, bet 1917 metų įvy
kiai dabar turi suktis atga
lios (iš komunizmo į kapita
lizmą), sako vienas iš tų, di
sidentų, kurie prieš 30 metų 
skelbė, kad sovietų rėžimas 
sugrius. A. Almarikas buvo 
didelis optimistas, kai jis 
1969 metais išleido knygą: 
"Ar sovietų sąjunga išgy
vens iki 1984 metų". Tuo 
metu tik lunatikai galėjo 
laukti bekraujės revoliuci
jos, labiausiai kruvinoj ko
munistinėj sistemoj. Dėl to 
mes nepiršome revoliucijos, 
sako disidentas Bukovskis. 
Mes bijojome didelio kraujo 
praliejimo. Disidentai buvo 
tik moralinė opozicija, atsi
sakanti dalyvauti apgaulin
goj komunistinėj sistemoj 
Gal disidentinis judėjimas ir 
prisidėjo prie komunistinės 
valdžios sužlugimo, bet di
sidentai kalti, kad nesuorga
nizavo veiksmingos opozi
cijos, kuri ruoštų kraštą de
mokratijai.

Panaikinta komunistų 
partija nuėjo į požemį, o ka
riuomenė išėjo drauge su 
žmonėmis į KGB pertvarky 
mą. Sandrauga nespėjo for
maliai susiorganizuoti ir jos 
problemos nepasibaigė su 
komunizmo panaikinimu.

Jelcino sandraugininkai 
puikiai elgėsi pučo metu, ta
čiau dabar jau pradėjo pasi
mesti. Jelcinas nebuvo pasi 
ruošęs perimti valdžią. Jis 
neturėjo prityrusios admi
nistracijos, apsikrovė admi 
nistraciniais darbais. Krašto 
valdyme susidarė tuštuma, 
kurią užpildė greitai nusikra 
tę partijos bilieto partokra- 
tai, aparačikai, prie jų prisi
jungė mėgėjai. Abi tos gru
pės yra labai nesąžiningos ir 
gali labai diskredituoti nau
josios demokratijos kūrėjus. 
Laimei, kad pats Jelcinas te
bėra labai populiarus, tik 
klausimas ar ilgai?

Pučą greitai sužlugdžius 
nebuvo laiko demokratijai 

susikristalizuoti. Jos pajė
gos liko išsiblaškiusios. Ir 
provincijoje jos neturi jo
kios įtakos, nes neturi savo 
laikraščių, ar net spaustu
vės.

Būdamas panašioje si
tuacijoje 1917 metais Leni
nas agresyviai sutriuškino 
kontrarevoliuciją. Jis Rusi
joje laimėjo ne dėl to, kad 
žmonės mėgo jo idėjas, bet 
dėl to, kad išvargusi rusų 
tauta priėmė bolševizmą 
kaip mažesnį blogį už chao
są ir siaučiančias plėšikų 
gaujas. Tuo tarpu Jelcinas 
po pučo liko neaktyvus ir 
neišsprendė degančių pro
blemų. Kelis mėnesius jis 
dar mėgino išlaikyti griūvan 
čią imperiją ir tame procese 
padare keletą didelių klaidų, 
pav. ginče su Ukraina dėl 
Krimo.

Pagaliau spalio mėnesio 
pabaigoje Jelcinas paskelbė 
bendrą planą prekių kai
noms ir rublio reformai. 
Tos reformos buvo paskelb
tos per vėlai, kad jos padėtų 
šią žiemą. Reikia tikėtis, 
kad reformos padės krašto 
ekonomijai, kol žmonės dar 
neprarado kantrybės. Visa 
Jelcino bėda, kad tas refor
mas jis turi įgyvendinti per 
tą pačią biurokratiją, kuri 
pradėjo tas reformas blo
kuoti.

Nors "Laisvoji rinka", 
"laisvos kainos" ir "privati
zacija" yra dažnai kartoja
mos sąvokos, vargu ar dau
gelis Rusijos gyventojų tas 
sąvokas tikrai supranta. Uo 
lūs demokratijos šalininkas, 
St. Petersburgo meras A. 
Sobčiakas aiškina, kad bus 
labai sunku privatizuoti jo 
miestą. St. Petersburgo gy
ventojai neturi pinigų. Pa
skelbus privatizaciją miesto 
turtą išpirktų Centrinės azi- 
jos gyventojai su nelegaliai 
įsigytu kapitalu. Gi jeigu 
miesto nuosavybė būtų ly
giai išdalinta miesto gyven
tojams, tai Sobčiakas nesu
gebėtų sustabdyti jo perpir
kimo turtuolių pinigais. Gi 
neturint radikalios privati
zacijos reformų plano, ko
rupcijos pilna biurokratija 
turi gerą progą "privatizuo
ti" pagal savo nelegalų bū
dą.

Buvę partiečiai, greit nu
metę partijos bilietus sukūrė 
privatų biznį ir jau išgrobstė 
daug miesto turto. O juodo
sios rinkos biznieriai - kri
minalistai išsidalino tai, kas 
liko nuo buvusių partiečių. 
Todėl žmonės liko labai ne
patenkinti privatizacijos pa
sekmėmis ir tas labai blogai 
atsiliepia į laisvosios rinkos 

ekonomiją.
Biurokratai nesugeba 

surengti revoliucijos ir 
biurokratai, kurie sudaro 
daugumą dabartinėj adminis 
tracijoj, nėra išimtis. Tie 
biurokratai, kurie mėgsta 
Jelciną, neturi jokio suprati
mo apie ateities santvarką, 
kurioje centro valdžia turės 
žymiai mažesnę galią ir bu
vusios imperijos atskiros 
provincijos yra palaikomos 
tik laisvosios rinkos raištu, 
o ne administraciniais po
tvarkiais. Biurokratai netiki 
ateitimi, kaip kad jie nepasi
tiki žmonėmis, kuriuos jie 
turi administruoti. Jie taip 
pat netiki laisvosios rinkos 
principams. Biurokratai dar 
tebegyvena marksistinėj po
litinėj ekonomijoj, kuri skel 
bia, kad kuo didesnė ir la
biau centralizuota valdžia, 
tuo turtingesnis kraštas. Tik 
dėl tokio galvojimo jie neno 
rėjo sulikviduoti senąją są
jungą.

Dabartiniai vadai neturi 
moralinio autoriteto ir į 
juos, kaip buvusius komu
nistus, žmonės žiūri su ne
pasitikėjimu. Dabartinė Jel
cino vyriausybė yra panaši į 
1917 metų laikinąją valdžią, 
negalinčią išspręsti pagrin
dinių problemų, neturinčią 
ją remiančių politinių struk
tūrų ir dėl to prarandančią 
populiarumą visuomenėje. 
Žinoma, aukštos kainos, tuš 
čios parduotuivių lentynos, 
maži uždarbiai ir didėjanti 
bedarbė, neprisideda prie 
populiarumo išlaikymo. 
Sunku patikėti, kad Jelcinas 
išsilaikys, nors buvęs JAV 
prezidentas Nixonas tiki, 
kad Jelcinas yra vienintelis 
demokratiją įtvirtinti ir dėl 
to JAV turi jį visokeriopai 
remti.

Buvęs Sovietų sąjungos 
užsienio reikalų ministras E. 
Ševardnadze drauge su A. 
Sobčiaku ir Maskvos meru 
G.K. Popovu įkūrė Demo
kratinės reformos sąjūdį. 
"Dabartinės Rusijos respub
likos viceprezidentas A.V. 
Rudskoj įkūrė "Laisvosios 
Rusijos žmonių partija", o 
istorikas, disidentas R. A. 
Medvedevas įkūrė "Socia
listinio pasirinkimo partiją". 
Kiekvienas iš jų pretenduo
ja į komunistų partijos tur
tus. Kiekvienas iš jų tikisi 
sujungti milijonus buvusių 
partijos narių. Stebėtinu bū 
du jie dar tarpusavyje nesu- 
sipyko. Vladimiras Bukovs 
kis galvoja, kad šie naujų 
partijų vadai susijungs ir Ro 
daskoi taps jų vadu. Susi
jungę jie sėdės už uždangos 
ir savo tikslams išnaudos 
kiekvieną Jelcino vyriausy
bės klaidą. Šie žmonės, 
kaip kad jų protėviai šio 
šimtmečio pradžioje gali ti
kėtis, kad visuomenė jais 
pasitikės tik tuomet, kai 
kraštas atsidurs ant chaoso 
ribos. Jiems reikia chaoso 

ir bado, kad laimėtų sekan
čius rinkimus. Tačiau jeigu 
jie ir laimėtų rinkimus, tai 
valdžioje jie ilgai neišsilai
kytų, nes jie neturi ilgalai
kės, kad ir klaidingos, eko
nominės programos. Kai 
1917 metais buvo per daug 
revoliucijų, tai šiuo metu jų 
per mažai, kad krašte išsi
kristalizuotų pastovi valdžia 
ir kraštas atsistotų ant tvir
tesnių kojų.

Pranašautas nepasitenki
nimas Jelcino valdžia jau 
prasidėjo. Tai pirmas žings 
nis į laisvą rinką, kad apsau 
gotų prekes nuo išvežimo, 
Rusija uždare sienas. Pana
šiai padarė ir Ukraina, tik ne 
uždarydama sienas, bet įves 
dama kuponus. Rusija atlei 
do veik visų prekių kainas, 
tikėdama užpildyti krautu
vių lentynas naujom pre
kėm. Ukrainai trūksta va
liutos. Ji įsivedė kuponus, 
kuriais išmokama 25% nuo 
gaunamos algos.

