
TM LITMUArMIAIVI WORLD-WID DAILY 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, VASARIS - FEBRUARY 6, 1992 

Būtina pasmerkti lietuvių 
tautos genocidą 

Antradienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Vasario 4 d. (Elta) — 

Dvi dienas Vilniuje vyko 
Lietuvos politinių kalinių 
sąjungos antrasis suvažiavimas. 

Si sąjunga vienija ypatingo 
likimo žmones — pasirinkusius 
bekompromisinį gyvenimo ke
lią, kovai už Lietuvos nepri
klausomybę paaukojusius savo 
jaunystę, sveikatą, asmeninę 
laimę, iškentusius gulagų 
siaubą, pasiryžusius aukoti ir 
gyvybę. Tai žmonės, kaip pasakė 
suvažiavime Lietuvos Respubli
kos premjeras Gediminas 
Vagnorius, kurie neleido 
užgesti valstybės atkūrimo 
ugnelei. Ir nebūtų 1988 metų 
Sąjūdžio, atgimimo, nebūtume 
laimėję šių dienų taikios kovos, 
jei tikrieji Lietuvos patriotai 
nebūtų pakilę į žūtbūtinę pasi
priešinimo kovą nuo pat pirmų
jų bolševikinės okupacijos die
nų. Daug buvo nukankinta, nu
žudyta, — ir kaip mums šian
dien jų visų trūksta — prarastų 
protų ir rankų. Išlikusiems, 
baisias kančias iškentusiems, 
vyriausybė padės įveikti dabar
ties rūpesčius, pasakė premjeras 
Jis pakvietė visus aktyviai 
reikštis politinėje veikloje. 

Suvažiavimas priėmė rezoliu
cijas, kuriose raginamas Par
lamentas kuo greičiau priimti 
desovietizacijos įstatymą, 
besąlygiškai a tkurt i žemės 
nuosavybės teisę, bausti asme
nis, stabdančius agrar inę 
reformą. Vieningai buvo pa
smerkti kairieji, trukdantys 
parlamentui priimti svarbius 
dokumentus, pabrėžta būtinybė 
surinkti visą istorinę medžiagą 
apie rezistenciją, jos dvasią skie
pyti jaunajai kartai . Tylos 
minute buvo pagerbti visi žuvu
sieji, taip pat Vakaruose, pri
verstinėje tremtyje mirę kovoto
jai už Lietuvos nepriklausomy
bę. 

Išrinkta 50 asmenų Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos 
taryba. Pirmasis jos posėdis 
įvyks Vilniuje vasario 22 dieną. 

Piliečių Chartijos va rdu 
Lietuvos Respublikos piliečių 

chartijos vardu grupė inte
lektualų paskelbė laišką Lietu
vos Respublikos Aukščiausiajai 
Tarybai. Parlamente pradeda
mas svarstyti projektas 
įstatymo „Dėl kai kurių 
apribojimų užimti pareigas 
valstybinėje tarnyboje". Laiško 
autorių nuomone, šiame doku
mente turėtų būti aiškiai pa
smerktas karo ir pokario metais 
vykdytas lietuvių tautos genoci
das, teisiškai įvert intas 
okupacinės valdžios vykdytas 
moralinis ir ideologinis teroras, 
paskelbtos nusikalstamomis or
ganizacijos, vykdžiusios ar 
padėjusios vykdyti genocidą 
Lietuvoje, o nusikaltusiems 
nebūtų taikoma senatis, api
brėžtas buvusios partinės ir 
tarybinės nomenklatūros vaid-
muo.vykdant okupacinį režimą. 
Siūloma patikslinti ir paties 
įstatymo pavadinimą, kuriame 
turėtų būti kalbama apie oku
pacinių pareigūnų veiklos įver
tinimą, o ne apie tam tikrų 
žmonių teisių apribojimą. 
Įstatymas turėtų būti ne drau
dimas atlikti tam tikrą profesinį 
darbą, bet laikinas apribojimas 
eiti vadovaujančias pareigas. 
Niekas neturi būti persėk iojams 
už savo pažiūras. Galutinį 
sprendimą dėl asmens kaltės 
gali tarti tik teismas. 

Kalbant apie veiklą okupaci
nės valdžios struktūrose, 
pabrėžiama laiške, reikia 
įvertinti ne tik sovietinės, bet ir 
nacistinės okupacijos laikais 
vykdytą genocidą, apibrėžti jo 
vykdytojų atsakomybę. 

Kaunas jų nepamiršo 
Kauno mero potvarkiu mieste 

įamžinamas žymių žmonių — 
prieškarinio laikotarpio veikėjų 
a tmin imas . Automobilistų 
gatvė nuo šiol bus vadinama P. 
Plechavičiaus, Komunos g. — 
Stasio Šalkauskio, Signalo g. — 
A. Ramanausko — Vanago, Vai
ro g. — K.Škirpos gatve. 

Donelaičio gatvėje, prie namo 
Nr. 13, bus pritvirtinta memo
rialinė lenta, skelbianti, jog 
1931-1939 metais čia gyveno 
Steigiamojo seimo atstovas, 
Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas, užsienio reikalų ir 
teisingumo ministras Mykolas 
Šleževičius. Memorialine lenta 
bus pažymėtas ir Perkūno alėjos 
55 namas, kuriame 1935-1940 
metais gyveno Valstybės saugu
mo departamento direktorius 
Augustinas Povilaitis, bolše
vikų Maskvoje sušaudytas 1941 
metais. Prie namo Aušros g. 49 
atminimo lenta praeiviams 
bylos, kad čia 1935-1940 metais 
gyveno žymus istorikas, arche
ologas, muziejininkas, Lietuvos 
ir užsienio universitetų profeso
rius Jonas Puzinas, miręs Chi-
cagoje 1978 metais. 

Rašytojo jubiliejui 
Pasitinkant Vinco Mykolai

čio-Putino gimimo šimtąsias 
metines, Marijampolėje bus 
pastatytas paminklas. Jį sukūrė 
skulptorius Alfonsas Ambraziū-
nas. Keturių metrų aukščio 
skulptūrą autorius pavadino 
,,Amžino nerimo poetas". Iš 
bronzos skulptūra išlieta Talino 
liejykloje. 

Paminėtini dar du pastarojo 
meto Alfonso Ambraziūno 
monumentalūs darbai: Vinco 
Krėvės paminklinė kompozicija 
Druskininkuose ir paminklas 
Basanavičiui Mažeikiuose. 

Paminklas partizanams 
Tauro apygardos Geležinio 

Vilko rinktinės partizanų at
minimui Prienuose nutarta 
pastatyti paminklą. Jis turėtų 
iškilti Laisvės aikštėje, nes, 
anot vieno poeto, „kadaise čia 
buvo aikštė akmenų, kur degė 
brolių kraujo žymės..." 

Iniciatyvinė grupė kviečia 
Prienų krašto žmones, visus pa
triotus prisidėti prie šio suma
nymo. Patarimus ir konkrečius 
pasiūlymus, projekto eskyzus, 
maketus prašoma iki kovo 1 
dienos pateikti Prienų vyr. ar
chitektei D. Križinauskienei 
(Prienai, rajono savivaldybė. 
Laisvės aikštė 12, kabinetas 57). 
Laukiama ir finansinės para
mos. 

Lietuva ruošiasi JAV 
viceprezidento vizitui 

Vilniuje pradėjo dirbti speciali 
JAV grupė, kuri rūpinasi vice
prezidento Dan Quayle vizito 
Lietuvoje parengimu. Vasario 7 
dieną viceprezidentas pasakys 
kalbą Lietuvos sostinės nepri
klausomybės aikštėje, susitiks 
su Vytautu Landsbergiu ir Ge
diminu Vagnoriumi. Numatyta, 
kad tą pačią dieną Parlamente 
bus pasirašoma keletas Lietu
vos respublikos ir JAV doku-

Baltųjų rūmų sukviestame JAV gubernatorių pasitarime su prezidentu Bushu, Colorado guber
natorius Roy Romer, kairėje, kuris šį rudenį perima vadovauti Amerikos gubernatorių sąjungai, 
drąsiai pasisakė prieš prezidento ekonominę programą ir pareikalavo, kad žurnalistai galėtų sekti 
šį pasitarimą, kurie buvo paprašyti išeiti. 

Gubernatoriai nepritaria 
prezidento ekonominiam planui 

Wasbingtonas. Vasario 4. — 
Baltųjų rūmų pastangos nu
teikti Amerikos valstijų guber
natorius už Prezidento vedamą 
ekonominę politiką, susilaukė 
nemažo pasipriešinimo iš demo
kratų gubernatorių, kurie tei
gia, jog valstijos turės mokėti už 
Washingtono daromus biudžeto 
išlaidų sumažinimus rinkimi
niuose metuose. 

Gubernatoriai buvo sukviesti 
pasitarimui su prezidentu. 
Gubernatorių sąjunga, kuriai 
priklauso visi valstijų guber
natoriai, nežiūrint ar jie būtų 
demokratai ar respbulikonai, 
turi skirtingą nuomonę ekono
minių klausimų sprendime, 
negu Baltieji rūmai, o ypač ir 
dėl to. kad valstijoms norima 
užkrauti didesnę atsakomybę už 
biudžeto nesubalansavimą. Gu
bernatoriai taip pat pareiškė 
nepasitenkinimą, kad norima 
apkarpyti Medicaid ir Medicare 
fondus. Vietoje to, gubernatoriai 
siūlo daugiau mažinti kariuo
menės išlaidas, negu kad prez. 
Bushas yra pasiūlęs. Taip pat 
buvo pareikšta abejonė, ar 
prezidentas turįs planą suma
žinimui ir baigimui ekonomi
niam atoslūgiui, kai statyba yra 
beveik sustojusi kartu ir su kita 
pramonės produkcija. 

Pareikalavo spaudą pasilikti 
Susikirtimas įvyko po to, kai 

kalbėjo prezidentas ir Baltųjų 
rūmų pareigūnai norėjo išvaryti 
žurnalistus iš pasitarimų patal
pos, bet demokratai gubernato
riai pasipriešino ir jie pasakė 
norį kalbėti, kad ir spauda juos 
girdėtų. Bushas norėjo to dalyko 
išvengti, nukreipdamas dėmesį, 
jog demokratai norį padidinti 
mokesčius. Bet Colorado valsti
jos gubernatorius Roy Romer 
pertraukė prezidentą, papra
šydamas, kad spauda pasiliktų. 
Reporteriai buvo palikti jiems 
skirtoje patalpoje. Gub. Romer 
norįs kad žurnalistai išgirstųjų 
klausimus prezidentui ir jo at
sakymus. 

Prezidento reakcija 
Kai gub. Romer kalbėjo, jog 

yra kiti interesai biudžeto nesu-

mentų. Aukštasis svečias taip 
pat dalyvaus JAV ambasados 
Lietuvoje atidarymo iškilmėse. 

balansavimo politikoje, ir kad į 
tai įeina ir kažkokie neaiškūs 
formulavimai, kurie klaidina vi
suomenę, kiek bus sutaupyta 
piiagų, tai Baltųjų rūmų parei
gūnai nukirto garsiakalbį į 
spaudos kambarį Į ta i Bushas 
reagavo: „Ar jūs norite padidin
ti mokesčius federaliniu pagrin
du?" Dar vėliau gub. Romer, 
kuris perima gubernatorių 
sąjungos vadovavimą, patarė, 
kad būtų dar daugiau mažina
mos kariuomenės išlaidos. 
Bushas greitai reagavo, 
klausdamas, kokias bazes jie 
nori savo valstijose uždaryti, 
kokius ginklus eliminuoti, o gal 
nori atleisti žmones iš darbo. 

Kalti ne gubernator ia i 
Šiaurinės Dakotos guberna

torius George Sinner tada pa
sakė: ,,Aš manau, kad jūs 
turėtumėte turtingiesiems daug 
daugiau padidinti mokesčius, 
nes faktas yra, kad mes grims-
tame gilyn į nuostolius..." Kai 
Kongresas ir prezidentas gin
čijasi dėl mokesčių mažinimo, 
tai gubernatoriai mano, jog 
federaliniai mokesčiai ir išlaidų 
mažinimas vers juos didinti 
mokesčius savo valstijose. 
Gubernatoriai pasisako, jog, jei 
kas nors turės būti kaltinamas 
už mokesčių didinimą, tai ne jie, 
o federalinė vyriausybė. 

Tačiau Baltųjų rūmų spaudos 
direktorius M. Fitzwater, vos 
kelios minutės prieš Busho 
susitikimą su gubernatoriais, 
pripažino, kad v:ešoji publikos 
nuomonė apie Busho pastangas 
pagerinti krašto ekonomiją yra 
„ma i šy ta" ir kad Busho 
ekonominė programa nesanti 
pati geriausia, tačiau ji niekam 
nekenkianti. 

Žurnalistai pastebėjo, jog New 
Yorko gubernatorius Mario 
Cuomo nedalyvavo šiame pasi
tarime Baltuosiuose rūmuose. 
Reporteriai turėjo nedalyvauti, 
o gubernatorių klausimai turėjo 
būti įteikti iš anksto, į kuriuos 
prezidentas turėjo atsakyti. 

— Minsko vienoje ligoninėje 
yra vėžio skyriuje slaugomi vai
kai, kurie per Černobylio atomi
nės jėgainės sprogimą buvo pa
liesti leukemijos ligos. Jie yra 
gydomi įvairių Europos kraštų 
lėšomis. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Strasbourge baigėsi dvi 
dienas vykęs specialus ekspertų 
pasitarimas tautinių mažumų 
apsaugos Europoje klausimais. 
Svarbiausias jo tikslas buvo 
numatyti, kaip, kilus konflik
tams, turėtų veikti kontrolės 
mechanizmas. Pasitarime pra
nešimą padarė ir Lietuvos 
Respublikos Tautybių departa
mento generalinė direktorė 
Halina Kobeckaitė. 

— Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta grafiko Romualdo 
Čarnos ir tapytojo Arūno 
Vaitkūno kūrinių paroda. Lan
kytojų dėmesį patraukia daili
ninko skurti portretai, peizažai, 
gana įdomios abstrakcijos. 

— Vi ln iaus menininkų 
rūmuose Prancūzijos am
basadorius Lietuvoje F.de 
Siurmenas atidarė savo šalies 
knygų parodą, kuriai pasibai
gus visos 800 knygų bus pado
vanotos trims Lietuvos biblio
tekoms. 

— Suomijos lėktuvų kom
panija Finnair ir St. Peters-
burgo aeroflotas susitarė 
sudaryti vieną bendrą lėktuvų 
kompaniją, kurios centras bus 
St. Petersburge. 

— Lietuvos valstybinio him
no įstatyme yra nustatyta, jog 
viešai giedant himną arba jį gro
jant, susirinkusieji ten žmonės 
jį gieda ar klauso ramiai stovė
dami. Vyrai nusiima kepures 
arba kurį kitą galvos apdanga
lą, o Krašto apsaugos kariai ir 
policijos pareigūnai gerbia 
himną Krašto apsaugos statutu 
nustatyta tvarka. 

— Illinois valstijos gaberna-
torius Jim Edgar atsiuntė savo 
išleistą proklamaciją, kurioje 
prisimena 74-ąją Vasario 
šešioliktąją ir kad Lietuvos 
valstybė prasidėjo 13 amžiuje 
ir ragina tą lietuvių laisvės 
šventę minėti įvairiais tai 
dienai pritaikintais renginiais. 

— Libija pranešė Tarp
tautinei Atominės energijos 
agentūrai, jog jos atominės ener
gijos įrengimai gali būti laisvai 
tikrinami ir nėra jokių slaptos 
atominės bombos gaminimo pro
jektų. 

— Europos taryba, kurią 
sudaro 26 valstybių atstovai, 
nutarė buvusiai Jugoslavijos 
sudėtyje Slovėnijai suteikti spe
cialų nario svečio statusą. 