Maskvoje susirinko 
10,000 demonstrantų, kurie 
protestavo kainų pakėlimą, 
ir reikalavo prezidento Jelci 
no atsistatydinimo. Televi
zijos komentatorius aiškino, 
kad tokia prokomunistinė 
demonstracija buvo pirmas 
bandymas sukiršinti žmones 
dėl smarkiai pakilusių kai
nų. Šias demonstracijas su
rengė komunistų partija. 
Kalbėtojų tarpe buvo pulki
ninkas Terekovas iš kariuo
menės karininkų sąjungos, 
kuris pareiškė, kad patrijotiš 
kai nusiteikusi kariuomenė 
smerkia jos išformavimo 
kėslus ir neleis, kad sovietų 
atominiai ginklai būtu Jung
tinėj Atlanto Sąjungos prie
žiūroj.

Sausio 17 Kremliuje su
sirinko 5000 Sovietų kariuo 
menės karininkų reikalauti, 
kad kariuomenė nebūtų iš- 
drąskyta ir kariai neužmirš
ti. Tai buvo istorinis įvykis 
Sovietų istorijoje. Visą die
ną iki vėlaus vakaro karinin 
kai bėrė skundus dėl piktų ir 
nedraugiškų Baltijos respub 
likų gyventojų. Protesto de
monstracijas stebėjo Jelci
nas ir Kazakstano preziden
tas. Kitų respublikų prezi

Modestas Paulauskas, dešinėje buvęs Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinės žaidėjas dabar Kauno "Žalgirio" vyrų 
krepšinio komandos vyr. treneris Chicagos Marquette Parko 
sporto salėje susitinka su kitu kauniečiu, Chicagoje jau ilgesnį 
laiką beviešinčiu Antanu Kalanta. Ed. šulaičio nuotr.

dentai mitinge nedalyvavo. 
Mitingo pabaigoje buvo pri
imta rezoliucija, kad San
draugoje būtų vienalytė ka
riuomenės vadovybė ir nu
tarta sudaryti koordinacinę 
tarybą, kuri atstovautų ka
riuomenę vyriausybėje.

Kariuomenės atstovai, 
kurių daliniai yra Baltijos 
kraštuose savo kalbose bu
vo žymiai santūresni ir ne
reikalavo agresyvių veiks
mų prieš Baltijos respubli
kas.

Maskvos pramonė turės 
sustoti, nes jai trūksta žalia
vų, kurių nebegauna iš kitų 
respublikų. Interfax žinių 
agentūra pranešė, kad fabri
kai žaliavų teturi tik dviem 
- trim savaitėm. Tradicinės 
sutartys tarp gamintojų ir 
vartotojų smarkiai nyksta, ir 
Maskvos valdžia tesudarė 
tik 20% sutarčių reikalin
gom medžiagom gauti. Pro 
blema dar labiau paaštrėjo, 
kai pasklido gandas, kad Ru 
sijos respublikos vyriausybė 
tuoj įves naują valiutą. 
Žmonės bėgo į eiles prie 
bankų deponuoti turimus 
rublius. Kilo panika ir val
stybės sekretorius Barbalis 
tuos gandus dėl naujos valiu 
tos įvedimo turėjo paneigti.

Prezidentas Jelcinas lan
kosi provincijoje ir gina sa
vo dvylikos dienų senumo 
laisvosios rinkos programą. 
Sustojęs Bryanskio mieste 
ir pamatęs dešros kainas la
bai supyko ir liepė išmesti 
dešrų fabriko vedėją, pava
dindamas jį senosios gvardi 
jos provokatorium. Vėliau 
paaiškėjo, kad ta dešros kai
na nebuvo peršokusi nusta
tytą naują kainų potvarkį, o 
tik buvo tų kainų viršūnė
je...

* * ♦
Antrus metus studijuo

janti Lietuvos jaunuolė no
rėtų susirašinėti su čia studi
juojančiu jaunimu, pasikei
timui nuotartimis ir pramo
kti anglų kalbos.

Laura Zaskevičiūtė, 
Kaunas 3031 
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PAGALBA ATSIKURIANČIAI 
LIETUVAI

Žinios is Bostono

Columbia Pacific univer 
siteto psichologijos profe
sorius Dr. Romas Buivydas, 
pusę metų dirbęs Lietuvoje 
AT užsienio ryšių biure ir 
dėstęs socialinės psicholo
gijos kursą Policijos Akade
mijoje, sugrįžo iš antros sa
vo darbo kelionės gruodžio 
gale.

Pirmą kartą Dr. R. Buivy 
das buvo nuvykęs dirbti pa
gal savo specialybę 1990 m. 
sausyje Vilniaus Universite
to kvietimu, kur semestrą 
dėstė studentams- psicholo
gams. Po kovo 11 buvo pa
kviestas į AT konsultuoti di 
plomatiniais klausimais psi
chologinėje plotmėje. Vėl 
atvykę po metų 1991 m. 
gruodžio 14 "Lietuvos Ai
do" straipsnyje "Jie ir mes" 
pokalbyje su žurnaliste Dan 
guole Bičkauskiene, Dr. R. 
Buivydas atvirai dalinasi sa
vo patirtimi, iškeldamas vie 
šumon, žiūrint vakariečio 
akimis, žmonių tarpusavio 
santykių, darbo ir gyvenimo 
sąlygų geras ir neigiamas 
puses dabartinėje Lietuvoje. 
Prisipažįsta, jog būdamas 
Lietuvoje iš "naivaus idea
listo" tapo "realistiniu idea
listu", siūlo, "...kad Lietu
vos Parlamente galėtų būti 
išrinktas atstovas, o gal net 
užsienio lietuvių deputatas, 
kuris atstovautų išeivijai, pa 
laikytų informacinį ryšį... 
sprendžiant pilietybes, nuo
savybės, valstybės atributi
kos klausimus, išklausyti ir 
išeivių nuomonės..." Dr. R. 
Buivydas norėtų sugrįžti į 
Lietuvą, dirbti akademinį 
mokslinį darbą.

Pereitais metais ilgesnį 
laiką Lietuvoje darbavosi 
bostoniečiai prof. Dr. 
Edvardas Bubnys, Dr. Auš
ra Kubiliūtė, Rūta Kalvai
tytė ir Andrius Dilba. Be 
savo profesinio darbo, jie 
dėstė anglų kalbą, talkino 
kaip vertėjai AT ir Vyriau
sybės Spaudos Biurui, daly
vavo mokslinėse konferen
cijose, susitikimuose, reiškė 
savo nuomones spaudoje ir 
TV laidose.

Finansų specialistas Dr. 
E. Bubnys 1991 m. birželio 
12 Nr. "Švyturyje", nuosek
liai išdėsto kaip, jo nuomo
ne, turėtų būti pertvarkyta 
mokesčių sistema, ruošiami 
nauji ekonomistai, vysto
mas laisvas biznis bei pre
kyba.

Anglų kalbos ir literatū
ros prof. Dr. A. Kubiliūtės 
straipsnis 1991 m. gegužės 
6 Nr. "Stoju optimistų pu
sėn" kalba pats už save. 
Ketvirtą kartą besilankančią 
profesorę džiugino teigia
mos permainos. "Todėl, - 
sako ji, - aš tikiu Lietuvos 

ateitimi ir nežiūrint, kad iš 
prigimties nesu optimistė, 
stoju optimistų pusėn."

Metams nuvykę ir šiuo 
metu Lietuvoje dirba profe
sinį darbą kilę iš Bostono 
Dr. Tomas Girnius (dėsto 
taikomąją matematiką Vy
tauto Didžiojo Universite
te), Dr. Živilė Gimbutaitė 
(ten pat dėsto anglų kalbą ir 
literatūrą), Audronė Kubi- 
liūtė-Misiūnienė dirba So
ros kultūrinio fondo Baltijos 
skyriuje. Palikę tėvai su 
jauduliu laukia žinučių iš 
savo vaikų, kurių darbo ir 
gyvenimo tikslas - padėti 
atsikuriančiai Tėvynei.

KALĖDŲ EGLUTĖ, 
rengta Bostono Lituanisti
nės mokyklos, vyko gruo
džio 21, nuomojamose St. 
Mary of the Hills Miltone 
Mokyklos patalpose. Po 
pamokų susirinko visi mo
kiniai, dar mokyklos nelan
kančių vaikų bei jų tėvai, 
seneliai. Tėvų komitetas 
paruošė žiūrovams malonią 
staigmeną, pakvietęs scenon 
mokytojas sugiedoti lietuvis 
kas Kalėdų giesmes. Be 
ankstesnio pasiruošimo mo
kytojos garbingai išlaikė 
dainavimo egzaminą prieš 
reiklius klausytojus, piani
nui akompanuojant direk
torei Daivai Matulionytei - 
De Sa Pereira.

Trečio skyriaus mokyto
ja Jūratė Aukštikalnienė pa
ruošė vaidinimą "Kalėdos 
Lietuvoje", pavaizduojant 
Švenčių tradicijos tęstinumą 
nuo gilios senovės iki dabar 
ties ir kaip bus švenčiama 
XXI amžiuje. Visų skyrių 
mokiniai buvo gerai pasi
ruošę ir puikiai vaidino.

Atvyko Kalėdų Senelis 
visus vaikus apdovanojo do 
vanomis. Veiklus tėvų ko
mitetas, pirm. Marius Žiaug 
ra, ne tik papuošė salę ir pa
ruošė vaišęs, bet ir sumaniai 
improvizavo pačių padarytą 
ir nupieštą scenos uždangą 
vaidinimo metu.