Jelcino sunkumai sugrįžus 
iš Vakarų 

„Didžiausias pavojus iš proletariato..." 
Maskva . Vasario 3. — 

Reuteris praneša, jog Rusijos 
spauda ir televizija teikia daug 
reikšmės prezidento Boriso Jel
cino paskutinei kelionei į Bri
tanijos ir Šiaurės Amerikos 
kraštus, rašydama, kad buvo iš 
naujo paruoštas kelias bendra
darbiavimui, bet ne susikir
timui su Vakarais. 

Tačiau užsienio žurnalistai 
pastebi, jog, nežiūrint kiek 
spauda skelbia Jelcino užsienio 
politikos reikalų pasisekimą, 
Maskvos gatvėse kalbama tik 
apie vidines ekonomikos refor
mas. Ir Jelcinas sužinojo, kad 
liaudį namuose patenkinti yra 
daug sunkiau, negu vakariečių 
audienciją, tai ta pati problema, 
su kuria susidūrė ir buvęs So
vietų prez. Gorbačiovas. Jelci
nas sugiįžo į Maskvą praėjusį 
sekmadienį ir rado, kad jo vy
riausybės reformų programa 
yra puolama, nes Rusijos perka
moji galia žymiai sumažėjo dėl 
to, kad buvo padidintos kainos 
praėjusį mėnesį. Kainos sausio 
mėnesį pakilo 600 procentų, 
rašo buvęs Komunistų partijos 
dienraštis „Pravda". 

Daug nepatenkintų 
Šiuo metu mėnesinis atlygi

nimas pragyvenimui turėtų 
būti 1,300 rublių, maždaug 13 
dolerių, o dabar rusas darbinin
kas vidutiniškai gauna 700 
rublių arba 7 dolerius per 
mėnesį, pranešė Rusijos televizi
ja. Apklausinėti žmonės pasi
sakė maždaug 72 procentais, 
kad jie yra nepatenkinti dabar
tiniu ekonominiu gyvenimu. 

Rusijos viceprezidentas Alex-
ander Ruskoi praėjusią svaitę, 
kai Jelcinas ruošėsi kelionei į 
Vakarus,- kelis kartus kritikavo 
radikalias reformas ir savo 
puolimus atspausdino „Prav-
dos" ir „Izvestijos" dienraš
čiuose. Jis pavadino vyriausybę 
„griaujančia grupe" ir kad 
reformos nuskurdina tautą, dar 

pridurdamas, kad tai padės 
suskaldyti Rusiją. Jis sakė, jog, 
kai kurių intelektualų ir, Rusi
jos demokratijos tėvų dėka", aiš
kiai pajuokdamas vyriausybę, 
,,Mes iš tikrųjų baigsime 
su šimtų bananų respublikų". 

Proletariato pavojus 
Gi Rusijos Parlamento pirmi

ninkas Ruslan Chasbulatovas, 
vadovaujantis vyriausybės kri
t ikas , susitiko su ekono
mistais Jelcinui nesant Maskvo
je ir diskutavo, kaip reikėtų su
prastinti reformas ir jas apkar
pyti, kad žmonėms būtų ge
r iau . Apie tai buvo pra
neš ta televizijos progra
moje praėjusį šeštadienį. Bet 
sugrįžęs prez. Jelcinas gynė 
reformų eigą. Jis pabrėžė savo 
vizito svarbą, pavyzdžiui, saky
damas, kad drastiškas nusigink
lavimas padės subalansuoti 
krašto biudžetą. Laukiama, kad 
reformų debatai iš spaudos 
puslapių persimes į gatves. Jau 
dabar neokomunistų grupės 
išėjo į gatvę ir pravedė, kad ir 
mažo pobūdžio, demonstraciją 
prieš Jelciną. „Didžiausias 
pavojus kyla iš proletariato žmo
nių", išreiškė daugelio nuomonę 
Rusų Ortodoksų kunigas Gleb 
Jakuninas. kuris vadovauja 
Rusijos demokratiniam sąjū
džiui. „Kiekvienas turi būti 
pasiruošęs atsakyti neokomu
nistų pavojui". 

Panašiai susidurdavo ir Gor
bačiovas, o dabar tai išgyvena 
rinktasis Rusijos prez. Jelcinas. 

Povilas Vasiliauskas, 
Klaipėdos miesto meras, sako, jog 
praėjusiais meta is svarbiausias 
įvykis — Lietuvos valstybingumo 
pripažinimas. „Nors siekiant pri
pažinimo nepavyko išvengti aukų, 
bet, aš manau, kad tai pačios nuosta
biausios akimirkos kiekvieno Lie
tuvos žmogaus gyvenime". 

„Mažoji Lietuva" 

— „Opera" žurnale, kuris lei
džiamas Londone, Stewart Man-
ville rašo plačią kritiką, gerai 
įvertindamas neseniai buvusį „I 
Lituani" operos pastatymą, 
atliktą kartu Lietuvos Operos ir 
Lietuvių išeivijos operos 
Chicagoje bendrame pastatyme. 
Krit ikas iškelia Vilniaus 
Operos dirigentą Vytautą 
Viržonį ir Chicagos dirigentą 
Alvydą Vasait}, solistus, 
režisierių Eligijų Domarką, 
ypač baleto šokėjus ir didįjį 
chorą. Jis sakosi nustebės, kad 
lietuviai tur i tokį „puikų 
meninį turtą". Puikios deko
racijos. 

Estija atmetė Rusijos 
ambasadorių 

Talinas. Vasario 5. (RFE) -
Rusijos Respublikos prezidentas 
Boris Jelcinas nominavo buvusį 
Estijos vyriausybės ministrą 
Artūrą Kuznetsovą Rusijos 
ambadadoriumi Estijai. Jelcino 
pranešimas vasario 3 d. buvo 
išleistas 1 vai. po pietų, bet 
Rusijos Užsienio reikalų minis
terija nekonsultavo Estijos Už
sienio reikalų ministerijos ir ne
žinojo, kad Estija negali sutikti 
su jo kandidatūra, kadangi Kuz-
netsovas yra „Estijos Respubli
kos pilietis, o taip pat ir dėl jo 
politinės praeities nepriim
tinas". Akreditavimas, atrodo, 
buvo sulaikytas. Kuznetsovas 
yra Estijos pilietis, nes jis ten 
gimė, bet jis susilaukė daug kri
tikos, kadangi be atodairos kri
tikavo Estijos vyriausybę ir 
reikšdavo priešingą nusistaty
mą prieš Estijos interesus, nors 
ir būdamas ministru be portfe
lio. 

Bet Rusijos vyriausybė vasa
rio 4 d. akreditavo Estijos 
ambasadorių Juri Kahn Mask
voje, kuris su kitais devyniais 
diplomatais įteikė savo skiria
muosius raštus prezidentui Jel
cinui. 

KALENDORIUS 

Vasario 6 d.: Teofilis. Darata. 
Alkis, Titas. Živilė. 

Vasa r io 7 d.: Ričardas. 
Jomante. Romualdas. Drusva, 
Pašvaistė. Vildaugas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 20 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. vasario mėn. 6 d. Lietuvą, Ukrainą ir Lenkiją 
kaip JAV Veteranų ad
ministracijos atstovas, perduo
dant dovanojamas medicinos 
reikmenis tiems kraštams. 

lietuvių nausėdijose. 
Pirmasis šių solistų koncertas 

kovo 1 d. bus Detroite, lietuvių 
parapijos salėje. Koncerto ruoša 
rūpinasi Lietuvių fondo jgalio-

PAKVIESTAS GYDYMUI 

PREZIDENTO PIRMINIAI 
RINKIMAI MICHIGANE 

Prieš porą savaičių rašėme, 
kad norint dalyvauti Michigane 
JAV prezidento pirminiuose 
rinkimuose, reikia iki vasario 
18-tos užsiregis t ruot i , 
pare i šk ian t priklausomybę 
demokratų ar respublikonų par
tijai. Dėl to nuostato vyksta 
diskusijos, nes yra labai daug 
nepatenkintųjų. Tai matydami 
demokratai atšaukė 30 dienų 
nuos ta tą (rule), bet dar 
reikalauja, kad balsuotojas, 
ba l sav imo dieną, užpildytų 
partijai priklausomybės kortelę. 
Respublikonai, kurie buvo prie
šingi 30 dienų nuostato įve
dimui, nori grąžinti buvusią 
seną tvarką, kad balsuotojas 
galėtų respublikonų pusėje 
balsuoti be partijai priklau
somybės, pareiškimo, nors čia 
rizikuoja, kad tai gali būti 
naudinga prezidento Bush 
konkurentams, David Duke ir 
Pat Buchanan. Kad tą nuosta
tą pakeistų, Michigano valstijos 
Respublikonų centrinio komi
teto nariai vasario 11-tą renkasi 
Lansinge specialiam posėdžiui 
ir jaučiame, kad tas pasiūlymas 
lengvai praeis. Kad išvengus 
nemalonumų balsavimo dieną, 
patariama iki vasario 18 dienos 
užpildyti partijai priklauso
mybės kortelę ir įteikti miestų 
rinkiminėms įstaigoms. Kor
teles galima gauti ir „Secretary 
of State"' įstaigose. Demokratai 
tokių respublikonų ėjimu nepa
tenkinti ir aiškina, kad, pagal 
Demokra tų parti jos na
cionalinio komiteto nuostatus, 
d raudžiama praves t i taip 
vadinamas — „Open preziden-
tial p r imar ies" . Pirminiai 
rinkimai vyks kovo 17 dieną. 
Seksime šio reikalo eigą ir 
stengsimės informuoti Michi
gano valstijos lietuvius. 

KOVO U-TOS MINĖJIMAS 

LB Detroito apylinkės val
dyba sekmadienį, kovo 15 d., 
ruošia Kovo I l s ios — 1990 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės at 
statymo dviejų metų sukakties 
minėjimą. Prelegentais pakvies
ti Lietuvos konsulas Chicagoje 
Vaclovas Kleiza ir James 
Schaefer, piez. G. Bush asis
tentas Baltuosiuose rūmuose 
ryšiams su visuomene. James 
Schaefer yra Pensylvanijos 
lietuvių kilmės ir tuomi labai 
didžiuojasi. Meninę programos 
dalį a t l iks LB Detroito 
apylinkės valdybos narė,sol. V. 
Dirgėlaitė-Milmantienė. 

NIJOLĖS ŠČIUKAITĖS 
KONCERTAS 

versitete įspūdžius papasakojo 
„Lietuviškų melodijų" įadijo 
valandėlės klaus> tojams sausio 
31 d. laidoje. 

PASITRAUKĖ PENSIJON 
VYT. PETRULIS 

Sausio 31 dieną, po 41 metų 
tarnybos Fordo Automobilių 
projektavimo ir braižybos 
skyriuje, vairų projektavimo 
skyriaus vedėjas Vytautas 
Petrulis atsisveikino su savo 
bendradarbiais ir išėjo į pensiją. 
Jo bendradarbiai vasario 20 
dieną rengia jam išleistuves 
Father Saylor Knights of Col-
uinbus salėje, Allen Park. Vytas 
Petrulis yra ,.Dainavos" 
jaunimo stovyklos tarybos 
pirmininkas, Lietuvių fondo 
Detroite įgaliotinis ir LB 
Tarybos narys. Linkime Vytui 
Petruliui daug sėkmės ir ilgų 
saulėtų dienų pensijoje. 

Valandėlės metu taip pat buvo tinis, energingasis visuomeni-
pranešta, kad dabartinis JAV ninkas Vytas Petrulis. 
Lietuvoje Ambasados reikalų Vytas Petrulis LF įgaliotinio 
vedėjas D. Johnson bus pakeltas pareigas perėmė iš ilgamečio LF 
į ambasadoriaus pareigas ir bus tarybos nario Vytauto Kutkaus. 
ambasadorium Lietuvoje. Vytas Petrulis Detroito lietu-

„Lietuviškų melodijų" radijo viams pažįstamas iš jo veiklos 
valandėlės yra transliuojamos 
antradieniais ir penktadie
niais 4-5 v. p.p. iš WPON -
AM banga 1460. 

lm 

VILNIAUS OPEROS 
SOLISTU KONCERTAS 

Lietuvių fondo renginių va
dovė Marija Remienė, atžymint 
LF 30 metų veiklos sukaktį ir 
paskatinti Lietuvių fondui au
kų telkimą, pakvietė koncer
tams Lietuvos valst. operos 
iškiliuosius solistu - sopraną 
Ireną Milkevičiūt bosą Vaclo
vą Daunorą ir r. anistą Robertą 
Bekionį. Numatyti 7-8 kon
certai, kurie vyks didesnėse 

Lietuvių Bendruomenėje (yra 
tarybos narys), „Dainavos" 
stovykloje tarybos pirmi
ninkas), sporto veikloje ir kitur. 

Vytas Petrulis rūpinasi svečių 
solistų priėmimu, apgyven
dinimu, bilietų platinimu ir 
aukų telkimu Lietuvių fondui. 
Nors šie žymieji solistai 
Amerikoje lankosi ne pirmą 
kartą, bet visi trys kartu kon
certuos pirmą kartą. 

Lietuvių fondas ir jo įgalio
t inis kviečia Detroito ir 
apylinkių lietuvių visuomenę 
atvykti į iškiliųjų solistų 
koncertą ir pasidžiaugti jų 
dainavimu, o tuo pačiu parem
ti ir Lietuviu fondą. 

(aj) 

Vasario 12 d. Michigano uni
versiteto, . .Healing The 
Children" amerikiečių organi
zacijos ir Detroito Lietuvos 
Dukterų iškviestas iš Valakėlių 
kaimo atvyksta Mantas Blan
kams, 12 m. amžiaus. Mantas 
pernai liepos 7 d. buvo sunkiai 
raudonarmiečių sužeistas. 
Sužeidimo pasekmės — aukš
čiau kelio ampututa kairė koja 
ir pilną judesį praradusi ranka. 
Drauge su juo atvyksta gydyto
jas Gytis Kavaliauskas. 

Mantas bus gydomas Michi
gano universiteto ligoninėje, o 
Gytis specializuosis protezų j 
pritaikyme ir poamputacinėje S 
reabilitacijoje. Mantas bus r 
globojamas dr. W. Waring šei
moje. 

j 
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LB Detroito apylinkės 
valdyba sekmadienį, vasario 23 
d., 12:30 v. p.p. Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre rengia viešnios 
iš Lietuvos sol. Nijolės Ščiukai
tės koncertą. Solistė jau koncer
tavo Chicagoje, Floridoje, o po 
koncerto Detroite vyks į Bos
toną ir Philadelphią. Visi 
kviečiami atsilankyti ir pasigė
rėti puikiu solistės dainavimu. 

J o n a s Urbonas 

PROFESORIAUS 
ĮSPŪDŽIAI APIE 

VILNIAUS UNIVERSITETĄ 

Vasario 1 dieną į Vilnių iš 
vyko Oakland Universiteto isto
rijos profesorius Leonas 
Gerulaiti'*: jis praėjusį semestrą 
dėstė Vilniaus universitete. 
Žiemos atostogų metu buvo su
grįžęs į savo namus, Rochester, 
Michigan. Profesorius apie savo 
pirmo semestro Vilniaus uni-

PAREMKIME 
OLIMPIEČIUS 

Albertville, Prancūzijoje,,šeš
tadienį, vasario 8 dieną,vyks 
Žiemos olimpiados atidarymas, 
kuriame pirmą kartą dalyvaus 
ir Lietuvos žiemos sporto atsto 
vai. Detroito sporto klubas 
kviečia visus 6:30 v.v. dalyvauti 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre, kur prie vaišių stalo vyks 
ansamblio „Jonis" iš Šaulių 
miesto koncertas. Po koncerto — 
šokiai, kuriuos lydės ..Jonis" 
ansamblis. Visi — jauni ir 
vyresni yra laukiami ir 
kviečiami dalyvauti koncerte ir 
šokiuose. Vakaro pelnas ski 
riamas Lietuvos sportininku 
dalyvavimo olimpiadoje išlai 
doms padengti. Smulkesne? 
informacijas teikia Narimantas 
Udrys, tel. 642-0472. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Detroito Lietuviu Organiza
cijų centro valdyba rengia Va
sario 16-tos Lietuvos Nepri
klausomybės aust <. mo septy
niasdešimt ketvirtu i ir Kovo 
11-tos antrųjų meti, sukakčių 
minėjimą sekmadienį, vasario 
16 dieną, 12:15 v. p.p. Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Pa
grindinis kalbėtojas bus 
politinių mokslų profe->rius 
Aleksandras Štromas, šiuo 
metu dėstantis Hillsdale kole
gijoje, Hillsdale, Michigan. 
Meninę programos dalį atliks 
Violeta Rakauskaitė Stromienė. 
.,Audinio" tautinių šokiu 
šokėjai ir „Žiburio" lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Prieš 
minėjmą bus proga pasivaišinti 
lengvais užkandžiai^. Prie Šv. 
Antano, Šv. Petro ir Dievo Ap
vaizdos bažnyčių bus renkamos 
aukos Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklai paremti. Aukas ir 
čekius siųskite Cesiui badeikai, 
28975 Wellington Road, Fartn-
ington Hills, MI 48334 Čekius 
prašome rašyti DLOC vardu. 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr.. 1043 Fifth St.. St. Monica, CA 90403. 

VLIKO PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

Vliko pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis vasario 4 d., „Lietu
viškųjų melodijų" radijo 
valandėlės laidoje pranešė apie 
sausio 25 d. įvykusį Vliko 
valdybos posėdį VVashingtone ir 
apie planuojamą Vliko išvyką į 
Lietuvą gegužės 30 d., kurios 
metu bus perduotos Vliko 
veiklos bylos ir archyvas Lietu
vos vyriausybei. Dr. Bobelis taip 
pat informavo, kad vyksta į 

VALDO ADAMKAUS *" 
PASKAITA LIET. 

VYČIAMS 

Liet. Vyčių 112 kuopos mėne
sinis susirinkimas sausio 21d. 
7:30 v.v. vyko Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Dalyvavo arti 30 kuopos 
narių. Susirinkimą pradėjo 
pirm. Donald Petkus. Jis 
pakvietė dvasios vadą kan. 
Vaclovą Zakarauską sukalbėti 
maldą. Po maldos kanauninkas 
priminė ir metines sausio 
13-sios kruvinųjų Vilniaus 
įvykių, kur patriotai lietuviai 
gynė Televizijos bokštą ir sau
gojo Parlamento rūmus. Rusų 
kareivių žiaurumo aukomis 
tapo 14 nekaltų lietuvių, kurių 
vaHai amžinai liks mūsų isto
rijoje. 

Kuopos sekretorė Theresė 
Vaitkus perskaitė buvusio susi
rinkimo protokolą, ir kiti valdy
bos nariai atliko savo mėnesines 
veiklos trumpus pranešimus. 

Tada buvo pakviestas šio susi
rinkimo prelegentas Valdas 
Adamkus, JAV Gamtos ir 
Aplinkos Apsaugos depar
tamento direktorius Vidurio 
Amerikos sričiai. Jis pasisakė 
daug kartų turėjęs progos 
lankytis Lietuvoje JAV vyriau
sybės įgaliota? Čia jis 
papasakoj paskutinės 
kelionės 1,.„aivoje lankymosi 
įspūdžius. Savo kalboje 
daugiausia lietė Lietuvos eko
logines problemas. Okupantai 
per 50 metų laikotarpį sužalojo 
Lietuvos gar ą: užteršė upes ir 
ežerus, pildami nuodingas che
mines atliekas ir taip užnuody
dami vandenį, kad jokia gyvy
bė nebegali išlikti. Iš gausių 
fabrikų kaminų kylą dūmai 
užteršė orą, o apie Jonavą 
nudžiūvo miškai, dėl cheminių 
dirbtuvių pavojingų dūmų. 
Turės praeiti daug laiko ir 
reikės didelių išlaidų, kol galės 
tą užteršimą bent dalinai 
pašalinti. Po paskaitos prele
gentas mielai atsakė \ klau
simus, plačiau paaiškindamas. 

Pirm. D. Petkus padėkojo V. 
Adamkui už aktualią paskaitą 
ir visus pakvietė pasivaišinti 
kavute ir užkandžiais. Daugelis 
turėjo progos arčiau pabend 
rauti su atsakingose pareigose 
esančiu mūsų tautiečiu. 

APB 

GARBĖS NARYS 
A.A. ANTANAS DAINIUS 

1991-mųjų metų rugpjūčio 
mėnesio 15-tą dieną Garbės 
narys Antanas Dainius, South-
field, MI 79-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos narys, išvyko į Didžią 
kelionę. Jo nuveikti darbai 
Bažnyčios bei Lietuvos labui yra 
labai gausūs, sunku tikėti, kad 
vienas žmogus tiek būtų galėjęs 
nuveikti. 

1932-ais metais, baigęs Švč. 
Širdies seminariją, jis pradėjo 
žurnalisto karjerą. Savo 
straipsniais užs i tarnavo 
nuodugniai suprantančio temą 
vardą. Straipsnių temos lietė 
Lietuvą ir kas lietuviška. Gaila, 
kad negalėjo pamatyti nepri
klausomos Lietuvos. Jo darbas 
ir pasiekimai yra gerai žinomi 
, .Draugo", „Darb in inko" , 
„Amerikos", „Dirvos" ir kitų 
laikraščių bei žurnalų redakto
riams. Be to, jis rašydavo ir į 
vietinę Detroito, MI, amerikie
tišką spaudą. Čia jis prisimin
tinas kaip Lietuvos padėties 
žinovas. Senatoriai ir kong-
resmanai dažnai gaudavo iš jo 
patarimų šia tema. 

Jis paskyrė didelę dalį savo 
gyvenimo savo parapijos trims 
bažnyčioms. Trim, nes dvi buvo 
nugriautos greitkelių statybos 
sumetimais. Jis uoliai dirbo 
arkidiecezijos rėrr jose, kartu su 
klebonu ir parapijos komitetais 
nagrinėdamas bažnyčios perkė
limo bei statymo uždavinius. 
Kiekvienai bažnyčiai atgijus, 
įsijungdavo į organizacinę 
veiklą. 25 . metus buvo Šv. 
Vardo organizacijos pirmi
ninku, tvarkė lektorių, 
bažnyčios tvarkdar ių bei 
altoriaus tarnų paskirstymus. 
Dieviškos Palaimos bažnyčioje 
jis pastatė kalėdinį vaizdą ir 
kasmet juo rūpindavosi. Bū
damas statybos komiteto pirmi
ninku, jis paskyrė 79-tai 
Lietuvos Vyčių kuopai lietu
viško kryžiaus pastatymo 
projektą šventoriuje. 

Vienas jo svarbiausių nuveik
tų darbų buvo 1959-tais metais 
79-tos kuopos atgaivinimas po 
35-ių metų snaudulio. Kaip 
kuopos pirmasis pirmininkas po 
tokio ilgo neveikios tarpsnio, jis 
aktyviai kooptavo naujus ir 
senus narius, tuo būdu mūsų 
kuopa išaugo į pačią didžiausią 
visose JAV. 

1979-tais metais, atsižvel-
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Europos parama 

Briusselis. Gruodžio 27 d. — 
RL pranešė, jog Europos Bendri
jos ministrai patvirtino 60 mil. 
dolerių, kad būtų suteikta grei
tai reikalinga pagalba maistu 
Baltijos valstybėms. Ministrai 
posėdžiavo gruodžio 23 d. ir 

nutarė, jog bus reikalinga, 
suteikti dar 60 mil. dol. vasario 
mėnesį. Bet Baltijos valstybės 
yra prašiusios suteikti iš viso 
500 milijonų dolerių paramą. 

A.a. A n t a n a s Dainius 

giant į šiuos ir visus kitus 
pasiekimus, jam buvo suteikta 
Garbės narystė Lietuvos Vyčių 
organizacijoje. Prieš šešerius 
metus jį ištiko kraujo 
išsiliejimas. Gyvenimo pabaigą 
praleido slaugomas ir pas Dievą 
iškeliavo garbingą dieną — Mo
tinos Marijos Paėmimo į Dangų 
šventėje. 

Prisiminsime jį savo maldose. 
Birutė J a n u s 

SHAKESPEARE 
FESTIVALIO VEDĖJA -

LIETUVĖ 

New Yorko Shakespeare fes
tivalio įkūrėjas Joseph Papp, tos 
grupės vienintelis meninis 
vadovas per praėjusius 37-rius 
metus, paskyrė lietuvę JoAnne 
Akalaitis perimti jo darbą. J. 
Akalaitytė, 54-ių metų amžiaus, 
buvo J. Papp meninė padėjėja 
kelerius metus. Šis paskyrimas 
šiek tiek pakeis ir festivalio 
meninę kryptį. 

Naujasis festivalio sezonas 
susidės daugiausia iš klasikų. 
„Jungle of the Cities" vai
dinimu bus pradėtas naujas 
sezonas. 

J. Akalaitis užaugo Chicagoje, 
baigė Chicagos universitetą ir 
gilino filosofijos studijas Stan-
fordo universitete. 

ŠV. KAZIMIERO GILDIJA 

Lietuva jau laisva. Su atgauta 
nepriklausomybe mums visiems 
atsirado naujos atsakomybės. 
Vienas svarbiausių projektų yra 
Šv. Kazimiero gildijos paramos 
darbas Romoje esančiai lietuvių 
pontifikalinei kolegijai. Sovietų 
Sąjungoje neseniai įvykus 
nepasisekusiam perversmui, 
dvidešimt jaunų vyrų atvyko į 
Romą, nebežinančių ką ateitis 
jų tėvynei lemia. Šioje grupėje 
buvo penkiolika seminaristų ir 
penki kunigai. Atvykus šiem 
būsimiems kunigams iš 
Lietuvos, kolegijai dabar ypa
tingai reikalingos lėšos tęsti 
auklėjimo darbą. Prašome visus 
paaukoti ką įstengiate. 

šv . Kazimiero gildijos 
sekretorė/iždininkė šiuo metu 
yra Betty Tumas. Jai galite, 
rašyti RD2, Box 250 Hometown, 
Tamaąua, PA 18252. Galite pa
sirinkti seminaristą, jį adop-
tuoti, ir atsiųsime jums jo 
koordinates. 

Ona Klizas Wargo 
Vertė 

Aleksandras Pakalniškis, J r . 
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Vai pagal susitarimą; pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai BuMding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal sus'tanmą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

6132 S. Kedzie Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai . (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penki. 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
T a i . (1-312) 925-2870 

1185 Oundee Ava . , Elgln, I I I . 60120 
T a i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9088 8 . Robertą Rd„ Hlckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (708) 8 8 8 4 0 8 6 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

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

IL 

Tai . kabineto Ir buto: (708)852-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. šest 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. Michigan Ava. , SuKe 324 Ir 

5836 8 . Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava., Justlce, IL 
Ta i . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

T a i . (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tol . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p.p 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto t a i . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol . (1-312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ava., Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

A R A S Ž U O B A , M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medicai Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 80883 
Ta i . 1 •708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai.: pirm , antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kai krašto 

POLITIKA PER SIAURA 
Keičiantis ryšiams tarp vals

tybių, sunku ir įvairių valstybių 
užsienio ministerijoms susivai-
kyti — teisingai nustatyti da
bartinę tikrovę, nei per daug 
nep r i s i r i š an t prie buvusių 
sąlygų, nei per greitai nepri-
imant retorikos už tikrą pinigą. 

JAV -ėse dabar klausiama, 
kaip suprasti „nacionalinį sau
gumą", kai Sovietų Sąjunga ne
bėra grėsminga? Kokia turi būti 
1947 m. sukurtos JAV Na
cionalinio Saugumo Tarybos 
(NST) rolė, kai šiandien didžiau
si pavojai Amerikai gresia iš 
ekonomikos , gamtosaugos , 
sveikatos, tarptautinio tero
rizmo? Kai Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigoje NST buvo sukur
ta atsispirti Sovietų Sąjungos 
grėsmei, didžiausia JAV-ėms 

grėsmė buvo puolimo iš užsienio 
pavojus. NST rūpinosi JAV ap
sauga, kurdama karines-užsie-
nio politikos strategijas. NST 
vedėjas tapo įtakingiausiu JAV 
prezidento patarėju, konku
ruojantis su valstybės sekreto
rium. Šiandien, pasikeitus pa

vojams, kitaip suprastinąs „na
cionalinis saugumas". Dabar to
kie, kaip Council on Foreign 
Relations (Užsienio ryšių tary
bos) pirm. Peter Tarnoff ir kitas 
šios organizacijos pareigūnas 
Gregory Treverton siūlo iš viso 
atsisakyti vardo „nacionalinis 
saugumas", nes tai verčia per 
siaurai galvoti apie nacionalinį 
saugumą — pernelyg milita-
rinėm, užsienio grėsmės sąvo
kom, o nauji pavojai yra daug 
subtilesni, apimantys daug pla
tesnes sąvokas ir ryšius. Pvz., 
ekonomin ia i , na rko t ikų ir 
gamtosaugos pavojai gresia ne 
tik iš užsienio, bet ir iš vidaus, 
tad bandant šias problemas ma
tyti per „nacionalinio saugumo" 
akinius, yra pavojus ignoruoti 
šių problemų augimą krašte. Be 
to, tai. kad daugumai amerikie
čių ekonominė grėsmė iš Japo
nijos atrodo didesnė, negu 
Kremliaus branduolinių ginklų 
arsenalai, nereiškia, kad JAV 
NST kreips daugiau dėmesio » 
Japonijos ekonominį poveikį 
Amerikai, nes tai nėra pa
grindinė NST veiklos sfera. 
Tačiau šie du politikai rašo, kad 
bet kokie planai atstatyti JAV 
vidaus ekonomiką turi skaity
t is su užsienio politikos reiški
niais ir veikla, o toks platus 
žvilgis viršija dabartinės NST-
os apimtį. 

Pagaliau, jie rašo, pati „nacio
nalinio saugumo" sąvoka įpra
tino ir JAV vyriausybes ir 
Kongresą žvelgti į vidaus ir 
užsienio reikalus paskirai. Vi
daus ir užsienio problemos yra 
sprendžiamos savistoviai pa
ruoštais politikos projektais, 
pirmenybę visuomet skiriant 
„nacionalinio saugumo" — bū
tent, užsienio ir kariniams ne 
„vidaus" reikalų projektams. 
Šių autorių nuomone, kaip tik 
šis išskyrimas „vidaus" ir „na
cionalinio saugumo" reikalų ir 

pirmenybės davimas pastarie
siems iš dalies ir privedė prie 
dabartinio vidaus ekonomikos 
žlugimo. 

Tarnoff ir Treverton manymu, 
JAV NST vedėjui John Sununu 
atsistatydinus buvo proga ap
jungti „nacionalinio saugumo" 
ir „vidaus" reikalų įstaigas į 
vieną, glaudžiai bendradarbiau
jančią įstaigą, kurios užduotis 
būtų kurt i vientisą „nacio
nalinę politiką", kuri spręstų vi
daus problemas ryšium su JAV 
užsienio interesais. 

„Nacionalinį saugumą" reikia 
sujungti su „vidaus" reikalais 
ir dėl to, kad JAV rūpesčiai 
užsieny — kaip ginklų kontrolė, 
branduolinių ginklų plitimas ir 
reg ion in ia i konfl ikta i — 
reikalauja lėšų. kurios JAV biu
džete konkuruoja su švietimo, 
naujų gaminių vystymo, gamto
saugos, sveikatos ir kitų būtinų 
patarnavimu reikalais. 