Iš dešinus j kairę: rež. P. Gaidys dar Klaipėdoje savo darbo 
kabinete. Nuotraukoje matomi: Ed. šulaitis iš Chicagos, reži
sieriaus žmona akt. E. Gaigalaitė ir "Klaipėdos" dienraščio vyr. 
red. A. Stanevičius. V. Kapočiaus nuotr.

Ši eglutė buvo ypatinga 
tik prieš dieną atvykusiai iš 
Lietuvos Aušrai Stroputei, 
nes tai jos 12-asis gimtadie
nis. Iš susijaudinimo mer
gaitė negalėjo iškart užpūsti 
12 žvakelių ant didelio tor
to, visiems linkint: "Ilgiau
sių Metų!".

Aušra Stroputė atvyko 
"S.O.S. - VAIKAI" organi
zacijos kvietimu, jai bus ne
mokamai padaryta ausies ir 
klausos kanalo plastinė ope
racija Milton Hospital, MA.

Aušra gerai jaučiasi rū
pestingų globėjos Marijos 
Tovares-Ashmanskas ir ją 
priėmusių gyventi Helmuto 
ir Aldonos Kazakaitytės- 
-Walat šeimos globoje. Ji 
lanko Lituanistinę ir Brock- 
tono Šv. Kazimiero parapi
jinę mokyklas drauge su 10 
metų Walatų dukra Gina.

KIEKVIENAIS ME
TAIS PRIEŠ TRIJŲ KA
RALIŲ ŠVENTĘ Šv. Kry
žiaus Katedroje Bostone kar 
dinolas Bemard Law laiko 
iškilmingas Mišias visiems 
naujai atvykusiems į šį kraš 
tą katalikams. Mišioms asis 
tavo trys vyskupai, dalyva
vo arti 50 kunigų ir klierikų. 
Virš 2000 susirinkusių Ka
tedroje įvairių tautybių atvy 
kėlių iš visų kontinentų klau 
sėsi kardinolo B. Law pa
mokslo, skelbiantį tikėjime 
ir meilėje Jėzui atrasti viltį 
ir santaiką Naujojoje žemė
je.

įspūdingai, su trimitais ir 
orkestru, degant žvakėms 
buvo giedama "Tylioji nak
tis" anglų, vokiečių, ispanų, 
lenkų, graikų, vietnamiečių 
ir lietuvių kalbomis. Mišio
se dalyvavo ir apie 30 lietu
vių. Neseniai atvykęs su tė
vais į Bostoną 14 metų Jus
tinas Grinius lietuviškai 
perskaitė intenciją. Grupė 
jaunuolių tautiniais rūbais 
dalyvavo procesijoje, kuri 
pasak "The Boston Globė", 
1992, sausio 6, "... buvo 
viena ilgiausių nuo to laiko, 
kai 1979 m. Bostone atsi
lankė Popiežius Jonas Pau
lius II..." Šįmet Šventė su
tapo su Amerikos Krikščio- 
nizacijos 500 metų jubilie
jumi.
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Rita Dapkutė, Lietuvos Parlamento Informacijos vedėja, 
kartu su žurn. Ed. šulaičiu Vilniuje tuoj po perversmo, kuomet 
buvo atiduoti Televizijos rūmai. Dabar Dapkutė bus pagerbta 
Lietuvos Vyčių rengiamoje programoje Chicagoje vasario 2 d.

V. Kapočiaus nuotr.

BUS PAGERBTA RITA 
DAPKUTĖ 

Žinios iš Chicagos
Buvusi chicagietė, dabar 

jau ilgesnį laiką gyvenanti 
Vilniuje, Rita Dapkutė, kuri 
šiuo metu yra Lietuvos Par
lamento Informacijos vedė
ja, bus pagerbta Lietuvos 
Vyčių organizacijos per tra
dicinį "Lietuvos Prisimini
mų" banketą, kuris įvyks va 
sario 2 d. Martiniąue poky
lių salėje. Šie banketai jau 
eilę metų yra rengiami Chi
cagoje ir čia pagerbiami la
biau pasižymėję lietuvių kil 
mės žmonės.

Rita Dapkutė kaip tik iš 
Vilniaus atvyko atostogoms 
sausio mėn. 19 d. ir svečiuo 
jasi pas savo tėvus. Ji buvo 
žadėjusi Chicagoje viešėti 
pereitais metais, tačiau viso
kie netikėti įvykiai nukėlė 
jos kelionę vėlesniam lai
kui. Rita pradžioje Vilniuje 
yra dirbusi leidykloje kaip 
vertėja, o vėliau perėjo dar
buotis į Parlamentą.

Lietuvos Vyčių rengia-

TRADICINIS ŠEIMŲ 
SLIDINĖJIMAS vyko sau
sio 9-12 savaitgalį King Pi
ne Ski area, White Moun- 
tains kalnuose, NH. Iš Bos
tono ir apylinkių, Cape Co- 
do, Worcesterio, MA, ME ir 
NH atvyko 90 jaunų lietu
viškų šeimų narių.

Šio sporto mėgėjai išnau 
dojo kiekvieną dienos ir nak 
ties laiką smagiai slidinėda
mi. Pradedantiems buvo ga 
limybė imti pamokas pas 
prityrusius instruktorius. 
Po vakarienės visi susirink
davo į viešbučio salę paben
drauti, pašokti tautinius šo
kius ir padainuoti.

Išvyką organizavo Bosto 
no Tautinių šokių Grupė 
"Sambūrys", vadovaujant 
Vytautui Jurgėlai.

L.Ž. 

mas "Lietuvos Prisiminimų" 
banketas šioje puošnioje 
Chicagos salėje yra skiria
mas Vasario 16-sios šventei 
paminėti.

"JONIO" KONCERTAS
"Margučio" radio pro

gramos vedėjas Petras Petru 
tis rengia "Jonio" ansamblio 
koncertą, įvykstantį vasario 
2 d. 3 vai. p.p. Jaunimo 
Centro didž. salėje. Šis an
samblis, kuris save vadina 
kaimiškos muzikos ansamb 
liu, yra beveik vienos šei
mos vienetas. Jame daly
vauja 4 broliai Trijoniai: 
Prancikškus, Stasys, Ro
mas, Petras talkinami kelių 
"pašalinių".

"Jonis" į Ameriką turėjo 
atvykti praėjusių metų pa
baigoje ir buvo įsipareigojęs 
groti Naujųjų Metų susitiki
me Brooklyno Kultūros Ži
dinyje. Tačiau muzikantai 
laiku negavo bilietų ir savo 
pirmąjį koncertą davę sau
sio pradžioje Hartforde. Ta 
da sausio 12 d. pasirodė 
Keamy, N.J., o sausio 26 d. 
koncertuos Brooklyne.

"LIETUVA" 
NEPASIRODĖ

Chicagos didžioji ameri
kiečių spauda plačiai rekla
mavo ansamblio "Lietuva" 
30 asmenų koncertinės gru
pės būsimą pasirodymą Chi 
cagos priemiestyje Oak 
Brooke esančiame didelia
me Drury Lane teatre. Kon 
ccrtų serija turėjo prasidėti 
sausio 3 d.

Tačiau staiga buvo pa
skelbtas atšaukimas, kad vii 
niečiai nepasirodys ir jų gas 
trolės nukeliamos neribo
tam laikui. Atrodo, "Lietu
vos" ansambliečiai negavo 
laiku bilietus į sovietinį lėk
tuvą, kaip kad ne vienam ki 
tam iš Lietuvos yra pasitai- 

(Nukclta į 8 psl.)
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DAR SNIEGO NETURINTIS 
NEW YORKAS

P. Palys

New Yorko gyventojai 
džiaugiasi, kad iki šiol snie
gu dar nebuvo apdovanoti. 
Jie patenkinti, kad nereikia 
sunkiai "gimnastikuoti" be
valant šaligatvius, o taip pat 
išvengiama ir kitų, su snie
gu susijusių nepatogumų. 
Tik slidininkai su nerimu 
žvelgia į artimesnius kal
nus, nes ir ten sniego ne
daug, o "sniegančios" maši
nos nevisus nusileidimo ta
kus pajėgia apsnigti.

Bet, žiema dar net ir neį- 
pusėjo. Dar visko bus gali
ma tikėtis. Tad ir džiaugtis, 
o slidininkams nerimauti, 
dar peranksti!
TAUTOS FONDO VAJUS

Tautos Fondas, rūpestin
gai tęsdamas savo darbų ir 
vadovaudamasis: "Mūsų už
davinys padėti atsikurti Lie
tuvai", tuo tikslu yra paskel
bęs piniginį vajų. Kviesda
mas tautiečius su pinigine 
auka padėti Lietuvai atsista
tyti ir tvirčiau atsistoti ant

Chicagos žinios

(Atkelta iš 7 psl.) 
kę. Tik su šia grupe yra žy
miai kebliau, nes tame teat
re pasirodymų tvarkaraštis 
yra sudaromas gerokai iš 
anksto ir pavėlavus, jau gal 
nebus galimybių greitai pasi 
rodyti.
ATVYKO REŽ. POVILAS 

GAIDYS
Prieš Kalėdas į Chicagą 

ilgesniam laikui atvykęs 
rež. Povilas Gaidys turės su 
sitikimą su vietos lietuvių 
visuomene sausio 31d. 7:30 
vai. v.v. jaunimo Centro ka
vinėje. Čia Chicagos lietu
vių teatras "Vaidilutė" ren
gia su šiuo Klaipėdos dra
mos teatro vyr. režisieriumi 
vakaronę, kurioje be pačio 
P. Gaidžio pasirodys ir "Vai 
dilutės" teatro aktoriai.