Iš tiesų, jie rašo, prez. Bush tai 
jau suprato, kviesdamas žmones 
remti JAV intervenciją Persų 
įlankoje. Vienu momentu jis 
atvirai sakė, jog šis k a r a s duos 
darbų amerikiečiams, užtikrins 
alyvą ir, pagaliau, žadėjo, kad, 
didžiausias jo išlaidas sumokės 
kitos valstybės. Tad šios užsie
nio programos svarbumą jis 
krašto gyventojams išaiškino 
krašto vidaus rūpesčių termi
nais. Iš tiesų toks priėjimas prie 
JAV užsienio interesų reika
lingas ne tik išimtinoms pro
goms, o visiems „užsienio poli
t ikos" — „nacionalinio saugu
mo" sprendimams. 

Kitas JAV politinių mokslų 
profesorius, Nicholas Berry, 
prieš mėnesį rašęs tame pa
čiame Christian Science Moni-
tor laikrašty, pastebi, kad prez. 
Bush turi labai aiškią užsienio 
politiką, bet kad ji y ra labai 
siaura. Ši politika siekia apsau
goti Ameriką nuo dviejų di
džiausių Amerikai pavojų: bran
duolinių ginklų plitimo ir mažė
jančios rinkos Amerikos gami
niams. Tiesa, rašo Berry, abu 
šie pavojai reikalauja užsienio 
politikos ėjimų ir ta ip pat tiesa, 
kad tiek kuriame nors ki tame 
krašte prasidėjęs karas su bran
duoliniais ginklais, t iek ir ne
tekimas rinkų Amerikos gami
niams sužlugdytų Ameriką eko
nomiškai. Tad tos vietos, kur 
abu šie pavojai pasireiškia kar
tu , iššaukia konkrečius JAV 
užsienio politikos veiksmus. 

Kad JAV užsienio politika yra 
žymiai pasikeitusij*odo ir prez. 
Bush ir Valstybės sekr. James 
Baker ir jų vyriausių pavaduo

tojų kelionės. Nors Baker nu
vykęs Kinijon reikalavo, kad 
Kinija gerbtų žmogaus teises, jis 
svarbiausia ten vyko užtikrinti 
Kinijos rinkų Amerikos gami
niams ir prašyti, kad Kinija 
nepardavinėtų branduol in ių 
ginklų Iranui ir kad padėtų 
kontroliuoti Šiaurės Korėjos 
branduolinį pajėgumą. 

Ir rinka JAV gaminiams ir Ja
ponijos pagalba, kad Š. Korėja 
neįsigytų branduolinių ginklų, 
rūpi JAV politikoje su Japoni
ja. Irako karas buvo vykdytas 
sunaikinti Irako pajėgumą įsi
gyti branduolinius ginklus. 
Pagaliau, jei Izraelis neturėtų 
branduolinių ginklų ir arabai 
neturėtų naftos, JAV-ėms nela
bai rūpėtų skatinti taikos dery
bas tarp arabų ir Izraelio. Berry 
mano, kad pagrindinė priežas
tis, kodėl JAV-ės ir Europos 
valstybės persigalvojo teikti 
įvairią pagalbą Rusijai ir res
publikoms kaip t ik buvo bran
duolinių ginklų pavojus ir gali
mos rinkos ateityje. 

Berry manymu, prez. Busho 
retorika apie žmogaus teises, 
demokratiją ir JAV nuolatines 
pastangas siekiant pasaulinės 
taikos yra t ik būdas nukreipti 
dėmesį nuo to, kad JAV neturi 
suplanuotos vidaus politikos. O 
kad JAV demokratinė retorika 
tuščiavidurė,rodo tai , kad Busho 
vyriausybė ignoruoja visus tarp
tautinius konfliktus ar nera
mumus, ku r nefigūruoja nei 
branduolinių ginklų pavojus, 
nei rinka JAV gaminiams, kaip 
pvz., Jugoslavija, Afganistanas, 
Somalija, Haiti, Kambodija. 

Nors JAV graž ia i ka lba , 
mažai ar nieko nesi rūpina 
pasauline gamtosauga, pabė
gėlių, bado problemomis. N. 
Berry konstatuoja, jog iš tiesų 
JAV-ių vadovaujamas „laisva
sis pasaulis" yra pasibaigęs. 
Amerikai pr i t rūkus pinigų ir 
netekus priešo (komunizmo), jos 
dabar t inė užsienio poli t ika 
sako. kad kiekvienas kraštas tu
ri rūpintis savimi, kad viso 
pasaulio prižiūrėti nebeįma
noma. Tad „Naujosios pasaulio 
santvarkos" varikliai yra rinka 
ir branduolinių ginklų pavojus, 
o visi kraštai tesi tvarko,kaip 
gali. a.g. 

LAISVĖS PRAGIEDRULIAI IR 
ŠEŠĖLIAI LIETUVOJE 

Antruosius nepriklausomybės metus užbaigiant 
Dar nespėjome užmiršti tos 

džiaugsmo ir pakilios nuotaikos, 
kurią visa lietuvių tau ta išgy
veno, paskelbus Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. O štai 
jau esame dvejų metų sukakties 
išvakarėse. Be abejo,visa t au ta 
ir šią sukaktį visuotinai prisi
mins. Šios sukakties minėjimo 
šventė nėra nė kiek nemažes
nės svarbos kaip ir tradiciniai 
Vasario 16 minėjimai. 

Per tuos dvejus metus viso pa
saulio lietuviai dideliu dėmesiu 
sekė visus laisvos Lietuvos gy
venimo įvykius ir savaip juos 
vertino. O tie įvykiai tiesiog 
sriautu riedėjo prieš mūsų akis. 
Džiaugėmės, kai Lietuva buvo 
vėl pilnateisiu nariu priimta į 
pasaulio tautų šeimą. Apraudo
jome žuvusiuosius didvyrius, 
kurie krito gindami vyriausybės 
rūmus arba žuvo ties Medinin
kais. 

Apytikrį šiandieninės Lie
tuvos gyvenimo vaizdą galima 
susidaryti klausantis Vilniaus 
radijo ir skaitant jų spaudą. 
Daug žinių mums atveža ir 
svečiai iš Lietuvos arba mūsų 
žmonės apsilankę Lietuvoje. Ta
čiau šie įspūdžiai yra dau
giausia labai paviršut inia i . 
Tikrovę gali išsakyti t ik tie, 
kurie patys šį gyvenimą kuria 
ir vadovauja pačiai valstybei. 

Kiekvienerių metų pradžioje 
šios ša l ies p rez iden ta s 
kongresui, o tuo pačiu ir visai 
tauta i padaro pranešimą (State 
of the Union). Ta proga jis 
pasveria visų išgyventų metų 
vyriausybės pastangas ir taip 
pat pateikia vyriausybės planus 
ateinantiems metams bei pa
skelbia savo p rog ramas ir 
p r i emones š i a s p r o g r a m a s 
įgyvendinti. Ne tik šios šalies 
gyventojai, bet ir visas pasaulis 
įdėmiai seka šį pranešimą. Po
litikos veikėjai ir žinių tarnyba 
nagrinėja ir nevengia pareikšti 
aštrių kritikos žodžių bei padaro 
savo išvadas. 

Panašų „State of the Union" 
pranešimą pereitų metų pabai
goje padarė ir Lietuvos prezi
dento pareigas e inan t i s V. 
Landsbergis Sąjūdžio suvažia
vime. Jo mintys ir išvados, be 
abejo, įdomios ir viso pasau
lio lietuviams. Tad pravartu ir 
mūsų spaudoje pakartoti bent 
kelias svarbesniąsias šio prane
šimo mintis. 

Vos paskelbus nepriklauso
mybės atstatymą, jo sudaryta 
vyriausybė tuojau labai gerai 

J O N A S DAUGĖLA 

perprato, kad naują valstybinį 
gyvenimą jiems teks kurti ant 
bolševikinio pasaulio griuvėsių 
ir labai neaiškioje aplinkoje. 
„Juk yra aplinkos situacija, 
kuri dar nenusistovėjo ir kurioje 
gali būti visokių pavojų mums 
ir visokių vilčių tiems, kurie 
norėtų, kad būtų kaip seniau ar
ba panašiai kaip seniau". 

Medžiagiška suirutė gal ir 
būtų nugalima, bet dar prisi
deda žmonių dvasinė demorali
zacija. Visi didžiavomės, kad ilgi 
vergijos metai nepalaužė tautoje 
tautinio atsparumo ir jau paver
gimo metais gimusi ir užaugusi 
lietuvių karta išliko ištikima 
tautos idealams ir nesidavė 
nutautinama. Bet vis dėlto pats 
žmogus daugeliu atvejų liko de
moralizuotas. Ir „Sąjūdis norėjo 
būti vienijantis ir sutelkiantis. 
Ir sutelkiantis ne t ik žmones 
tarpusavyje, bet ir patį žmogų, 
tokį išdarkytą, sujauktą jo vidu
je per penkiasdešimt metų. 
Reikėjo sutelkti jį vėl prie 
pagrindinių vertybių". 

Ir tam sudarkytam, sujauk
tam lietuviui reikėjo įskiepyti, 
kad šalia laisvės sąvokos „tur i 
būti dar viena svari sąvoka — 
Tėvynė, bet laisvoje tėvynėje 
iki šiol yra tik sunaikinta pati 
bolševikinė sistema, dar nėra 
išnaikint i visi komun i s t a i . 
Todėl dar vis reikia abejoti: „Ar 
užaugs nauji , t i k r a i nauj i 
žmonės, jeigu jiems dar vis 
tenka perrašinėti mokomuosius 
tekstus: mano tėvynė Tarybų S-
ga, Maskva — mūsų sostinė". 

Naujam gyvenimui pabu
dusią Lietuvą supa išorinis 
netikrumas ir pavojai. Sovietų 
Sąjunga sugriuvo, bet Lietuvos 
teritorijoje dar stovi dideli 
nedraugiškos kariuomenės dali
niai. Buv. Sov. Sąjungos respub
likos paskelbė savo nepriklau
somybę, bet tų respublikų žmonės 
neturėjo nei laiko, nei sąlygų 
tinkamai pasiruošti demokra
tinei santvarkai. Ojų ideologai, 
rezistentai ir politikos vadovai 
neturėjo laiko ir sąlygų paruoš
t i visai naują ekonomin io 
gyvenimo programą. Tad šian
dien iš bolševikų vergijos išsiva
davusios tautos išgyvena neįsi
vaizduojamą ekonominio gyveni
mo suirutę. Be abejo, šių kai
myninių ir draugiškų t au tų 
chaotiška kasdienybė skaudžiai 
jaučiama ir Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo valstybėse. Ir Lietuvos 

vyr iausybė aiškiai mato, kad 
„ K a i kur ių mažų nepriklau
somų valstybių prez identa i sė
dėjo be džiaugsmo veiduose, 
t u r b ū t be entuziazmo širdyse... 
Tolydžio nyks ta ir buvusios 
L K P viršūnė. Bet t inklas yra . Ir 
š i a n d i e n č ia a p i e jį b u v o 
k a l b a m a . Žinoma, t a s t i nk la s 
n e t u r i jokios ideologijos, j is 
t i k t a i nori iš l ikt i" . Šis t ink las 
gaub ia d a r visus šal ies pakraš
čius, o žvejai dar y ra st ipriai 
į s is t ipr inę ir valdo šal ies savi
valdybes ir joms vadovauja. 

T a d V. Landsbergis sako, kad 
per tuos dvejus m e t u s „buvo 
t i ek įvair ių bandymų įvilioti, 
p ak re ip t i i r Lie tuvos kelią, 
galime jaust is išsprūdę pro labai 
s i au rą tarpelį , praėję aštr ią 
b r i auną ir nepaslydę.. . Buvo 
sakoma, kad p a r l a m e n t a s jau 
ba ig t a s ir, d ingus premjerui, 
tereikia t ik išrinkti premjerą. Ir 
kand ida tė (K. Prunsk ienė J .D.) 
j a u sėdėjo premjero kėdėje". O 
be to dar „yra veikiančių, kad 
ka ip t ik sunkumai būtų didesni 
ir k a d ta i diskredi tuotų nuver
t i n t ų mūsų pas i r inktą kelią". 
Aukščiausiosios t a rybos pirmi
n inko nuomone, daug šalies ad
minis t rac in io valdymo painių 
problemų būtų išspręsta , jeigu 
b ū t ų a t s t a ty t a prezidento in
s t i t u c i j a . T a č i a u iš jo pa
r e i šk imų nėra a i šku , kokią 
gal ią j is numato prezidentui . 
Kok ia b ū t ų prezidento kompe
tencija ir jo santykis su kitomis 
v a l d ž i o s i n s t i t u c i j o m i s — 
p a r l a m e n t u . Šiuo re ika lu jo 
pa re ikš tos nuomonės priešta
rau ja v iena kitai . Tad vargu ar 
b ū t ų t ikslu rinkti prezidentą iki 
d a r nėra pri imta konstitucija ir 
prezidento r inkimų įs tatymas ir 
part i jos nėra su ta rus ios dėl 
v a l d ž i o s s t r u k t ū r o s i r jos 
suda rymo kelio. 

Tačiau V. Landsbergis labai 
t e i s inga i taria: „Svarbiausia . 
k a d suvoktume — prezidentas 
b u s ar nebus Lietuvoje yra 
suve renas . Tai Lietuvos žmo
nės. . . Lietuvos žmonės stovėjo 
apl ink par lamentą , kai reikėjo 
apgint i , nes suvokė, kad čia yra 
pagr ind in i s te is inis argumen
t a s , kol reiškia jų valią"... „O 
Sąjūdis buvo ir tur i būt i Lie
tuvos vi l t is" . 

Rinkimuose į A.T-bą ėjo vie
n ingas Sąjūdis pr ieš tuometinę 
L K P ir laimėjo daugumą. LKP 
l iko opozicijoje. Bet šiuo metu 
Są jūdž io f rakc i ja t a rybo je 
sus iskaldę į daugel i partinių 

frakcijų. Demokratinėje sant
varkoje ta i yra normalus ir net 
sveikint inas reiškinys. Bet t ik 
gaila, kad iki šiol tos partijos 
nesugebėjo įleisti giliau savo 
šaknų į patį tautos kamieną ir 
savo organizaciniu tinklu apim
t i v i sus ša l ies p a š a l i u s . 
Daugiausia jų veikla ribojasi t ik 
Vilniuje ir dalinai Kaune. Tad 
ir jų politinė veikla šiuo metu 
d a r y ra daug iau p a n a š i į 
klubinę veiklą. 

Bet jos susilpnino patį Sąjūdį. 
Ir jo veikla kaimuose nukentėjo. 
Šiuo reikalu jautriai pasisakė 
Kelmės raj. Kentrių km. gyven
toja A. Bumblauskienė. J i save 
prisistatė „mano išsilavinimas 
menkas, profesija buvusi lauko 
darbininkė, o dabar po biškį 
ūkininkauju". 

J i nupasakojo, kad pradžioje 
jų kaime į Sąjūdį įsijungė daug 
žmonių. „Tik visa bėda, kad į 
mūsų grupę teatėjo t ik vienas 
ki tas paprastas žmogus. Dau
giausia valdininkai".. . „Visi 
gerai žinome, turbūt nepamir-
šome, kad į kaimus žemės ūkiui 
vadovauti buvo atsiųsti dau
giausia Lenino anūkai. Jie tuo
j a u u ž v a l d ė mūsų ž e m e s , 
s u s i t r a u k ė savo gimines, o 
mūsų žmonės įvairiais būdais 
buvo išstumiami iš savo gimtų 
žemių. namų. Ir taip mūsų 
kaime Sąjūdis baigėsi. Likau aš 
viena Sąjūdžiui ištikima". 

V. Landsbergis savo praneši
me iškel ia ir dar daugiau 
įvairių šešėlių laisvės pragied
ruliuose. Bet daugelis bėdų at
sirado, kadangi, jo žodžiais, 
tariant: „Mums trūksta žmonių. 
Valstybės darbe labai t rūksta . 
Trūksta ir tų, kurie mokėtų 
organizuoti, vadovauti, kur ie 
savivaldybių darbą išmanytų, ir 
draugijų, ir komercinių bend
rovių darbą, dorą darbą, koks 
ver t inamas tarptautinėje plot
mėje". J is reiškia viltį: „Galbūt 
grįš išeiviai, gal jie mums 
padės". Tačiau ar Lietuvoje 

visi laukia tų išeivių pagalbos? 
Ar gali jie jau ta ip noriai šokti 
į pagalbą, jeigu jiems net prigim
tos savos pilietybės teisės yra 
paneigiamos? Jeigu tiems „iš
eiviams" neleidžiama net savo 
tėvų žemės už tvirtą valiutą 
atsipirkti. 

Ir pats V. Landsbergis pikti
nasi, kad išeiviams skirtame 
laikraštyje r e d a k t o r i u s ne
vengia drėbti: „neatvažiuos ir 
gerai, frankų krukų mums ne
reikia". 

Mūsų t au ta gali didžiuotis 
savo naujai priaugusia karta. J i 
užaugo bolševikų priespaudoje 
ir terore. Bet ji l iko lietuviška 
iš išsaugojo lietuviško patrio
tizmo jausmus. 

Bet ir išeiviai gali ne mažiau 
didžiuotis savąja jaunąja karta. 
Jos atstovai gimė ir brendo bei 
mokslinosi svečiose civilizuoto 
vakarų pasaulio šalyse. Bet 
daugelis jų nepaklydo svetimų 
miestų dangoraižių labirin
tuose. Jie neužmiršo tėvų kalbos 
ir išlaikė savo tėvynės papročius 
ir tradicijas. Vos t ik prasivėrė 
bet kokios galimybės, jie veržėsi 
į tėvų šalį. Juos žavėjo savosios 
šalies gamtos grožis. Jie pagar
biai lankė sunaikintas savo 
tėvų gimtąsias sodybas. J ie dar 
surastų jėgų ir noro pasitar
nauti savo tėvynei ir paaukoti 
jos labui ir tautos gerovei savo 
mokslo ž i n i a s , pa tyr imą, 
energiją, o gal i r kiek sunkiai 
uždirbtų santaupų. Jie dėtųsi į 
bendrą talką tautos ekonominei 
ir kutūrinei pažangai patikinti. 
Ir šiandien jau kel i yra įsijungę 
į Lietuvos mokslo įstaigas ir 
joms vadovauja. Bet Lietuvos 
vyrausybė turi jiems sudaryti 
bent minimalias sąlygas. Išei
vių pravardžiavimas „frank 
krukais" išeivių jaunosios kar
tos jungties į bendrąją tautinio 
darbo talką t ikra i nepakels. 

P a s t a b a : Visos citatos yra 
paimtos iš „Lietuvos Aido" 
1991.12.28. 

Elena Vėžienė. sirgusios ir besigydžiusios Amerikoje dukters motina, įteikia 
dovana Gražinai Liautaud, rūpestingai globojusiai jos dukrą Laimą. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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— A! Tai gal dėdė Antanas? Padegimas? 
— Yes, tai asai! 
Stepas paduoda ranką, nes iš Birutės jau žino apie 

šį žmogų, kuris taip pat jau atsisakęs komunizmo 
garbinimo. 

— Prašom į vidų! 
Padegimas įžengia ir nusiima skrybėlę. Stepas ją 

perima ir padeda ant stalelio. Pasodina svečią ir 
nebežino nuo ko pradėti kalbą. Tačiau Antanas pats 
prašneka. 

— Girdėjau, kad tamista pabėgai iš Lietuvos... 
Matai, mano žmonikė apsirgo, tai be jos atvažiavau... 
Man būtų labai žingeidu išgirs* ie ūp yra dabar 
dalykai Lietuvoj... Sakyk, mister Steponas ar taip 
vadinu? 

— Taip, esu Steponas, bet mane paprastai vadina 
trumpiau Stepu. O kasgi yra tetai Angelei'' 

— Anelė jinai... J i jau visai sveikatos nebeturi... 
Kažinkas su plaučiais negerai... Kai jauna buvo, tai 
irgi sirginėjo — niumoniją turėjo. 

— Ką tokio? 
— Tai iš angelsko liežuvio. Nežinau kaip jūs sakot, 

ale tai yra plaučių liga. 
— Tai gal plaučių uždegimas? 
— Va, va! Kaip sykis ir priminei! 
— Tai labai r imta ir pavojinga liga! Ar ji ir dabar 

turi plaučių uždegimą? 

— O. no! Ale visą laiką kosėja. silpna pasijaučia... 
Dabart ies iš lovos j au kel in ta d iena nebekelia... 

— Labai man jos gaila... Ar d a k t a n šaukėt? 
— Je. . . Buvo ir dak ta ra s . Pr i rašė tokių vaistų, ale 

nelabai ką pamačyja. 
Abu valandėle i nutyla . Nejauku abiem pasidaro 

bes iskundžiant ir apie l igas ka lbant . 
Aš vis norėjau su ponu Stepu pasimatyt ie ir susi-

pažintie, t a i nu ta ik i au dieną, kada lengviaus iš namų 
išeitie. Man labai žingeidu viską apie Lietuvą žinotie... 
Kažin, ar t ena is žmonės iš teisybės taip blogai gyvena? 

— Yra visokių. Kas prie valdžios a rba užima 
geresnę tarnybą, t a i tokiems gerai . O kaimo žmonės, 
ypač kolchozų darb in inkai ir papras t i darbo žmonės 
skurs ta , vargs ta , nes labai mažai uždirba. 

— O t ie bolševikai? Ar jieje tokie jau baisūs, kaip 
čia m u m s dypukai pasakoja? 

— Bolševikai ir partiečiai labai klastingi. J ie 
neparodo ką jie galvoja a r daro. Slepia ir paslaptyje 
laiko kone viską. Kas laikosi jų teorijos ir jų mokslo, 
ta i su t a i s sugyvena ir tokių neliečia. O ko nekenčia, 
tai papras ta i stengiasi suna ik in t i , kaip kokią įkyrią 
musę. Visada siekdami revoliucijos jie stengiasi iš
na ik in t i visa, kas buržuaziška. k a s ne pagal jų skonį 
ar saiką... 

S tepas kalba lėtai , apgalvotai . Kiekvienas jo žodis 
svarus. Antanas įtemptai klausosi ir stengiasi suprasti 
ką še imin inkas aiškina. Dažnai paklausia dar kar tą 
tokį pa t k laus imą, lyg norėdamas geriau įsitikinti ar
ba įs idėmėti . Š i ta ip laikas nežymiai greit praslenka. 
Ir t ik v a i k a m s sugrįžus iš mokyklos Stepas susigrie
bia, kad d a r niekuo nepavaišino svečią. Pavedė vaišes 
Aušrai ir Arūnui. Šie paruošia arbatos su sausainėliais. 
Stepas pasi junta nepatogiai ir atsiprašinėja. 

— Parvaž iavau iš Lietuvos į negeriančių namus. 
Pas m u s nė su žiburiu jokios degtinės nesurasi! O Lietu

voj, būdavo, svečius visada vaišindavo jei ne degtine 
su užkandžiu, tai bent alum arba ir gira. 

— Amerika arielką geria neužkąsdami. Čia t ik 
..pavošina" su kokiu „sparkling voteriu" ar su 
..džindžirėla"... 

— Šitaip greit galima pasigerti! 
— O. no! Kiti geria arielką sumiksinę su t a i s 

saldžiais gėralais. Ir vadina jau „haibole". 
— Nieko, pagyvensiu ir pats pamatysiu! Bet, dėde, 

nepalaikyk už bloga, kad mano šeimoje nelaikomi alko-
holiniai gėrimai. 

— Tas jau kaip sykis geras daikt < .segi aš 
nežinau, kad visas blogis nuo arielkos? 

Netrukus atsiranda ir Birutė. Vėl iš naujo dėdė An
tanas jai turi pasakoti apie tetą Anelę ir jos ligą. Pa
degimas pasilieka ir vakarienei, nes Birutė supranta, 
jog jis namie pats negali pasigaminti. 

— O kaipgi patinka gyventie Amerike? 
Stepas jau iš daugelio yra girdėjęs tokį paklausimą. 

įvairiai atsakydavo. Pagal nuotaiką ir turėtus 
į spūdžius . 

— Man daug kas čia patinka. Pirmiausia — klima
tas daug geresnis atrodo. Laisvės žmonėms niekas ne
varžo, ką nori tą darai. Žinau, kad ir svetimomis 
kalbomis niekas nedraudžia kalbėti, leisti knygas ir 
laikraščius, rengti įvairius koncertus ir pramogas. Tai 
suteikia pasitikėjimą valdžia. Gatvėse nematyti t iek 
daug kariškių, kaip, pavyzdžiui, sovietinėj Rusijoj, arba 
ir Lietuvoje. Bet kai kas man ir nepatinka. Pavyzdžiui, 
toji pati laisvė. Dažnai ji piktnaudojama blogam. Gir
dėjau, kad naudodamiesi laisve ir vietiniai komunistai 
smarkiai veikia, o šnipai prieina prie valstybinių 
paslapčių. Taip pat jaunimas nėra gerai auklėjamas. 
Jie paliekami gatvei, komikams ir televizijai... 

(Bus daugiau) 

/ 
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VASARIO 16-TOJI 
J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Net rukus švęsime septynias
deš imt ketvir tąją L i e tuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį — Vasario šešioliktąją. 
Tai p a g r i n d i n ė L i e t u v o s 
nepriklausomybės šventė, kurią 
minėjome Nepr ik l ausomoje 
Lietuvoje. Lietuvą okupavus 
r a u d o n i e s i e m s , ši š v e n t ė 
tėvynėje ir net Sibire gyve
nančių lietuvių buvo švenčiama 
s l a p t a i . Iše ivi ja š v ę s d a v o 
iškilmingai, rodydama išeivijos 
ryžtą nepavargti , bet Lietuvos 
vadavimo darbe ištesėti iki ga
lutino laimėjimo — Lietuvos 
nepriklausomybės visiško atkū
rimo. 

Vasario šešioliktoji anuomet 
buvo m i n i m a l a i s v a j a m e 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
su geromis meninėmis pro
gramomis, paskaitomis, buvo 
renkamos mūsų bendriniams 
veiksniams, besirūpinantiems 
Lietuvos vadavimo reikalais , 
aukos, sudaryti tam tikslui fon
dai. Visa tai vykdyta penkis 
deš imtmečius . Reikia pasi
džiaugti , kad išeivija buvo 
Lietuvos vadavimui labai jautri , 
aukojo s u n k i a i u ž d i r b t u s 
pinigus į fondus ir niekas neabe
jojo Lietuvos vadavimo tikslais. 
Tai buvo lietuviškosios išeivijos 
didysis ryžtas. 

Ir po ištvermingos kovos tau
ta savoje žemėje ir išeivija 
sulaukė dienos kada 1990 m. 
Lietuvos demokratišku būdu iš
r inktas parlamentas t a rė — 
Lietuva vėl nep r ik l ausoma 
valstybė. Praėjusiais meta is 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
vyriausybę pripažino beveik 
visos laisvojo pasaulio vals
tybės. Tad Lietuvos laisvinti ne
bereikia. Lietuva laisva, tačiau 
dar negali laisvai nepriklau
somu gyven imu r e i k š t i s . 
Okupantų kariuomenė dar vis 
graso, dar t au ta su dideliu 
rūpesčiu budi, dar gali parei
kalauti ir daug aukų. 

Taigi Lietuvos situacija pasi
ke i t ė . P a s i k e i t ė ir m ū s ų 
bendrinių veiksnių bei sutelktų 
fondų uždaviniai. Pasikeitė ir 
Lietuvių Bendruomenės uždavi
niai ateičiai ir jai nebereikės 
tiesiogiai talkinti , vaduojant 
Lietuvą. 

Artėjant Vasario 16-tąjai — 
Lietuvos nepr ik lausomybės 
šventei, Lietuvių Bendruomenė 
planuoja naujus darbus, kaip 
e fek t ing iau padė t i d a b a r 
Lietuvai. O darbų begalės. 
Lietuvių Bendruomenės naujo
sios valdybos pirmininkas JAV, 
perimdamas pareigas, išsakė ir 
ateities darbų planus, jų tarpe 
be pagrindinių uždavinių išei
vijoje rūpintis lituanistiniu švie
timu, jaunųjų kartų auklėjimu 
lietuviškoje dvasioje, kultūrinių 
ver tyb ių ugdymu ir j ų 
išlaikymu, socialiniais reikalais 
ir didelį dėmesį ir talką skirti 
padedant ats ikurt i Lie tuvai 
ekonomiškai. O būdų yra daug 
įvairių. LB kraštų valdybos 
sudarė tam t ikrus vienetus, 
kurie praeityje budėjo ir ateityje 
telks Vasario šešioliktosios pro
ga lėšas didiesiems t ikslams — 
padėti atkurti Lietuvos eko
nominį ir kultūrinį gyvenimą. 

Per pastaruosius dvejus metus 
Lietuvių Bendruomenės įsteigė 
Pagalbos Lietuvai fondus. JAV 
sutelkė tam tikslui daugiau 
kaip pusę milijono, o Kanada 
milijoną dolerių. 

LB atlikti Lietuvai darbai bu
vo ne kartą aptariami ir mūsų 
spaudoje, detahKS išvardintos 
pozicijos, kur aukotojų pinigai ir 
kokiem tikslam buvo panaudo
ti, Tai buvo konkre t i LB 
parama Lietuvai, tam tikslui 
neišleidžiant administracijos 
reikalams suaukotų lėšų. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, gal kai kam gali kilti 
mintis ar bereikia remti tokius 
darbus, aukoti pinigus? Abejo

jančių buvo, y ra ir bus. Bet 
real iai žvelgiant į Lietuvos 
ateitį, išeivijos pagalba Lietuvai 
buvo, y r a ir bus re ika l inga . 
Todėl J A V kraš to valdyba įsak
miai pabrėž ia , kad Vasar io 

16-toji tur i būti minima, kaip ir 
Lietuvoje, vasario 16 a rba 
artimiausiuoju laiku. Tai is
tor inė diena ir jos kilnoti ne
derėtų. Taip pat minėtina ir 
kovo 11d., kaip iš naujo atkur
t a Lietuvos nepriklausomybė. Ir 
N e p r i k l a u s o m y b ė s šven tės 
minėjimuose bus renkamos 
a u k o s minėt iems t iks lams. 
Atrodo, dvejoti ne tenka ir šiais 

meta is ir gausiai paremkime 
LB darbus, kurie yra konkretūs, 
būt ini atsikuriančiai Lietuvai . 
Nepavarkime abejodami, nes 
Lietuva, nežiūrint kokiose si
tuacijose bebūtų, buvo yra ir bus 
dar ilgai reikalinga išeivijos 
pagalbos. 

LB laisvajame pasaulyje gal 
pakeitusi savo veiklos pobūdį 
ilgiausiai išliks ir bus labai 

reikalinga ir pačiai išeivijai, ku
ri vis tiek turės išlikti kaip 
sąmoninga tautos dalis, su 
visomis veiklos apraiškomis. Ir 
čia LB teks daug dirbti , teks 
t e l k t i l ė šas , teks i š la ikyt i 
išeiviją gyvą ir kūrybingą. Tad 
švęsdami Lietuvos, j a u laisvos, 
nepriklausomybės šventę, šiais 
metais remkime auka ir darbu 
jos planus. 
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI VIENYBĖJE 

ORGANIZUOTA IŠEIVIJA YRA TAUTOS RAMSTIS 

Vasario 16d. šventės proga su visa tauta džiaugiamės Lietuvos nepriklausomybe. Rami lietuviu drąsa 

prie Vilniaus barikadų atvedė Lietuvą į laisve ir privedė pasaulį prie naujos gyvenimo santvarkos. Lietuviu 

tautos pergalė buvo atsiekta ne karine ar ekonomine jėga, bet lietuviu tautos ryžtingumu išsaugoti teisingumą 

ir tiesą prieš savanaudiškumo ir nutautėjimo įtakas, prieš melą ir prieš gyvenimo bei gyvybės naikinimą. 