Svečias iš Klaipėdos, ku
ris taip pat dėsto ir Klaipė
dos universitete dramos kur 
są, nuo sausio 22 d. pradėjo 
skaityti paskaitas Illinois 
universiteto Lituanistikos 
Katedroje. Šis kursas vadi
nasi "Independent Studies 
Lith. 499" ir bus renkamasi 
kiekvieną trečiadienį nuo 5 
iki 8 vai. v.v. Illinois un-to 
Svenson Hali.

P. Gaidys studentus su
pažindins su Lietuvos teatro 
struktūra, naujomis formo
mis, teatrų kūrybinių braižu, 
šiuolaikine Lietuvos teatrų 
režisūra ir dramaturgija.

P. Gaidys sausio pradžio 
je pradėjo dirbti ir su Chica
gos "Vaidilutės" teatro akto 
riais, ir žada surežisuoti vie
ną ar du veikalus.

E. Šulaitis 

savo kojų, išsiuntinėjo virš 
4500 laiškų.

TF valdybos pirmininkas 
Aleksandras Vakselis, val
dybos informacijoje Nr. 7 
sako: "Mūsų sukauptos lė
šos yra meilės Lietuvai iš
dava, besąlyginio pasiauko
jimo apsireiškimas". Jis 
taip pasakęs, ten pat, nepa
būgo išreikšti savo (o tuo 
pačiu ir daugumos) abejonę: 
"bet... ar Lietuva tas mūsų 
pastangas mato ir supranta? 
Lietuvos pilietybės ir nuo
savybės dabartiniai įstaty
mai ekonominei pagalbai iš 
užsienio tikrai nepadeda".

Nemaža dalis iš tų išsiun 
tinėtų laiškų, su auka, jau at 
keliavo į Tautos Fondo raš
tinę.

Žinant užsienyje gyve
nančių lietuvių nuotaikas 
dėl Lietuvoje sprendžiamų 
(ar jau išspręstų) pilietybės 
ir nuosavybės reikalų, ne
nuostabu, kad grįžta ir tokių 
laiškų, kuriuose būna išreiš
kiami jų rūpestį kelią atsi
liepimai. Gautame laiške iš 
Ohio rašoma: "Kad paaukot 
Lietuvos atstatymui, Aukš
čiausioji Taryba turėtų mus 
pripažinti Lietuvos pilie
čiais". Antras laiškas atėjęs 
iš Oregon byloja: "Kada 
Lietuva grąžins mūsų atim
tas teises - pilietybę ir Lt., 
tai tada pasvarstysim kaip 
toliau šelpti. Dabar ir mes 
svarstom, kaip ir Preziden
tas Landsbergis".

Nežiūrint to, TF valdy
bos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis yra optimistiš 
kai nusiteikęs, pasitiki TF 
rėmėjų geranoriškumu ir 
visus į darbą kviečia saky
damas: "Tėvynei visvien 
mes esame reikalingi, todėl 
su ta pačia energija ir pasi
šventimu dirbkime ir 1992 
metais".

Vajų paskelbus, praėju
sių metų gruodžio 1 d., iki 
dabar, aukomis ir pajamo
mis iš kitokių šaltinių, yra 
gauta apie 95.000 dolerių.

PRISIMINTA 
KRUVINOJO 

SEKMADIENIO 
SUKAKTIS

Sekmadienį, sausio 12 
d., Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, per 11 vai. mi
šias, buvo prisiminta ir pasi
melsta už sausio 13-sios, 
prie TV bokšto Vilniuje, žu
vusius didvyrius. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
Religinės Šalpos vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevi- 
Čius. Pamoksle iškėlė žuvu
siųjų aukos prasmę.

Mišių skaitytojas Alfon
sas Samušis, visuotinių mal 
dų metu, skaitė žuvusiųjų 
didvyrių vardus, pavardes ir 
gimimo metus. Pamaldose

Kapitonas Lionginas Kublickas po pasikalbėjimo su 
Lietuvos premjeru G. Vagnoriumi Chicagoje lapkričio 2 d. VLIKo 
seimo metu susitiko ir su žurn. Ed. šulaičiu. Neseniai nuo 
sensacingo L. Kublicko pabėgimo iš Lietuvos sukako 40 metų. 

Zigmo Degučio nuotr.

KAPITONO L. KUBLICKO ODISĖJA

Kuomet praėjusį rudenį 
Chicagoje lankėsi Lietuvos 
premjeras G. Vagnorius su 
juo pokalbį turėjo kapitonas 
Lionginas Kublickas, kuris 
prieš 40 metų žvejų laiveliu 
iš Lietuvos pabėgo į Švedi
ją. Prieš 40 metų įvykęs šis 
žygis į Vakarus plačiai nu
skambėjo pasaulio ir mūsų 
spaudoje, o jis kartu su ki
tais dviems pabėgėliais - li
kimo draugais Juozu Griš- 
manausku ir Edmundu Pau
lausku, vėliau atvykę į Ame 
riką, su savo dramatišku pa
bėgimu asmeniškai supažin
dino Š. Amerikoje gyvenan
čius tautiečius.

Tais laikais kapitono 
Liongino Kublicko, J. Griš- 
manausko ir E. Paulausko 
pabėgimas buvo bene pirma 
sis savo pobūdžiu, o taip pat 
iš retos drąsos demonstraci
ja. Už tokį drąsų žygį ši tri
julė už akių buvo nuteista 
mirties bausme, kaip kokie 
didžiuliai nusikaltėliai.

Iš šios trijulės tik vienas 
- Juozas Grišmanauskas jau 
apleido gyvųjų eiles kuomet 
jis pasimirė Ciceroje, sulau
kęs tik 55 metus amžiaus ir 
buvo palaidotas šv. Kazimie 
ro liet, kapinėse Chicagoje 
1983 m. liepos 19 d. iš šv. 
Antano parap. bažnyčios.

Jauniausias amžiumi - 
Edmundas Paulauskas irgi 
ilgą laiką gyveno Ciceroje, 
o dabar yra prisiglaudęs dr. 
J. Adomavičiaus sodyboje 
Chicagoje. Pats kapitonas 
Lioginas Kublickas dabar 
jau pensininkas gyvena Chi
cagos vakariniame priemies 
tyje ir retai rodosi lietuvių 

dalyvavę, po kiekvieno žu
vusiojo pavardės, visi kartu, 
kalbėjo "Amžiną atilsį".

Dešinėje bažnyčios pu
sėje, prie mažojo altoriaus, 
buvo išstatyta 13-tosios nak 
ties žudynių, padidintų nuo
traukų, vaizdai.

tarpe. Tad buvo reta proga 
jį pamatyti besikalbant su 
Lietuvos premjeru Gedimi
nu Vagnoriumi. Atrodo, 
kad pokalbio tema sukosi 
apie galimybę šiuo metu ap
lankyti savo tėvynę Lietuvą, 
kurią prieš 40 metų su skau
dančia širdimi reikėjo apleis 
ti. Ed Šuiaitis

"LITUANICOS" 
FUTBOLININKAI SALĖS 

FUTBOLO 
PIRMENYBĖSE

Chicagos "Lituanicos" 
dvi futbolo komandos (jau
nių ir vyrų) sausio 5 d. pra
dėjo sezoną salės futbolo 
("Indoor Soccer") pirmeny
bėse, kurios vyksta tolima
me Chicagos priemiestyje - 
Vilią Park, IL.

Pirmose rungtynėse vyrų 
komanda 5-0 pasekme įvei
kė "Croatans" komandą, tuo 
įrodydama, kad ateityje gali 
būti rimtu pretendentu į pir
mąsias vietas. Nežiūrint, 
kad "Lituanica" žaidžia pir
moje divizijoje (ne aukščiau 
šioje kaip lauko futbole), ji 
niekada nėra įsirikiavusi pri 
zininkų tarpe. Kadangi sa
lės futbolas gerokai skiriasi 
nuo lauko, tai, žinoma, nėra 
dideli dyvai, kodėl taip atsi
rinka. Gal viena iš didesnių 
priežaščių yra ir ta, kad žai
dėjai nerodo didesnio dė
mesio šioms pirmenybėms 
ir nevisada geresnieji futbo
lininkai pasistengia atvykti į 
rungtynes.

Jaunių futbolo komanda, 
kuri vėl naujai sukomplek
tuota, neturėjo daug laimės 
ir prieš "Schvvaben" jau
nuosius pralaimėjo 2-5.

Bendrai imant, šios pir
menybės klubui yra nuosto 
lingos, nes mokestis yra 
aukštas, o pajamų - jokių. 
Net ir didieji klubo entuzias 
tai retai atvyksta žiūrėti mū
siškių pasirodymų. Tačiau 
patiems žaidėjams, turbūt, 

yra tam tikra nauda, nes per 
šaltus žiemos mėnesius, kuo 
met neįmanoma žaisti lau
ke, yra galimybė lavintis ir 
rungtyniauti.

Beje, šios pirmenybės 
vyks 9 sekmadienius, tad 
dar yra nemaža laiko sukrus 
ti ir žiūrovams, ypatingai, 
kada vyrų komanda gali pa
sirodyti geriau, negu bet ka
da anksčiau. E.Š.