Lietuviu išeivija iškovojo ir per penkiasdešimt metu išsaugojo sovietinės agresijos nepripažinimo politiką, be 

kurios, ir Prezidentas Vytautas Landsbergis teigia, kad Lietuva vargu ar būtu sulaukus šiu laisvės dienu. 

Lietuva stojasi ant kojų ir pradeda žengti laisvo gyvenimo keliu. Mes toliau vystydami gyvus ryšius su laisva 

Lietuva, įkvėpsime išeivijos gyvenimui naujos dvasios, išlaikysime lietuvių kalbą, labiau įsijungsime į lietuvių 

kultūrą ir gal Lietuvai padėsime nepaklysti ir nepavargti einant demokratiniu valstybės atstatymo keliu. Per 

paskutinius pusantrų metu Lietuvos rūpesčiuose subrendo lituanistiniu mokyklų ir lietuvišku organizacijų 

išauklėta karta ir tenka džiaugtis, kad prie Lietuvių Bendruomenės demokratinių tvarkymosi rėmų glaudžiasi 

naujos jėgos šalia išeivijos ilgamečių darbuotojų. 

Nors ir Lietuva laisva, mes Amerikos lietuviai negalime likti be energingos, mus atstovaujančios 

organizacijos ir mūsų reikalais besirūpinančios įstaigos VVashingtone. VLIKo ir Lietuvių Informacijos Centro 

VVashingtono įstaigoms užsidarant, Lietuvių Bendruomenės įstaigos Washingtone išlaikymas ir sustiprinimas 

yra būtinas. Vasario 16 d. Lietuvių Bendruomenei skirtos aukos įgalins Lietuviu Bendruomenės įstaigos 

išlaikymą ir pačios Lietuviu Bendruomenės organizacijos sustiprinimą šiuo Lietuvai ir išeivijai dar kritišku 

laiku. 
Lietuvių Bendruomenė dės pastangas, kad kiekvienas Amerikos lietuviu paaukotas doleris pritrauktu 

dešimteriopai daugiau paramos iš įvairių Amerikos šaltinių: fundacijų, korporacijų ir valdžios institucijų paremti 

Lietuvą ir lietuvybe išeivijoje. Amerikos lietuvių išeivija privalo būti stipriausia ir gyviausia Lietuvos šaka. 

Dėkojame už Jūsų auką Lietuvių Bendruomenei ir Jūsų aukoje išreikštą viltį bei pasitikėjimą. 

JAV LB Krašto Valdyba 
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fttHr* *.*.:5:\iî ieni 
Vytautas Volertas. Sr. 

Pirmininkas 
Vykdomoji Vicepirmininkė 
Visuomeninių Reikalų Tarybos Pirmininkas 
Socialinių Reikalų Tarybos Pirmininkė 
Švietimo Reikalų Tarybos Pirmininkė 
V't.'ttfî n T?ryhn« Pirmin:rkff (t iotuvoj'*) 
Kultūras Tarybos Vykd. Vicepirmininkas 
(Einas Pirmininko Pareigas) 

JA V LB Apygardos Pirmininkai 

Boston 
Centrinė 
Connecticut 
Florida 
Michigan 
Ne* Jersey 

Česlovas Mickūnas 
Jonas Urbonas 
Juozas Karmūza 
Janina Gerdvilienė 
Vytautas Kutkus 
Rasa Juškienė 

Ingrida Bublienė 
Gintaras Čepas 
Pranas Gvildys 
Rimas Gulbinas 
Daina Krivickaitė 
Sifutė Šnipaitė 
Rimantas Stirbys 
Jonas Vainius 
Dr. Vitolis Vengris 

New Yorko 
Ohio 
Pietryčiu 
Vakaru 
Vidurio Vakaru 

Vicepirmininkė Specialiems Reikalams 
Vicepirmininkas Organizaciniams Reikalams 
Vicepirmininkas Sporto Reikalams 
Vicepirmininkas Administracija Reikalams 
Iždininkė 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmininkė 
Vicepirmininkas Informacijos Reikalams 
Vicepirmininkas Finansiniams Reikalams 
Vicepirmininkas Mokslo Reikalams 

Kęstutis Miklas 
Pranas Joga 
Algimantas Gečys 
Angelė Nelsienė 
Kazys Laukaitis 

JA V LB Apylinkių Pirmininkai 

Atlanta.G A 
Auksinis Kranus,FL 
Aurora,IL 
Baltimore.MD 
Beverly Shoret.IN 
Boston.MA 
Bridgeport-Slanford ,CT 
Brighton Park.IL 
Brockton.MA 
Brooklyn.NY 
Buffalo.NY 
Bushwick,NY 
Cape Cod.MA 
Cicero,IL 
Cincinnati.OH 
Clevcland.OH 
Colorado.CO 
Dayton.OH 
Daytona.FL 
Detroit.MI 
East Chicago,II. 
East St. Louis.IL 
Eli7.abeth.NJ 

Pranas Zunde 
Jonas Paikus 
Domicėlė Vizgirdienė 
Vytautas Eringis 
Roma Dambrauskienė * 
Brutenis Veitas 
Sigitas Liaukus 
Salomėja Daulienė 
Stasys Ei va 
Apolonija Radzivanienė 
Dr. Gražina Slavėnienė 
Tėvas Pranas Giedgaudas, OFM 
Alfonsas Petrulis 
Raimundas Rimkus 
Jonas Matulaitis 
Vytautas Bri/.gys 
Arvydas Jarašius 
Kun. Vaclovas Katarskis * 
Juozas Paliulis 
Jonas Urbonas 
Birutė Vilutienė 
Zigmas Grybinas 
Julius Veblaitis 

Grind Rapids.MI 
Greal Neck.NY 
Hirtford.CT 
Hiwaii,HI 
Hot Springs,AK 
Houston,TX 
Indianapolis.IN 
Jersey City.NY 
Kansas City.KS 
Kcnncbunkport.ME 
Lansing.MI 
Las Vcgas.NV 
Lemont,IL 
Los Angeles.CA 
Minhatlan.NY 
Marqucttc Park.IL 
Melrote Park.IL 
Miami.FL 
Milwaukce,WI 
Minnesota,MN 
New Britain.CT 
New Havcn.CT 
New London.CT 
Newark,NJ 

Gražina Kamantienė 
Vytautas Žukas 
Birulė Zdanytė 
Elena Aglinskienė * 
Stepas Ingaunis 
Kęstas Gaižutis 
Rymanus Gužulaitis 
Antanas Gražulis 
Kazys Žemaitis 
Kun. Rafaelis Šakalys * 
Dr. Romualdas Kriaučiūnas 
Aldona Jonynas 
Kęstutis Sušinskas 
Dr. Rolandas Giedraitis 
Jane Venckutė 
Jonas Levickas 
Algis Sinkevičius 
Petras Griskelis 
Viktoras Narušis 
Tomas Baltutis 
Romas Butrimas 
Juozas Karmūza 
Stasys Miknius 
Danguole Didžbalienė 

Omaha.NE 
Palm Beach.FL 
Patcrson.NJ 
Philadelphia.PA 
Phoenix,AZ 
Pittsburgh.PA 
Portland.OR 
Providence.RJ 
Pulnam.CT 
Queens 
Rochcstcr.NY 
San Francisco.CA 
Santa Monica.CA 
Stoux City,lA 
South New Jersey,NJ 
Springfield.IL 
St. Pelcrshurg.FL 
Sunny HilIs.FL 
Washington State 
Washinglon,DC 
Walerbury,CT 
Waukegan-LakeCo.,lL 
Wisconsin,WI 
Worcester,MA 

Algis Antanėlis 
Algis Augunas 
Angelė Stankailienė 
Teresė Gečienė - Kristina Volertienė 
Antonia Petrulienė 
Vytautas Yučius * 
Algimantai Tekorius 
Kazys Navakauskas 
Albina Lipčienė 
Ramutė Česnavicienė 
Danguole Klimienė 
Gintas Federas 
Juozas Kojelis 
Joseph Ulanskas 
Dr. Kazys Gudenas 
Tom Makarauskas 
Vytautas Budrionis 
Alfonsas Velavičiua 
Irena Blekytė 
Audronė Pakštienė 
Antanas Paliulis 
Rima Kaiiubaitė-Binder 
Reda Plurienė 
Stasys Rudys 
* rytiamkai 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
KRAŠTO VALDYBOS IŽDAS LITHUANIAN-AMERICAN COMMUNITY. INC . 

TREASURY OF N A T I O N A L EXECUT(VE COMMITTEE 

V A S A R I O 1 6 d . V I E N Y B Ė J E O R G A N I Z U O T A IŠE IV IJA Y R A T A U T O S R A M S T I S - A U K O S L I E T U V A I IR L I E T U V Y B E I 

D O N A T I O N S T O S T R E N G T H E N THE L I T H U A N I A N - A M E R I C A N C O M M U N I T Y A N D B U I L D EFFECTIVE S U P P O R T 
FOR T H E R E C O N S T R U C T I O N OF L I T H U A N I A N 

V a r d a s ir P a v a r d e A d r e s a s 

D a t a Parašas A u k a 

Make Checks payable to: Lithuanian-American Community. Inc. Matl to: Datna Krivickas. 2715 E. Alleghany Ava.. Philadelphia. PA 19134 5914 

GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX paga'ba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimait is 

Irena Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. KoOzle Ave. 
M . 436-7878 

iGntuifc KMIEC1K REAUORS 

C\ 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite pjrduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Maver. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patamau-.. įkainavimas 
veltui. 

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

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T a i . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Chicngos miesto leidimą DuDu ir 
uimiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

— .i i M • • -mm* 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu S22.00 
Užsakymus siųsti: 

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

Ulinius gyventojai mok.i $;:) 00 

* E A L E S T A T E 

LB 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Ksdzls Avs., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba l ietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc 21 
s MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-585-6100, ros 312-778-3971 

F O R R E N T 

Išnuomojamas saulėtas 4 kamb. butas 
pirmame a Brighton Parke. 46 St. & Whip-
ple Ave apyl Su virykla. šaldytuvu; yra 

cable TV prijungimas. $390 į mėn. Su 
šiluma ir karštu vandeniu Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

F O R R E N T 
9 5 & P u l a s k i sharp 2 b e d r m . a p t . 
A p p l i a n c e s . nevvly d e c o r a t e d . 
$ 5 2 5 per m o . Call 3 1 2 - 5 8 2 - 1 1 1 1 . 
Ask for Mr . Joseph 

P A Š A U K Ė M A N E . . . 

Ši knyga — tai dabartinio P o 
piežiau* J o n o Pauliaus" b iogra f i ja , 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų Iš lenkų 
kalbos Į lietuvių kalbą išvrtė k u n . R. 
Jakut is. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 

4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

CHICAGOS ADVOKATŲ 
BENDROVĖ ATIDARO SAVO 

ĮSTAIGĄ LIETUVOJE 
McDermott, Will & Emery bendrovė praneša, 
kad atidaro savo įstaigą Vilniuje. Ši advokatų 
bendrovė patarnaus Lietuvos Respublikai, Cen
triniam Lietuvos Bankui ir kelioms ministerijoms 
kaip teisiniai patarėjai. 

Ši bendrovė taip pat konsultuoja JAV gyvenan
čius įvairių tautybių klientus apie visokias galimy
bes Rytų Europoje. Informacijai kreipkitės į: 
Charles E. Hussey II (312-984-7510), Thomas M. 
Jonės (312-984-7536), Stuart M. Berkson 
(312-984-7540 arba Neil F. Bretan (305-347-6501). 

McDermott, Will & Emery įstaigas turi šiuose 
JAV miestuose: Boston, Chicago, Los Angeles, 
Miami, Nevvport Beach, New York ir VVashington, 
D.C; Europoje: Vilniuje ir Paryžiuje. 

http://Eli7.abeth.NJ


DR. JONO JUSIONIO 
KELIONĖ PASIBAIGĖ 

Pr ieš mane 1991 metų „Drau
go" kalendorius. Ryt. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventė , o šiandien gruodžio 6 d. 
ap ibraukta juodai, nes pasibai
gė ilga, sunki ir sudėtinga 
medicinos daktaro Jono Jusio-
nio žemiškoji kelionė. Tik Ma
mos Jadvygos Jusionienės pasi
aukojančia priežiūra,po smegenų 
insul to 1984 m.,išgyveno dau
giau kaip 7 metus ir daugumą 
jų sąmoningai, tik be „vaikštik-
lio" judėti negalėjo, o judėjo jis 
visą gyvenimą. J is judėjo visą 
gyvenimą už Lietuvos laisvę, už 
nepriklausomybę, už lietuvių 
kalbą, užjos žmonių sveikatą ir 
gerovę nebijodamas pavojų, ne
gai lėdamas nei sveikatos, nei 
laiko, nei jėgų. Už ta i dr. J . Ju-
sionis neretai statė ir savo gy
venimą dar prieš 70 metų į di-
džiausiuosius pavojus... 

Kelionę šiame pasaulyje mūsų 
mylimas Tėvelis pradėjo beveik 
pr ieš 92 metus — 1900 m. vasa
rio 16 dieną, Sklodonių km., Ro-
dūnės valsčiuje, Lydos apskrity
je. Simboliška, kad kelionė pra
dėta tokią dieną, kai po 18 metų 
buvo paskelbta Lietuvos Nepri
klausomybė. Tėvelis 1923 m. 
baigė Vytauto Didžiojo gimna
ziją Vilniuje, 1929 m. Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos 
fakultetą Kaune, dar nepriklau
somoje Lietuvoje. Vėliau dirbo 
gydytoju Lietuvoje, Vokietijoje, 
Amerikoje įvairiose ligoninėse. 
Buvo jų direktorius, vedėjas, ku
ra tor ius ir net Vilniaus apskri
t ies gydytojas. Pastaruoju buvo 
pr ie nepriklausomos prieškari
nės Lietuvos valdžios, prie pir
mųjų bolševikų ir prie vokie
čių. 

Gerai prisimenu vokietmetį, 
k a i Vilniuje, Trakų 3, ilgame 
balkone Tėvelis ry ta is mankš
tindavosi ir tai a ts i t ik t inai ro
dydavo kažkokius „mankštinius 
ženklus" . Po jų Tėvelio motina 
Zofija Špokaitė Jusionienė su 
mais tu , vaistais ir dar kažko
k i a i s popierėliais po skvernu 
kažku r dingdavo. Tėvelis saky
davo, kad senelė eina pamaitinti 
vargšų, o kokių — nesakydavo, 
no r s aš jau tada gerai žinojau, 
k a d kitoje gatvės pusėje, už 
spygliuotų vielų prasideda žydų 
getas . Neįtardavau, kad ten ga
lė tų prasiskverbti mūsų nedide
lė , pakumpusi senelė, kur i tais 
momentais būdavo labai nekal
bi . Kažką grėsmino nujausda
mi ir mes nieko nesiteiraudavo-

me. Tik brolis Vytautas (dabar 
„Hobart Tafts Technologies, 
Inc.", produkcijos tobulinimo 
skyriaus vedėjas, technikos 
mokslų daktaras), gal dar ne
turintis net dvejų metukų, sė
dėdamas supamame krėsle ir 
krykštaudamas, norėdavo pa
siekti didelį lagaminą, ruošia
mą kelionei, bet iki kelionės dar 
buvo toloka. Senelė, buvusi 
knygnešė ir prityrusi konspira-
torė, nešdavo į getą maistą, 
vaistus ir pažymėjimus su Vil
niaus apskrities gydytojo para
šais ir antspaudais „dėl dizinte-
rijos, šiltinės, infekcijos, utėlių"' 
ir pan., kuriais pasinaudodami 
žydai iš geto ištrūkdavo. 

Peršokant daugelį reikšmingų 
Tėvelio „kelionės" epizodų no
riu prisiminti, kad.kai jis 1975 
m. susitiko su savo vilniškiu 
draugu, nuo 1922 metų rašytoju 
Rapolu Mackevičiumi (Macko-
niu), kuris yra buvęs 6 lagerių 
kankinys (jau miręs) — kalboms 
apie getą ir vokietmetį nebuvo 
galo. Ta pati istorija apie žydų 
gelbėjimą kartojosi susitikus ir 
su Paukščiu Kaune, ku r jis 
mums rodė aukso medalį, padė
kos raštą ir kvietimą į Izraelį už 
motinos su mergaite išgelbėjimą 
nuo rudojo okupanto. Tada Tė
velis minėjo Gertnerio, Gitkin-
do ir kitų žydų šeimų pavardes, 
kurias jam pavyko išgelbėti nuo 
mirties. Tada sakė, kad septy
nias išgelbėtas šeimas žinau, o 
kitų „turėjau nežinoti", tai 
žinojo t ik senelė. 

Tėvelio užimtumo tarnyba, 
gausiu ligonių priėmimu įstai
goje ir namuose, slypinčių pavo
jų būti suimtam ir sunaikintam 
— sunku ir įsivaizduoti. Tačiau 
čia, kaip ir prieš mirtį,didžiau
sia nuovoka padėjo visada besi
šypsanti Mama Jadvyga Jusio
nienė, kuri su Tėveliu kelia
vo daugiau 50 metų Lietuvoje, 
iš Lietuvos į Vokietiją, iš Vokie
tijos į Ameriką, o čia iš valsti
jos į valstiją, iš miesto į miestą 
vis patardama, padėdama, pa
guosdama. Ir man į Vilnių, 
gruodžio 6 d. ankstų rytą pa
skambino: „Remiguti, prieš 20 
minučių mirė Tėvelis. Prašau 
atvykti". 

Ir štai atgavęs pusiausvyrą 
nuo rožančiaus, laidotuvių, Ka
lėdų ir Naujųjų Metų, apsipra
tęs su 10 valandų laiko skirtu
mu, Mamos buvau pakviestas į 
kitą kambarį, kuriame ji padavė 
tėvelio rankraščio lapelį. Tai 

A.a. dr. Jonas Jusionis 

niekur nespausdinta medžiaga. 
Taigi skai tau: „1976 m. rug

pjūčio mėn. 30 d. nusipirkome 
amžiną ,duplexą', kriptą, visai 
be langų, į kurį būsime kitų per
kelti ir iš jų niekad savo valia, 
kurios neturėsime, neišeisime. 
Ten mudviem nereikės nei rū
pintis jų ta isymu, nei pragyve
nimu, nei t aksų mokėjimu. Ne
reikės nei ginčytis, nei bart is , 
nei susipykti dėl mažmožių — 
kasdieninių menkniekių. Ten 
gyvensime ilgai, trūnysime, pa
virsime į dulkes ir viskas bus 
Dievo valioje. Tik šios žemės 
keleiviai perskaitę kuo mudu 
vadinomės, sakys: gyveno, rūpi
nosi viskuo, o dabar jiems nie
ko nereikia, ilsisi ramybėj. Sic 
transi t gloria mundi . Holly 
Cross Cemetery. Los Angeles, 
CA. John-Jonas". 

Apie Tėvelio — dr. Jono Jusio-
nio gyvenimo kelionę t rumpai 
galima sužinoti iš enciklopedi
jos (LE, 10 t. 170 p.), tačiau ka i 
ko ir nėra. Nežinau kodėl iš en
ciklopedijos „iškrito" labai svar
bi dr. J. Jusionio veiklos sr i t is 
— tai prof. Stasio Šalkauskio re
miamos „Gajos" korporacijos 
steigėjo vardas. Mes ir dar gyvi 
„Gajininkai" žinome, kad dr. J . 
Jusionio pasiūlymu, vietoje siū
lytos emblemos — konvalijos 
žiedo (Convaliaria majalis), bu
vo priimta emblema — puplaiš
kio šakutė (Menyanthes trifolis-
tae), nors abu augalai vaistiniai 
ir gražūs. Vienu svarbiausių 
studentų medikų sukurtos „Ga
jos" tikslų buvo auklėt i studen
tus susipratusiais ka ta l ika is , 
t ikrais Lietuvos patr iotais ir 
gerais savo profesijos specialis
tais. 1927 m. lapkrityje K a u n e 
kanauninko J. Stakausko b u t e 
įvyko pirmasis „Gajininkų" stu-

Humanitarinė 
pagalba Lietuvai 

Vilnius , vasario 3. (Elta) — 
Paramą, kaip panaudoti iš paly
dovų perduodamą informaciją, 
taikyti jos apdorojimo techno
logiją, Lietuvai pasiūlė Švedijos 
kosmoso tyrimo korporacija. Į 
Vilnių a t v y k ę jos a t s t o v a i 
valstybinėje geodezijos ta rny
boje susitiko su geodezininkais, 
m i š k i n i n k a i s , ap l inkos ap
saugos bei kitų sričių spe
cialistais ir ap ta rė kosminių 
tyrimų projekto panaudojimo 
pagrindinius principus. Apdoro
jus iš orbitos pe rduodamus 
žemės pav i r š iaus duomenis , 
ga l ima g a n a t i k s l i a i p ro
gnozuoti žemės ūkio derlių, 
naudingųjų iškasenų telkinius, 
įvertinti ekologinius padarinius 
ir kt. Numatoma, kad ši parama 
bus suteikta kaip humani tar inė 
pagalba, t.y. finansuojama Šve
dijos vyriausybės. 

dentų medikų steigiamasis susi
r inkimas, kuriame dalyvavo ta
da V D U studentas, o šiandien 
jau velionis — dr. Jonas Jusio
nis. 

1919 m. kovo mėn. organizavo 
mokinių streiką prieš Kapsuko 
valdžios smurtą, buvo persekio
tas, nuteis tas 12 metų kalėti. 
Slapstėsi Geranainyse, Dieve
niškėse, Lazūnuose, Rimšėje, 
Benekainiuose ir kitur. Jį slėpė 
kun. J . Šimkūnas, kun. J. Matu

laitis ir kiti. įdomu, kad kun. J . 
Matulaitis Tėvelį mokė lotynų 
kalbos, o pastarasis kunigą 
mokė gudiškai (baltarusių kal
bos). ,',Aš turėjau beveik kiek
viename kaime gerų žmonių, 
kad ir gudų, bet pritariančių 
Lietuvos poli t ikai ir l ietu
viškam darbui. Per juos aš pla
tinau lietuvių spaudą lenkų kal
ba. Taip pat, esant pavojui, ne 
kartą pas juos slėpdavausi". 

Už dr. J. Jusionio „keliones" 
ir veiklą, kaip jis rašo — „gimi
nės ir artimieji buvo sekami ir 
žiauriai persekiojami už tėvų 
kalbą ir meilę Lietuvai". Tas 
pat buvo ir su mumis, po antro 
pasaulinio karo likusiais Lietu
voje. Buvome persekiojami, 
žlugdomi, niekinami ir kali
nami už tai, kad dr. Jonas Ju
sionis kovojo už lietuvybę ir 
pabėgo nuo bolševikų arba iške
liavo į Vakarus. 

Pernai gruodžio mėn. Tėvelis, 
vyras, senelis ir prosenelis iške
liavo į savo paskutinę kelionę 
pas Dievą, tačiau suvokęs, kad 
Lietuva nepriklausoma, net ap
siverkė. Paskutinė jo kelionė 
buvo svetingojoje Amerikoje, o 
jo palaikus priglaudė nuostabi 
Holy Cross koplyčia Kaliforni
joje. 

Dr . Remigi jus J u s i o n i s 
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A.tA. 
KOSTAS STAPONKUS 

Gyveno St. Petersburge, FL. Po sunkios ligos 
atsiskyrė su šiuo pasauliu 1992 m. sausio 30 d., 5:30 vai. 
ryto, sulaukęs 78 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

Nuliūdę: ž m o n a S tasė , posūn i s Leon su še ima i r 
Lietuvoje pas i l ikę k e t u r i brol ia i , s e suo i r s ū n u s su 
šeima. 

A.tA. 
ALGIRDUI KASULAIČIUI 

mirus, re išk iame gilią užuojautą jo žmonai DALIAI, 
dukrai KRISTINAI ir sūnui ALGIRDUI. Mūsų 
sąjungos nariai ir mūsų bendraminčiai Lietuvoje liūdi 
kar tu su jumis , netekę Algirdo, kuris i lgus metus 
redagavo „Tėvynės Sargą" ir labai daug prisidėjo prie 
mūsų sąjungos veiklos, keletą metų jai vadovaudamas 
ir s t ipr indamas mūsų idėjas bendraminčių tarpe. Jo 
atlikti darbai l iks m u m s visada brangiu a tmin imu. 
Liūdime ka r tu su jumis . 

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga 

Mūsų mielam Bičiuliui 

A.tA. 
KOSTUI STAPONKUI 

Amžinybėn i ške l iavus , liūdesyje l ikusiai žmonai 
STASEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džią užuojautą. 

Vanda ir Jonas Stankai 

I 

J 
A.tA. 

Agr. ELZBIETAI BUMELIENEI 
Amžinybėn iškel iavus , mielam IGNUI re išk iame 
giliausią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Viktorija ir Algirdas Kuraičiai 

JAV LB krašto valdybos pareigūnai po pasitarimo su Lietuvos ambasadorium 
Washingtone. Iš kairės: krašto valdybos pirm. Vyt. Maciūnas, vicepirm. R. 
Stirbys, ambasadorius St. Lozoraitis, visuom. reik. tayrbos pirm. Alg. Gečys, 
vicepirm. dr. V. Vengris. 

^~^\ INTERNATIONAL 
\ ^ r j TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 

. % 
Z*ib*S" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9525 South 79th A V M H M 
Hlckory HM, llllnol» S0457 
T«l«fona» (708) 430-7272 

iu į namus 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uatuva 
Talafonat 350-115 Ir 778-392 j 

A.tA. 
ZIGMAS BALNIUS 

Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Chicagoje, Mar-
ąuette Parko apylinkėje ir Montreal, Canada. 

Mirė 1992 m vasario 4 d., 12:12 vai. p.p., sulaukęs 73 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 
26 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Leokadija, brolis 
Vytas su šeima Chicagoje, broliai Juozas ir Justinas su 
šeimomis Lietuvoje. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, vasario 7 d. Iš koplyčios 11 
vai. ryto velionis bus atlydėtas į Šv. Vardo parapijos bažnyčią, 
St. Petersburg, FL, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už jo 
sielą. Po pamaldų bus palaidotas Memorial Park mauzolie
juje, St. Petersburg, FL. 

Nuliūdę: žmona, broliai ir kiti giminės. 

Mūsų Mie lam Pr ie te l iu i 

A.tA. 
KOSTUI STAPONKUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą re i ška ime žmonai STA
SEI, sūnui A L F R E D U I su šeima, keturiems broliams 
ir sesute i su še imomis Lietuvoje, posūniui LEONUI 
R U T H , Chicagoje su še ima ir k i t i ems giminėms. 

Gražina Jazukaitienė 
Elena ir Vladas Vaškeliai 
Genovaitė ir Bronius Bokai 
Barbara ir Kazys Astrai 
Genovaitė ir Vincentas Gruzdžiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

J 
STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 

Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metu praneša 
kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 V\Vst 71st Street 
Chicago, Illinois (0629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102(n South Roberts Road 
Palos HilK, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago j e ir pr iemiesčiuose . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gali te pasiekti 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

S • 
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x Žvilgsnis į Lietuvos pra
eitį, dabartį ir ateitį paskaitą 
skaitys Chicagos Circle Center, 
750 S. Halsted, vasario 10 d., 
pirmadieni, iš Lietuvos atvykę 
specializuotis profesoriai. Šiame 
universitete specialybes gilina 
Vilniaus universiteto profe
soriai Antanas Malikėnas, An
drius Navikas, Rimvydas Sky
rius ir Sigitas Urbonavičius. Re
gistruotis tel. 312-996-5455. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo akademinė 
dalis vyks vasario 16 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje. Bus pagerbti savano-
riai-kūrėjai, žuvę kautynėse 
1918 m. ir gyvi esantieji, kurie 
drąsa ir meile kraštui iškovojo 
Lietuvai laisvę. Minėjime pa
grindinę kalbą pasakys prof. 
Antanas Klimas, atvykęs iš Ro-
chester. New York. Yra 
pakviesta daug garb ingų 
amerikiečių, kurių pagalba 
šiandien garbingai ir iškil
mingai švęsime tą brangią 
mūsų tautai šventę. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Rengia 
Akos Chicagos skyrius. 

x Dr. Petras Kisielius yra 
IX šokių šventės organizacinio 
komiteto pirmininkas. Į komi
tetą taip pat įeina vicepir
mininkė Birutė Jasaitienė, sek
retorė Jūratė Budrienė, iždi
ninkas Kostas Dočkus ir 
daugiau negu 30 įva i r ių 
komisijų pirmininkų. Šokių 
šventė įvyks liepos 5 d. prie 
Chicagos. 

x Šv. Kryžiaus parapijos 
lietuvių parapiečių susirinki
mas bus šį sekmadienį, vasario 
9 d. Visi lietuviai parapiečiai ir 
jų svečiai kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose 9:30 v.r. ir po jų 
mokyklos salėje 10:15 v.r. 
vyksiančiame susirinkime. Bus 
aptariami rūpimi reikalai ir 
trumpas pabendravimas — ka
vutė. 

x „Medicina", Amerikos 
Lietuvių gydytojų sąjungos 
žurnalas, Nr. 2, išėjo iš spaudos. 
Šiame numeryje yra dr. V. 
Šaulio ilgas straipsnis apie Aids 
ligą, ja užsikrėtimą ir gydymą. 
Taip pat yra daug informacijos 
su nuotraukomis ir be nuo
traukų, ypač apie naujus 
medikus, dantų gydytojus, op-
tikus ir slauges. Žurna lą 
redaguoja dr. Vacys Šaulys su 
talkininkais, administruoja J. 
Blažienė ir I. Makštutienė. 

x Nepaisant sunkumų, ki
lusių dėl gasolino trūkumų 
Lietuvoje, ATLANTA IM-
PORT EXPORT ir toliau siųs 
siuntinius Lietuvon. Siuntinio, 
sveriančio virš 100 svarų 1 sv. 
persiuntimo kaina — 69 centai 
už svarą, lengvesnių siuntinių 
— 79 centai. Siuntinius galima 
atsiųsti UPS. S u n k i e m s 
laikams Lietuvoje atėjus, • si-
teiraukite dėl skubiau pi ,a-
tomų maisto siuntinių bei grei
tųjų siuntinių. Taipogi, neilgai 
trunkant, persiunčiami pinigai 
doleriais Jūsų g iminėm? 
Lietuvoje. ATLANTA IM-
PORT EXPORT, 2719 West 
71st Street, Chicago , IL 
60629. Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 

x „Dainavos" ansamblio 
koncertas, dalyvujant sol. 
Danai Stankaitytei, įvyks kovo 
8 d. Jaunimo centre. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti ir 
paremti išeivijos menines 
.pastangas. Įvairios organiza
cijos, kurios naudojasi mūsų me
nininkų paslaugomis, taip pat 
neturėtų ir jų pasirodymų 
užmiršti. Koncertą rengia Jau
nimo centras. 

x Jaunimo centro šeimyni
nis Nepriklausomybės atsta
tymo minėjimas įvyks vasario 
15 d., šeštadienį, kavinėje. Bus 
ekonomisto J. Pabedinsko 
paskaita, meninė dalis ir šeimy
ninė kavutė. Visi laukiami. 

x Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos moterys ateinantį 
sekmadienį, vasario 9 d., po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių 
rengia blynų pusryčius. Pus
ryčiai bus parapijos salėje. 
Kviečia visus tose Mišiose daly
vaujančius užeiti ir pavalgyti 
arba namo parsinešti skanius 
blynus su uogiene. 

x Šv. Antano parapijoje. 
Cicero, 111.. sekmadienį, vasario 
9 d., 11 vai. Mišios bus ypa
tingos — padėka Dievui už 
Lietuvos nepriklausomybę. Jas 
laikys ir specialų pamokslą 
pasakys kun. Kęstutis Tri
makas, specialias giesmes gie
dos Marijaus Prapuolenio vado
vaujamas parapijos choras, o 
Mišių pabaigoje bus vaikučių 
padėkos procesija Šiluvos Mari
jai. Po pamaldų parapijos salėje 
vyks LB Cicero apylinkės ren
giamas Vasario 16 minėjimas. 
Pagrindinis kalbėtojas — inž. 
Bronius Nainys. 

x Marija Remienė, Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo komi
sijos pirmininkė, su motina 
Eleonora Bareikiene išvyko mė
nesiui atostogų į Floridą ir apsi
stojo St. Petersburg Beach, Fla. 

x Dr. Mindaugas Griauzdė, 
Kaziuko mugės komendantas, 
kviečia lietuvių visuomenę 
sekmadienį, kovo 1 d., skirti 
dalyvavimui šiame metiniame 
skautiško jaunimo renginyje. 
Mugės atidarymas bus 11 vai. 
ryto. Automobilių priežiūrai 
Jaunimo centro apylinkėje 
talkins „Miško brolių" drau
govė. 

x Dr. Antanas Belickas, 
Evergreen Park, 111., lankėsi 
„Draugo" administracijoje, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams, o dienraščio stipri
nimui paaukojo 120 dol. Dr. A. 
Belieka skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už realią 
paramą lietuviškai spaudai 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

Dalis LB Švietimo tarybos narių: V. 
Kučienė ir R. Petersonas. 