DETROITAS
RINKLIAVA

Balfo 76-to skyriaus 1991- 
jų metų vajuje dosnieji vi
suomenė sudėjo 7070.00 
dolerių. Tais metais nario 
mokesčio surinkta 424.00 
doleriai.

KVIEČIA Į TALKĄ
Lietuvos Vyčiai prašo 

padėti pakuoti vaistus siun
timui į Lietuvą. Vaistai pa
kuojant World Medical 
Relief pastate, 11745 Rosa 
Parks Blvd. Pakavimo laiką 
naujiems talkininkams 
nurodys Robert Boris. Jo 
telefonas 642-4970

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

Detroite Lietuvių Orga
nizacijų Centre rengiamas 
Vasario 16-tos ir Kovo 11- 
tos minėjimas įvyks 1992 
m. vasario 16-tą 12.15 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros Centre. Pagrindi
niu kalbėtoju bus Dr. Alek
sandras Štromas. Meninę 
dalį atliks solistė Violeta 
Štromienė, AUDINIO tauti
nių šokių grupė ir Žiburio 
lituanistinė mokykla.

Stasys Garliauskas

• laiškai Dirvai
LAIŠKE IŠ LIETUVOS 

RAŠO:
Na, o politinės naujie

nos, manau, žinomos ir 
Jums. Dar labai daug sun
kumų turime, nes tos kairių
jų frakcijos - LDDP, social
demokratų, liberalų ir dar 
visokių kitokių partijų veik
la yra pagaliai į ratus. Pado 
riausios partijos yra Krikš
čionių demokratų ir Tauti
ninkų, nes jie nerėkia ir ne
kompromituoja kitų. Tą vi
sa matant ir girdint, kartais 
norisi verkti. Ir kartais pa
galvoti, iš kur ta pagieža, pa 
vydas vieni kitiems. Nesi
džiaugia, kad Dievas sutei
kė sąlygas laisvei, nepriklau 
somybei. Turim visi kartu 
džiaugtis, dirbti Dievui, o 
ne peštis. Kaip sunku mūsų 
brangiam Landsbergui ir vi
siems nuoširdžiai pasiauko
jusiems patriotams dirbti to
kiam baisiam šurmalyje. 
Taip liūdna, štai ką padarė 
komunistinė okupacija tai 
vis ateistinės - komunisti
nės santvarkos vaisiai, kada 
žmones auklėjo be tikėjimo, 
Dievo įsakymų.
Su meile Kristuje Emilija
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NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA STEBUKLAS 
STEBUKLUI REIKIA BALSO 

AMBASADA VAŠINGTONE YRA BALSAS

Brangūs tautiečiai:

Istorija liudija, kad bet kuris asmuo gali daug ką pakeisti. Laiko 
klausimas yra nepaprastai svarbus. Mes jį gyvename dabar, 
įvyko Nepriklausomybės stebuklas. Dabar jį turime puoselėti ir 
ugdyti.

Kova buvo arši - NUO PERSEKIOJIMU IKI NEVILTIES, NUO 
NEVILTIES IKI PROTESTŲ, NUO PROTESTŲ IKI VILTIES IR 
ATGIMIMO! Patyrėme siaubingus nuostolius, kurie skaudžiai 
palietė ne tiktai ekonomiją, bet ir mūsų tautos dvasią bei moralę. 
Komunizmo baisi galia nusiaubė mūsų kraštą. Todėl dabar 
atstatymo kaina yra tokia nepaprastai aukšta.

Neturėdami BALSO negalėsime atstatyti Lietuvos. Mūsų Am
basada Vašingtone — labai svarbi diplomatinė atstovybė, todėl 
dabar ji turi dar labiau suintensyvinti savo darbą ir patenkinti 
augančius tėvynės poreikius. Ambasada turi būti mūsų atsista- 
tančios valstybės atspindys. Ji padės užmegzti naujus eko
nominius ryšius, įvairiais būdais stiprins lietuvišką kultūrą. 
Lietuvos Ambasada Lietuvos vardu kalbės Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžiai, kongresui ir visuomenei, TAČIAU AMBA
SADA NEGALĖS EFEKTINGAI VEIKTI BE JŪSŲ PAGALBOS.

THE KNIGHTS OF LITHUANIA
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SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS 
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS:
(AUKOS NĖRA ,,TAX-DEDUCTIBLE")

□ ASMENIŠKU ČEKIU — SUMOJE I —--------------------------------------------------------
(čekiai išrašomi — ,,Lithuanian Embassy”)

□ KREDITO KORTELĖS ATSKAIČIAVIMU PER (12) MĖNESIŲ: □ VISA t) MASTERCARD
(Credit card deduction for (12) twelve months as checked)

KORTELĖS NUMERIS: ----------------------BAIGIAMOJI DATA:------------------------
(Credit card number) (Expiration data)

□ *10 / MONTH □ *25 / MONTH □ *50 / MONTH □ *100 / MONTH D OTHER *----------------

VARDAS, PAVARDĖ:
(Firat name. Lašt name)

ADRESAS: --------------
(Address)

PARAŠAS -----------------
(Signatūra)

DATA: 
(Dale)

siuntimo adresas Embassy of Lithuania
(Manto) 2622 16th St., NW , VVashington, DC 20009

I
I
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I
I
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I
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------- I
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ARE ŠIRDIES PLAKIMĄ 
Mtodas

IESC ATEINA TALKINTI 
LIETUVAI

Šiais laikais, ar sėdime 
namų užuovėjoje, ar važiuo
jame, labai daug girdime 
apie ligas. Jau nekalbant 
apie pensininkus, kurių svar 
biausia tema yra ligos. Jie 
gali valandų valandas pra
kalbėti, kas jų apnešiotą kū
ną užpuolė. O tų bacilų ei
bės. Kai kurios iš senų lai
kų, o kai kurios tik dabar į 
šį pasaulį atėjusios. Tos pa
čios biauriausios. Net ir di
džiausi mediciniški galvo
čiai nežino ką su jomis dary 
ti. Senovės Lietuvoje buvo 
žinoma tik viena liga: gum
bas. Po šiai dienai nežinau, 
ką ji reiškia, bet mūsų seno
liai sirgdavo tik gumbu. Ne 
su koks medicinos žinovas, 
toli gražu. Bet man patiktų, 
kad pasaulyje būtų tik viena 
liga. Galėtum lengvai žole
lėmis gydytis, kaip mūsų 
prabočės darė. Gal net kur 
nors Chicagoje prie Dariaus 
ir Girėno paminklo galėtum 
tokių žolelių prisirinkti. Da 
bar medicina velniškai išto
bulėjo. Visokie aparatai ga
li tave išlaikyti dešimtme
čius ar tu nori ar nenori. 
Nors tavo abi kojos jau ano 
pasaulio vieškelius mina, 
bet daktarai dar užsispyru
siai laiko tave šiame pasau
lyje. Žinoma, šiame pasau
lyje jie dar gali rašyti milži
niškas sąskaitas. O aname 
pasaulyje rodosi sąskaitos 
nei Medicare neegzistuoja. 
Už juos milijoninių namų 
nenusipirksi ir po Bahamų 
salas lėktuvais neskraidysi.

Šitokioje bacilų atmos
feroje ir mano draugas Flo
rijonas gyvena. Tad aną 
dieną, kalbant apie tuos, ku
rie numirė bacilų nugalėti ir 
apie tuos kurie dar leizgyvi 
rėploja, Florijonas man sa
ko:

- Ar tu girdėjai apie to
kią būseną, kada žmogus 
guli pamėlynavęs ir jam rei
kia orą per bumą pūsti?

- Girdėjau, kaip negirdė
si. Net televizijoje rodo, 
kaip reikia tokį veiksmą pa
daryti. - O ar tau kada nors 
buvo proga man į kūną orą 
pūsti? Žinoma, kad nebuvo 
ir Dieve gink, kad nebūtų. 
Tavo kvapo visiškai neno
riu. Na, kad kokia grakštes
nė moterėlė pasimaišytų, 
gal ir nesispardyčiau. Bet 
tu, geriau pasilaikyk savo 
kvapą sau. Nusiramink jo
kio asmeninio įžeidimo. 
Tik taip sau. Taigi, niekad 
tau nereikėjo man kvapo 
pūsti. O kodėl? Todėl, kad 
niekad nereikėjo. O kodėl 
nereikėjo? Todėl, kad aš ge 
rokai pirmyn pažengęs prieš 
tuos daktarus, kurie tik da
bar susigraibė, ką reikia da
ryti, kad išvengtum širdies 
kvebeldžiavimo. Televizi
joje mokė. Nori daugiau 

apie tai išgirsti?
- Mano ausys atsidarė.
- Na, tai pradėsiu iš pa

grindų. Ir kad gerai supras
tum aiškinsiu vaizdingais 
pavyzdžiais. Tavo ir mano 
namas išvedžiotas visokiais 
vamzdžiais ir vamzdeliais 
per kuriuos vanduo iš kaž
kur nueina, o nereikalingi 
skirstymai vėl kažkur nubė
ga. Taigi ir žmogaus kūnas 
pilnas vamzdelių, kuriais 
kraujas laksto ir skuba į 
širdį. Ar tau teko pergyven
ti, kada tavo namo vamz
džiai užsikemša? Šauki 
plumberį. O jis daugiau 
kainuoja negu daktaras. 
Dabar susikaupk, kad gerai 
suprastum. Atsitinka taip, 
kad tie kraujo vamzdeliai 
ima ir užsikemša. Taip kaip 
mano. Ką daryti? Kaip 
tuos vamzdelius atkimšti? 
Čia nemaža problema. Šir
dis ima rėkti negaudama 
kraujo.

Daktarai atrado. Žino
ma, aš tą jau senai žinojau. 
Televizijoje sakė, kad pora 
konjakų kasdien išvalo vi
sus kraujo vamzdelius. Da
bar žinai, kodėl mano širdis 
veikia? Dabar žinai, kodėl 
tau nereikėjo man kvapo 
pūsti? Konjakas taip išvalo 
tuos vamzdelius, kad jie vei 
kia lyg vakar būtų įmontuo
ti. Kad taip lengvai būtų 
galima namų vamzdžius 
švariais išlaikyti.

Florijonas pripylė apypil 
nę stiklinę vamzdžių valy
mo skystimo.

- Na, tai už daktarų svei
katą. nors vėlokai, bet susi
prato.

- Florijonai, sakei, kad 
porą kasdien, bet čia man 
atrodo lyg ir perdidelė dozė.

- Nepasakė, kokio didu
mo. Tuo laiku televizija ap- 
gedo. O kai paveikslas pasi 
taisė, kalbėjo apie porą. O 
kokio dydžio pora, neišgir
dau. Bet geras vaistas dar 
niekam nepakenkė. Už nau 
jus atradimus!

*****
CLEVELANDO

LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

įvyks vasario mėn. 5 d. 2 
vai. popiet, Lietuvių Namų 
viršutinėje salėje.

Programoje: naujos val
dybos rinkimai, pietūs ir kiti 
einamieji reikalai.

Visi nariai kviečiami da
lyvauti.

Svečiai yra laukiami. 
J.B.

*****

(D ri^VOS

Šiomis dienomis JAV 
LB Visuomeninių reikalų 
taryba užmezgė ryšius su 
nepelno tikslu veikiančia 
profesionalų egzekutyvų or
ganizacija Intemational Exe 
cutive Service Corps 
(IESC). įkurtai su preziden 
to L. Johnsono pritarimu 
1964 metais, IESC dabarti
niu metu priklauso virš 
12,000 amerikiečių profe
sionalų egzekutyvų. Šie pro 
fesionalai, daugumoje pen
sininkai, savo žiniomis ir il
gamete darbo paskirtimi su
tinka dalintis su jų pagalbos 
prašančioms užsienio insti
tucijomis bei firmomis. Pe
reitais metais IESC pasiųsti 
egzekutyvai darbavosi 837 
projektuose, kurie buvo vyk 
domi 54 pasaulio valstybė
se.

IESC yra suinteresuota 
savo darbuotę vykdyti iš ko 
munizmo išsivadavusiose 
kraštuose, jų tarpe ir Balti
jos valstybėse. 1991 metų 
bėgyje IESC Lenkijoje vyk
dė 21 projektą, Vengrijoje - 
11, Jugoslavijoje - 2, Sov. 
Sąjungoje - 4 projektus. 
Teikta pagalba įvairi: priva
tizacija, susisiekimas, žem
dirbystė, ekologija, preky

home

“Torvil” ltd.
FORMERLY JAJ ČANaDIAN-EIROPEaN EXP.-IMP. CO.

I —— . - - —_____ ____________NEW LOWEST PRICES 
I DOOR TO DOOR DELIVERY

parcels to

► PAKIETAI PAČIU SUPAKUOTI (Nauji ir vartoti rūbai) 

(mažiausia 5 klg. /12 sv., iki nenustatyto svorio)
► STANDARTINIAI MAISTO PAKIETAI

(reguliarus pristatymas)
► GREITAS MAISTO PAKIETAS (14 dienų pristatymas)►►►

SVEIKATOS SVEČIU APDRAUDIMAS (tik Canadoje) 

PARDUODAMA RUSIŠKI AUTOMOBILIAI 
žemiausios kainos - per 3 mėn. pristatymas
(VVolga, Lada, Samara = Sputnik, Moskvich, Tavria, Niva). 

GREITU LAIKU BUS GALIMA PIRKTI OKIO REIKMENIS 
(traktorių, plūgą,sėjimo mašiną ir t.t.)

CALL TOLL FREE 1 - 800 - 932-7995
dealers welcome

canada 
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit #7, 
RexdaJe, Ontario M9W 5PI 
Tel: (416) 798-3320 
Fax:(416)798-3321

Branch
TORVIL PARCELS
404 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel: (416) 534-3860
Fax:(416) 533-4910

ba, investavimas / biržos, 
sveikatos apsauga, ir t.t. 
IESC finansuoja egzekuty- 
vo nuvykimo išlaidas ir, at
sižvelgiant į kvietėjo būklę, 
pagal susitarimą, dalį kitų iš 
laidų. Šiaip, IESC prašo 
kviečiančią instituciją ar fir
mą padengti apsistojimo ir 
vietos transporto išlaidas, o 
taip pat, pagal reikalą, parū
pinti talkininkus. Egzekuty 
vo tarnybos užsienyje laikas 
įvairuoja pagal projekto dy
dį, vidurkiui esant maždaug 
du ir pusė mėnesio. IESC 
direktorių tarybą sudaro 
JAV didžiųjų įmonių vado
vai. Pirmininkauja Daniel 
Burke, Capitol Cities / 
ABC prezidentas. IESC 
biudžetas siekia 42 milijo
nus dolerių, iš kurių 11 mili 
jonų kasmet suteikia U.S. 
Agency for Intemational 
Development.

Šiuo metu IESC planuo
ja savo įstaigą atidaryti Ry
goje. JAV LB VRT-ba ra
gina IESC savo įstaigą ati
daryti Vilniuje ir tuo tikslu 
yra pasiūlius tarpininkavi
mą. IESC pareigūnė Yvette 
Max yra pavesta rūpintis 
veikla Baltijos valstybėse. 
JAV LB Krašto valdyba

LITHUANIA 
LATVIA 

ESTONIA 
UKRAINE 

BYELORUSSIA 
MOIDAVIA 
ARMENIA 
GEORGIA 

St.P1 IERSBURC 
MOSCOW

IESC reikalu informuoja ati 
tinkamas įstaigas Lietuvoje.

JAV LB VRT-ba prašo 
JAV-se gyvenančius lietu
vius profesionalus, kurie su
tiktų vykti į Lietuvą darbuo
tis IESC projektų vykdyme, 
kuo skubiau registruotis 
Stamford, CT esančiame 
IESC centre. IESC sutiktų į 
Lietuvą siųsti asmenį, kurio 
specifiniai pageidauja insti
tucija ar firma Lietuvoje. 
Toks asmuo tačiau turi turė
ti būtinas kvalifikacijas ir 
būti registuotas IESC.

Platesnės informacijos 
gaunamos kreipiantis:

Lithuanian-American
Community, Ine. 

Public Affairs Council 
2715 E. Allegheny Avė., 
Philadelphia, PA 19134. 
Telef.: (215)-739-9353 

LB VRT-bos Inf.

55 SVARŲ MAISTO
SIUNTINYS yra pats 

mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, 
aliejus, kruopos, kava, 

cukrus ir kiti produktai, $85.
22 SVARAI vien tik mėsos 

gaminių $85._
TRANSPAK, 

2638 W. 69TH ST., 
CHICAGO, IL. 60629. 

Tel. 312-436-7772

V.S.A.

Head Office
2136 West Chicago Avė , 
Chicago, 1)1. 60622
Tel: (312) 278-5258
Fax:(312) 278-0875

Branch
R&R INTERPOSTM1K CO.
1055 Broadwav, Buffalo,
N.Y. 14212

Tel/Fax:(716)894-9880

ACCEPT PARCELS BY UPS



člCVeiAM*

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS 
CLEVELANDE

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 74-ų metų 
sukaktis bus minima sekmadienį, vasario 16 d., sekančia 
tvarka:
10:00 vai. ryte - Šv. Mišios Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje. Prieš Mišias vėliavų pakėlimas prie Laisvės 
paminklo.
10:30 vai. - Sv. Mišios Sv. Jurgio liet, parapijos bažny
čioje.
4:00 vai. - Iškilmingas minėjimas Dievo Motinos para
pijos auditorijoje. Kalbą pasakys Lietuvos konsulas 
Chicagoje VACLOVAS KLEIZA.

Menine dalį atliks tautinių šokių grupė GRANDINĖLĖ, 
vadov. R. MOTIEJONAITĖS-BOOTH ir A. GEDRYTĖS, 
gros R. BILIŪNAS.
Įėjimas - $4 dol. auka išlaidoms padengti, vaikams veltui. 
Visi Clevelando ir apylinkių lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

Rengia AL T Skyrius ir LB Apylinkė.

11 psl.DIRVA * 1992 m. sausio 30 d.

Dalis Taraškų šeimos. Iš kairės: Barbara Taraškienė, Vincas, Veronika, Viktoras, Pilypas, Petras, 
Vincas Taraška. Nuotraukoj nėra Antano ir Motiejaus. Plačiau skaitykit 12 psl. VI. Bacevičiaus nuotr.

A.A. ALGIRDAS 
KASULAITIS, 

gimęs 1928. VI. 28 Kybar
tuose, nuo 1949 m. Ameri
koje. Vokietijoje, Augsbur
ge, baigė gimnaziją, o Cle
velande ekonominius moks
lus baigė Westem Reserve 
universitete. Aktyviai reiš
kėsi spaudoj ir politiniam 
gyvenime. Ilga laiką buvo 
"Tėvynės Sargo" - krikščio
nių demokratų žurnalo re
daktorium ir Krikščionių 
demokratų judėjimo pirmi
ninku.

Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Clevelande ir 1992 sau 
šio 18 d. palaidotas Kalvari
jos kapinėse. Liko žmona, 
duktė ir sūnus. Visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą.

♦ * ♦

A.A. RIMA 
PETRAUSKIENĖ 

Sausio 13 d. sunkios 
plaučių vėžio ligos pakirsta 
mirė Rima Petrauskienė. 
Tai buvo Viliaus Kažkulio 
ir Karolinos Vasiliauskaitės 
duktė. Tėvas buvo kariuo
menės kapitonas, todėl kurį 
laika dirbo Kaune, vėliau 

Klaipėdoje, o ją užėmus vo
kiečiams, Biržuose ir kitur. 
Rima gimnaziją baigė Bir
žuose. Per gimines karo 
metu repatrijavo į Vokietiją.

Po daugel nelaimių Ri
ma, su dviem vaikais 1950 
m. atvyko į Clevelandą pas 
dėdę Povilą Vasiliauską. 
1959 m. su Aleksu Petraus
ku sukūrė šeimą.

Rima ir Aleksas Petraus
kai buvo geri Clevelando L. 
Bendruomenės šeimos na
riai, aktyvūs įvairių lietuviš
kų kultūrinių renginių lanky 
tojai, tų renginių, lietuviš
kos radio valandėlės, ir lie
tuviškos spaudos dosnūs rė- 
uiėjai.

Sausio 16 d. 7 v.v. Ja- 
kobs laidotuvių namuose, 
Rimos vaikai su šeimomis, 
draugai ir artimieji susirin
ko atsisveikinti Rimą. Kun. 
J. Bacevičiui maldas sukal
bėjus, Pr. Razgaitis paskaitė 
trumpą Rimos gyvenimo 
biografiją ir pareiškė užuo
jautą Aleksui ir visiems šei
mos nariams.

Sausio 17 d. po laidoji
mo mišių laikytų kun. J. Ba

cevičiaus Jakobs laidojimo 
namuose, velionės Rimos 
Petrauskienės palaikai, šei
mos narių ir artimųjų paly
dėti ir nuvežti palaidoti am
žinam Rimos poilsiui, sve
tingos Amerikos žemėje Vi
sų Sielų kapinėse.

* ♦ ♦

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1992 m. Š. Amerikos lietu
vių kalnų (alpinistines) sli
dinėjimo pirmenybes numa
to pravesti Toronto LSK 
Jungtis, Loretto Ski Resort, 
Loretto, Ont. Tiksli data 
šiuo metu dar nežinoma, ta
čiau tikimasi, kad bus š. m. 
vasario 29 ar kovo 7.

Programoje - slalomas ir 
didysis slalomas įvairiose 
asmžiaus klasėse.

Varžybų vadovas - Ri
mas Kuliavas, 297 Kennedy 
Avė., Toronto, Ont. M6P 
3C4. Tel (416)-766-2996.

* * *

ŽAIBO KREPŠININKAI 
AKTYVŪS

Clevelando LSK Žaibo 
krepšinio sekcija šį sezoną 
rodo daug gyvumo. Nau
jasis sekcijos vadovas Vidas 
Tatarūnas stengiasi suakty
vinti vyrų komandas ir at

HH Lithuanian Credit Union

gaivinti jaunius bei jaunu
čius. Numatoma suorgani
zuoti ir moterų komandą.

Vyrų A ir vyrų B ko
mandos dalyvauja Salvation 
Army lygoje, kurios sezo
nas tik ką prasidėjo. Žaidi
mai vyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais Salvation 
Army salėje, Grovewood 
Avė. prie 175 St. (buvusioj 
Paul Bellamy mokykloje). 
Vyksta 3 žaidimai: 8:00, 
9:00 ir 10:00 vai. vakaro. 
Žiūrovai kviečiami atsilan
kyti.

Abi Žaibo komandos sa
vo žaidimus jau pradėjo. 
Žaibo A komanda savo pir
mose rungtynėse įveikė 
Goolsbys 61:46, tačiau Žai
bo B komanda pralaimėjo 
prieš Muldoons Tavern 
60:70.

Sausio 30 d., ketvirtadie
nį žais abi Žaibo komandos: 
A komanda - 8:00 vai., o b 
- 10:00 vai. Krepšinio mė
gėjai prašomi atsilankyti.

Vyrų A komandos vado
vas yra Gediminas Puško- 
rius, o vyrų B - Raimundas 
Sabaliauskas. Abiejų ko
mandų koordinatorius / me
nedžeris yra Tadas Kijaus- 
kas.

Abiejų komandų dalyva
vimą šioje lygoje finansiniai 
parėmė Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas.

PARENGIMAI
1992 M.

• VASARIO 16 d. Minėjimai 
4:00val. Clevelande Dievo Motinos 
parapijoje salėje.
* VASARIO 29 d. Užgavėnių 
Balius rengia skautų tėvų komitetas 

•BALANDŽIO 25 d. Grandi
nėlės parengimas.

• BALANDŽIO 26 d. Sv. Jurgio 
parapijos Atvelykio Stalas 11:30 
vj. iki 3:30 p.p.

• KOVO 8 d. Lietuvių Fondo 
koncertas.

• GEGUŽĖS 2-3 d.d. - Cle
velando ateitininkų metinė šeimos 
šventė.

• GEGUŽĖS 25 d. Prisiminimo 
diena ruošia Sv. Jurgio parapijos 
karo veteranų 613 postas 8:30 v .r. 
vėliavos iškeliamos, 9:00 Mišios ir 
vėliau pusryčiai.

• LIEPOS 19 d. sekmadienyje 
12-ą valandą popiet, Žalgirio šaulių 
kuopa rengia gegužinę prie ežero 
Beachland parke - 17815 Canter- 
bury Rd. Cleveland.

• RUGPIOČIO 2 d. - sekma
dienyje 12-ą valandą popiet, LKVS 
"RAMOVĖ" Cleveland’o skyrius 
rengia gegužinę prie ežero - Beach
land parke, 17815 Canterbury Rd 
Cleveland.

• LAPKRIČIO 15 d. Sv. Jurgio 
parapijos rudens festivalis 11:30 iki 
3:30v.

• GRUODŽIO 24 d. Bendros 
Kūčios - Sv. Jurgio parapijos salėje 
9:30 v.v.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio William J. Sr.,

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
767 East 185th Street 

Cleveland, Ohio 44119

481-6677
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzi/uoti direktoriai ir balzamuoto/ai

936 East 185th Street, Cleveland. Ohio 44119 
Tel. (216| 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje * Didele aikštė automobi

liams pastatyti.

# RITA MATAS - Broker - G.R.I. - C.R.A.

Matas realtors
2412 CEDARWOOD ROAD 
PEPPER PIKE. OH 44124

(216) 473-2530

18021 MARCELLAROAD 
CLEVELAND, OH 44119 

(216) 486-2530

ADV VYTAS MATAS - teisinis patarėjas



DIRVA
ĮVYKIŲ KRONIKA

IŠEIS PASKUTINIS L. 
KAT. BAŽNYČIOS 

KRONIKOS TOMAS 
Daugelis teiraujasi, kada 

bus išleistas paskutinysis - 
dešimtasis "Lietuvos katali
kų Bažnyčios kronikos" to
mas. Pranešame, kad jis jau 
atiduotas spaudai. Spaus
tuvė pažadėjo spausdinimą 
baigti š.m. vasario mėnesį, 
knygos kaina - 10 dolerių.

Norintieji tą knygą įsigy
ti, prašomi užsakymus ir 
knygos vertų bei persiunti
mo išlaidas padengiančius 
čekius siųsti šiuo adresu: 
The Society or the Chroni- 
cle of Lithuania, Ine. 6825 
South Talman Avenue, 
Chicago, IL 60629.

Prašome paremti ir to
lesnį "LKB kronikos" tomų 
išleidimą anglų ir ispanų 
kalbomis. Siekiant, kad pa
saulis kuo plačiau sužinotų 
apie Lietuvos ir jos tikinčių
jų patirtus vargus, "LKB 
kronikos" tomai kitomis kai 
bomis išsiuntinėjami dauge
liui įvairių kraštų vyskupijų 
ir garsiosioms bibliotekoms. 

Kun. K. Kuzminskas

♦ * ♦

GINTĖ DAMUŠYTĖ
12 metų išdirbusi Lietu

vių Katalikų Religinėj Šal
poj ir vadovavusi Lietuvių 
Informacijos Centrui, sausio 
10 d. pasitraukė iš reikalų 
vedėjo pavaduotojos parei
gų. Nuo š.m. sausio 13 d. 
jinai perėjo dirbti į Lietuvos 
Misiją Jungtinėse Tautose.

1979 m. atėjus į Religinę 
Šalpą, G. Damušytė išvystė 
plačią sąžinės kalinių glo
bos kompaniją, vertė pogrin 
džio spaudos ištraukas kita
taučiams ir skleidė LKB 
Kronikos informacijas. 
Tamsiais okupacijos laikais 
ji padėjo organizuoti mate
rialinę pagalbą persekioja
miems Lietuvoj ir paramą 
Lietuvos Katalikų Bažny
čiai. Jos vedamas Lietuvių 
Informacijos Centras įgyjo 
tarptautinį pripažinimą kaip 
patikimas žinių šaltinis.

Naujose pareigose Lie
tuvos Misijoj G. Damušytė 

To the fnends of
Rima Petrauskis

lt was a great pleasure to meet all of you.
May you know that the sound of your voices 

singing amidst the blowing snow vvill linger in our 
hearts forever.

Sincerely,
VValter & Cynthia 

Erie & Rebecca 
Schvvelgin

rūpinasi informaciniais ir 
socialiniais - humanitari
niais klausimais bei techni
nės pagalbos-vystomosi pro 
gramomis.

* * *
RASA RAZGAITIENĖ 

sausio 17 d. pasitraukė iš 
Specialių Projektų Vedėjos 
pareigų LKR Šalpoje. Per 
praėjusius metus, R. Razgai 
tienė sėkmingai vadovavo 
"Gyvybė Lietuvai" ir "Kny
gos Lietuvai" programom, 
per kurias buvo pasiųsta 23 
konteineriai humanitarinės 
pagalbos Lietuvai ir milijo
ninės vertės vaistų, skiepų ir 
medicininių reikmenų.

* * *

KADA GAUSIME 
LIETUVIŠKUS PASUS?

I šį klausimą, kuris do
mina daugelį žmonių, papra 
šiau atsakyti Lietuvos URM 
pasų ir vizų skyriaus vedėją 
Darių Šeškauską. Mano pa
šnekovas atsakė, kad Lietu
vos Respublikos piliečių pa
sai spausdinami Didžiojoje 
Britanijoje. Pirmoji 50 
tūkst. pasų partija turi būti 
atgabenta į Lietuvą iki Kalė 
dų. Tačiau pasų teks dar 
truputį palaukti, kol jie bus 
legalizuoti, t.y. kol juos pri
pažins atitinkamos užsienio 
valstybių institucijos, tai ga 
Ii trukti nuo dviejų iki ketu
rių savaičių. Tik po to lietu 
viai, keliaujantys į užsienį, 
pasienyje galės išdidžiai iš
sitraukti žalią Lietuvos Res
publikos, o ne raudoną 
SSSR užsienio pasą.

Lietuviški pasai pirmiau
siai bus išduodami tiems, 
kas vyksta į užsienį. Beje, 
vizų skyrius dar gali išduoti 
SSSR užsienio pasus tiems 
asmenims, kurie labai ne
kantrauja išvykti tučtuojau. 
Be to, pritrūkus tuščių pusią 
pių užsienio valstybių vi
zoms, į seną SSSR užsienio 
pasą gali būti įklijuoti papil
domi puslapiai. Tokių įkli
jų nepripažįsta tik JAV am
basada, visų kitų valstybių 
ambasados ramiai štampuo
ja juose savo vizas.

Aurimas Drižius

RETAI GIRDĖTA, KAD DIDELĖS ŠEIMOS 
MOTINA TAIP VISUR SUSPĖTU...

Sausio 6 dieną Plain Dea 
ler dienraštyje buvo platus 
straipsnis apie lietuvę Bar
barą Tarašką-ienę ir jos šei
mą.

Vincas Taraška ir Barba
ra jau 29 metus gyvena 
Wickliffe, bet nuolatos jie ir 
jų vaikai yra čia mūsų para
pijoje.

Taraškos užaugino šešis 
sūnus ir vieną dukterį. Visi 
vaikai lankė šv. Kazimiero 
šeštadienio mokyklą ir visi 
dalyvavo skautų organiza
cijoj.

Dauguma atsimenam bū
rį mažų vaikų, o dabar užau 
go: Antanas - 24 metų, Pet
ras - 23, (vedęs Sharon ir 
turi dukrelę Adriją), Vincas 
- 22, Motiejus - 20, Vikto
ras - 17, Veronika - 13, Pi
lypas - 11. Visų aktyviau
sia yra Barbara, kurios isto
rija tikrai įdomi. Jos prose
nelis ir prodėdė Juozas Ala- 
burda buvo Šv. Jurgio baž
nyčios pirmasis klebonas. 
Barbara iš namų yra Hala- 
burdaitė. Ji pasižymi nepa
prasta energija ir darbais 
jaunimo organizacijose. 
1990 m. spalių mėn. šv. 
Jono Katedroje ji gavo Šv. 
Onos medalį - aukščiausią 
žymenį teikiamą suaugu
siems už ypatingus darbus 
su jaunimu.

Barbara 13 metų Wick- 
liffe, Willoughby, YMCA 
buvo plaukimo grupių va
dovė. Visi vaikai kartu su 
motina dalyvavo tose plau
kimo grupėse. Keturi buvo 
"lifeguards". Veronika ir 
Pilypas tebėra tose pareigo
se.

Barbara kasmet dalyvau
ja Baltijos plaukikų suvažia 
vimuose Toronte, kur Ta- 
raškų vaikai atstovauja 'Žai 
bą".

Praeitą vasarą Taraškos 
lankėsi Lietuvoje. Veroni
ka, Pilypas ir Vincentas 
plaukė Olimpinėse žaidynė
se. Viktoras Klaipėdoje žai 
dė futbolą (soccer) su Chi
cagos grupe. Petras slidinė
jo varžybose Kaukaze, o 
Antanas turėjo ten dalyvauti

plaukimo varžybose, bet 
prieš išvykstant į Lietuvą 
susižeidė koją.

Lietuvoje jie aplankė tė
vo seserį Ukmergėje, Kry
žių kalną, dalyvavo Medi
ninkuose nužudytųjų laido
tuvėse. Dalyvavimas to
kiuose istoriniuose įvykiuo
se paliko vaikams neužmirš 
tarnus įspūdžius. Ypač kad 
jie jau galėjo susikalbėti lie
tuviškai su naujais draugais.

Grįžtant prie Barbaros 
darbų reikia nepamiršti, kad 
ji metų metais savo rankų 
darbeliais puošė Kaziuko 
muges, dirbo mokyklos, 
Grandinėlės, Blynų balių ko 
mitetuose ir t.t.

Retai girdėta, kad kukli, 
didelės šeimos motina, taip 
visur suspėtų dirbti! A.S.

♦ ♦ ♦

ADOPTION:
LOVING CATHOLIC COUPLE VVISHES 
TO ADOPT YOUR NEVVBORN, INTO A 
HOME FILLED WITH SECURITY, 
HAPPINESS AND LOVE.

CONFIDENTIAL (LEGAL) EXPENSES 
PAID. CALL KATHY AND MICHAEL 

COLLECT 914-763-6033
(4-14)

Iš Viešpaties rankų man buvo suteikta gausiai dovanų. 
Ir aš šiandien Jam dėkot išeinu...

A. f A.

ANTANUI GRINIUI

staiga ir netikėtai iškeliavus amžinybėn, 
liūdesy likusiems: žmonai JADVYGAI, sesei 
ONAI ir brolių vaikams Lietuvoje, giminėms ir 
draugams Kanadoje ir USA - reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Detroito Lietuvių Kultūros Klubas

A. A.

ALGIRDUI KASULAIČIUI

mirus, jo žmonai DALIAI, dukrai KRISTINAI, 
sūnui ALGIUI ir visiems giminaičiams, 
artimiesiems bei jo idėjos draugams reiškiame 
širdingiausią užuojautą ir drauge skausmingai 
išgyvename gilaus liūdesio valandas.

Juoze ir Jonas Daugėlai 
Florida.

Atnaujindami 
prenumeratą ir kitomis 
progomis Dirvai aukojo:
Balčeris H., W Los Angeles .10.00 
Dabrėga J., Brockton .......... 10.00
Elsbergas Br., Surfside .....  10.00
Grigaitis J., Chicago .......... 20.00
Juška V., Canada ................. 5.00
Lapinskas J., Chicago ......... 10.00
Malakauskas I., Watertown . 5.00 
Pilmonas J., Hickory Hills .. 10.00 
Staugaitis A., Canada ........ 10.00
Balynas P., Dearbom ......... 10.00
Idika A., St. Pete.................... 5.00
Jonaitis A., Gulfport ............ 5.00
Kavaliauskas R., N.Fairfield.10.00 
Saikas C., Kirtland ............ 50.00
Žalagėnas K., Chicago ......  10.00
Jacikevičius B., Wlgy.......... 10.00
BALFas Redford ............... 20.00
Jonaitienė I., Cleveland.....  25.00
Ardys J., Fairview ............. 20.00
Ažusenis V., Lakewood ......  5.00
Janson W., Hyannis ........... 10.00
Januta D., Berkley ............. 70.00
Jūras F., Cleveland .............. 5.00
Karasa A., Fallston ............ 10.00
Kazlauskas M., Winter Pk .. 10.00 
Lendraitis J., Palos Hts., .... 50.00 
Maceikonis V.U. Elizabeth,. 20.00 
Mikalauskas J. Seminole ....  5.00
Pacevičius A. Canada ........ 20.00
Paprockas B., Glendale ....  20.00
Rentelis J., Randolph ......... 20.00
Rudokas S., Chicago ......... 10.00
Rugienius V., Livonia ....... 10.00
šenbergienė A., Cleveland .. 50.00 
Skorupskas S., Farmington . 10.00 
Varanka T., Claredon h......  25.00
Vitkus V., Rochester ......... 10.00
Zebertavičius V. Sunny H. .. 5.00

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

♦ ♦ ♦

PRAŠO PATIKRINTI 
ADRESĄ

Irena ir Leonas Kriauče- 
liūnai (Leonas) aar Kartą 
praneša, kad mūsų adresas 
yra : 13400 Parker Rd. 
LEMONT, IL 60439. 
Paštas pranešė, jos laiškai 
siunčiami LOCKPORT paš
to adresu daugiau nebus 
persiunčiami ir bus grąžina
mi siuntėjui.

Skaitykit irplatinkįt 
(DIVJVĄ
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