Brazaitytė, A. .'arūnas, R. Kubiliūtė, A. Brazaitienė, R. 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x American Travel Service 
parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sutinka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
tiems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever
green Park, IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA-' 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais: Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI 7-7747. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
IJetuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2838 W. 69 St., Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų t a i symas . 
Pirmiausia — paskambinkit. 

(sk) 

ĮDOMŪS SVEČIAI 
POSĖDYJE 

Tarptautinio teatro festivalio 
Lietuvoje pagalbinio komiteto 
posėdis buvo sausio 26 dieną 
Chicagoje Alės ir Algio Kėželių 
bute. Buvo aptartas bendradar
biavimas su teatro komitetais 
kituose miestuose. Yra svarbu, 
kad žmonės suprastų, kad 
pasaulinio masto festivalis pri
trauks į Lietuvą daug žmonių iš 
svetimų kraštų, kurie grįžę į 
namus perduos įspūdžius apie 
savo viešnagę Lietuvoje. Norė
tųsi, kad tie įspūdžiai būtų 
teigiami ir sukeltų didesnį susi
domėjimą Lietuva. Į Lietuvą 
suvažiuos teatriniai vienetai iš 
kokių dešimties pasaulio 
kraštų. Jie patys apmokės savo 
kelionių išlaidas, bet Lietuvoje 
reikės juos išlaikyti. Tokiom 
pačiom sąlygom Lietuvos 
teatrai bus vėliau kviečiami į 
kitus kraštus. Festivalio pa
statymams bus naudojamos 
keturių teatrų scenos ir vyks 
seminarai. 

Posėdyje dalyvavo Tarptau
tinių teatrų festivalių organiza
torius Bernard Sahlins, žymiojo 
Chicagos „Second City" stei
gėjas. Visi pasidžiaugė dideliu 
pasisekimu jo dabartinio spek
taklio Chicagos universiteto 
Court Theater. Kritikai puikiai 
įvertino plačiai išgirdami jo reži
suotą „The Mystery Cycle", 
kuris nuo sausio iki kovo mėn. 
vadinamas Chicagos universi
teto gotiškame Rockfeller 
Chapel. 

Susirinkime taip pat dalyvavo 
Ingeborga Dapkūnaitė, aktorė 
iš Lietuvos, kuri šiuo metu vai
dina Steppenwolf teatre. Ji 
pažįstama su Bernard Sahlins, 
nes vaidino, kai Lietuvos 
Jaunimo teatras buvo pakvies
tas į Chicagą dalyvauti Tarp
tautiniame teatro festivalyje. 

x Dr. L. Bajorūnas, Pompa 
no Beach, Fla.. ..Draugo" 
dosnus rėmėjas, garbės pre
numerator ius , pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 60 dol. 
savos spaudos palaikymui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Rita Bureikaitė , Wa 
shington, DC. „Draugo" bendra 
darbe, jaunosios kartos visuo
menininke, pratęsė prenumera
tą, o dienraščio paramai 
paaukojo ir 50 dol. R. Bureikai-
tę skelbiame garbės prenumera-
tore, o už rėmimą lietuviško 
žodžio tariame nuoširdų ačiū. 

x Ray Masiliūnas iš Oak 
Lawn, 111.. „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą vieneriems metams, pridėjo 
ir 50 dol. dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

Reginos Gailiešiūtes pakvies
tas atvyko Edvardas Lucas, 
gavęs pirmąją Lietuvos vizą po 
kovo 11-tosios. Jis yra 29 metų 
anglų žurnalistas, dirbąs su 
laikraščiu „The Independent". 
Jis buvo nusiųstas į Lietuvą 
1990 metų sausio mėnesį, rašyti 
reportažus apie Lietuvą ir ypa
tingai apie Gorbačiovo vizitą. 
Jis panoro Lietuvoje pastoviai 
apsigyventi, bet negalėjo gauti 
vizos iki po kovo 11-tosios. Net 
ir po to KGB norėjo jį išmesti, 
nes jis neturėjo Sovietų vizos. 
Būdamas Lietuvoje, pramoko 
lietuviškai. Jį Lietuva su
domino, nes augdamas mėgo 
istoriją ir geografiją ir net 
mažas būdamas pastebėjo, kad 
žemėlapiuose kraštai atsiranda 
ir dingsta, kaip didžioji Lietuva 
buvo dingusi nuo šių laikų 
žemėlapių. Nors universitete 
buvo studijavęs ekonomiką, dir
bo žurnalistu. Dabar jis grįžta 
gyventi Vilniuje, Basanavičiaus 
gatvėje. Jis nori leisti anglišką 
laikraštį apie įvykius Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Jis 
norėtų, kad Pabaltijo bendra 
kalba būtų anglų. Tai Pabaltijį 
arčiau prijungtų prie Vakarų ir 
aiškiau skirtųsi nuo kitų 
buvusių sovietų respublikų. 
Edvardą imponuoja Lietuvos 
kultūrinis gyvastingumas, kad 
Vilniuje per vieną savaitę 
vyksta daugiau kultūrinių 
įvykių negu per mėnesį Taline. 
Tačiau jam atrodo, kad Estijoje 
jau yra daugiau vakarie
tiškų viešbučių ir yra sklan-
desnis susisiekimas telefonu, 
faxu ir telexu. Jis mano, kad 
Estija greičiau integruojasi į 
Europa ir specifiniai į 
Skandinaviją. Jam rūpi san
tykiai tarp Katalikų bažnyčios 
ir Lietuvos valdžios. Jo 
nuomone, teatro festivalis yra 
konstruktyvus ir naudingas bū

das parodyti Lietuvos progresą 
kitiems kraštams. 

Indrė 

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS 

Versdamas lietuvių spaudos 
puslapius ir besiklausydamas 
lietuvių vedamų radijo valandė
lių, daug dalykų sužinau apie 
Lietuvą: politinius nesu
tarimus, ekonominius nepri
teklius, spaudos karus — 
streikus ir daug kitų dalykų. 
Mažiau išgirstu apie švietimą, 
nutautimą ir kitas kultūrines 
problemas. Šį kartą noriu pami
nėti mažiausiai vartojamą žodį 
— mūsų kalbos žodyną. 

Sunkiais Lietuvos gyvenimo 
laikais būrelis kalbininkų ir 
kultūros darbininkų, susispietę 
bendram tikslui, išleido ketu
riolika tomų didžiojo — aka
deminio žodyno. Kiek žinau, 
buvo numatę išleisti iš viso 
16-18 tomų. Pagal tą užsi
mojimą atrodytų, kad nebedaug 
liko darbo viso žodyno užbai
gimui. Gal kas nors ir daroma 
tam tikslui pasiekti, tačiau man 
neteko girdėti fbent populiarioje 
spaudoje). 

Sis žodynas yra didžiausias 
mūsų tautos turtas. Mes savo 
kalba galime didžiuotis prieš 
visą pasaulį, kaip reta, sena ir 
gražia kalba. Neveltui viso 
pasaulio kalbininkai universite
tuose moko įvairių tautų 
studentus lietuvių kalbos. Šis 
žodynas ir jiems yra labai svar
bi mokslinė medžiaga. 

Mano manymu, nepriklau
somos Lietuvos svarbiausias 
uždavinys turėtų būti išlei
dimas nebaigtų tomų. Sukaup
tą medžiagą gali ištikti įvairios 
nelaimės: gaisras, vandalizmas 
ar kas kita. Ši medžiaga jau 
nebepakartojama. Daug tos me

džiagos autorių jau iškeliavo 
amžinybėn. Jei ši medžiaga 
žūtų, žūtų ir brangiausias mūsų 
tautos turtas, nenuperkamas 
nei auksu.nei kitais brangumy-
nais. 

Didelių pastangų dėka šian
dien džiaugiamės pilnais „Auš
ros" ir „Varpo" komplektais. 
Tai labai vertinga mūsų tautos 
istorinė medžiaga. Ją galėjome 
surinkti, nes ji buvo išspausdin
ta ir dėka spaudos rinkėjų buvo 
paplitusi visame pasaulyje. Ar 
mes tą medžiagą šiandien turė
tume, jei ji būtų buvusi sukaup
ta kuriame nors viename archy
ve. Abejotina. 

Šį vaizdą prieš akis turė
damas ir drįstu klausti, kokie 
mūsų žodyno reikalai? Manau, 
kalbininkų Lietuvoje netrūktų 
to darbo užbaigimui. Gal trūktų 
lėšų? Išeivija čia galėtų padėti. 
Prieš metus laiko Lietuvių Fon
das paskyrė Lietuvai vieną mili
joną dolerių. Nežinau, ar jis jau 
įteiktas, ar tebelaukia spren
dimo dėl paskirties. Jei dar nėra 
niekam paskirtas, gal vertėtų šį 
projektą paremti ir išgelbėti kri
tišką padėtį. 

Lietuvai atstatyti re ikia 
milžiniškų lėšų. Mažos sumos, 
patekusios į šį bendrą katilą 
nedaug ką nulemtų, bet atski
rų projektų įvykdymui — daug 
padėtų. Jeigu žodyno leidimas 
neturi lėšų problemų, tai kitų 
svarbių projektų įvykdymas, 
turėtų rasti atgarsio išeivijoje. 

J. Plačas 

„JONIO" ANSAMBLIO 
KONCERTAS 

Margučio vadovas P. Petrutis 
ir LB Socialinių reikalų tarybos 
pirm. B. Jasaitienė atkvietė į 
Chicagą kaimiškos muzikos 
„Jonio" ansamblį, kurio kon
certas vyko vasario 2 d. Jau
nimo centre. Susidomėjimas 
buvo toks didelis, kad didžiojoje 
salėje pritrūko vietų. Atvyko iš 
Lietuvos Edm. Grubliauskas, 
grojantis armonika, akordeonu, 
Kęst. Rupšys ir Liutauras Mili-
šauskas, smuikininkai, Arv. 
Žiauberis grojo kontrabasu, 
keturi broliai Trijoniai — 
Petras. Romas, Stasys, Pran
ciškus, grojantieji mušamai
siais, bandža, mandolinom, 
havajų gitara. Pranciškus — 
meno vadovas, o Stasys — an
samblio menedžeris. Kadangi 
sudėty net keturi broliai Tri
joniai, tai sakoma, kad ir jų an
samblio vardas Jonis susidarė 
atmetus pirmąsias tris raides iš 
jų pavardės Trijonis. Vienas iš 
jų veterinarijos daktaras, kiti — 
eiliniai vyrai, bet ne eiliniai 
muzikantai. Visi ansamblio 
nariai iš Žemaitijos, bet jų cent
ras dabar Šiauliuose. Jie gerai 
susigroję, nes nuo savo įsikū
rimo 1986 m. jau gal 600 kartų 
koncertavo Lietuvoje, taip pat 
Estijoje, Latvijoje, dalyvavo 
kaimiškos muzikos festivaly 
Lenkijoje. Vasario pabaigoje 
grįžę į Lietuvą netrukus yra 
suplanavę koncertuoti Belgijoje. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Artėjant Lietuvos nepri
klausomybės šventei, JAV LB 
Visuom. reik. taryba LB viene
tų ir aktyvistų sambūrių panau
dojimui pasiuntė tris pavyz
dinius „laiškus redakcijai" 
anglų kalba, pavyzdžius pro
klamacijos ir rezoliucijų. 
Laiškus paruošė krašto val
dybos vicepirm. informacijai 
Rimantas Stirbys, o prokla
maciją ir rezoliuciją — Asta Ba
nionytė, LB įstaigos Wa-
shingtone direktorė. Laiškai 
surašyti taip, kad tinka būti 
naudojami ir kaip vedamieji. 
Pagrindiniu keliamu klausimu 
yra sovietinės kariuomenės iš
vedimas iš Lietuvos. 

— Ukrainai sėkmingai pra-
v e d u s plebiscitą dėl 
nepriklausomybės, JAV LB 
krašto valdyba sekančią dieną 
laišku kreipėsi į prez. G. Bush 
ir ragino jį nedelsiant pripažinti 
Ukrainos nepriklausomybę. 
Tuo pačiu reikalu išleido ir 
pranešimą spaudai, kuriame 
painformavo apie išeivijos 
lietuvių solidarizavimą su 
ukrainiečių tauta. Vienu iš 
pranešimą išspausdintų laikraš
čių buvo anglų kalba leidžiamas 
savaitraštis „The Ukrainian 
Weekly". 

— A.a. Stasys Trojanas, 
vaistininkas, 80 metų amžiaus, 
mirė sausio 7 d. po sunkios ir il
gos ligos. Gyveno Long Island, 
N.Y. Nuliūdime liko duktė 
Auksė Amerikoje ir brolis 
Vytautas Lietuvoje. 

JAV-se koncertavo Hartforde, 
Putname, Baltimorėje, New 
Yorke. Dar planuoja koncer
tuoti Philadelphijoje, o ateinantį 
sekmadienį — Lemonte. 

šio koncerto programa buvo 
turtinga. Daugiausia kompo
zicijos P. Trijonio, o taipgi E. 
Grubliausko, buvo ir liaudies 
melodija. Grojant visą laiką 
buvo vieno, kito dainuojama. 
Žodžiai D. Ramoškaitės, A. 
Vienažindžio, V. Stakėno, A. 
Strazdo, P. Drevinio, J. Ardzi-
jausko, L. Požemeckienės, G. 
Petrulienės, P. Arlausko, A. 
Baltakio, Z. Kupsčio. 

Turinys — lietuviškos temos: 
kaimo lietus, kalėdojant, 
emigrantas, vaikystė, paukštu
žėlis, žemaičio nut ikimai 
Vilniuje, Virvytė, pirmoji karta 
nuo žagrės, šienas. Žemaičių 
himnas, apie Susiedą, išeik prie 
vartų, viliotinis, lenkų žemė, 
piemenų giesmė. Ypač šiltai 
publika sutiko dainą apie 
Lietuvą. 

Viskas buvo atlikta kaimišku 
stiliumi, su dainomis, šokio ir 
kitais judesiais, su dideliu 
gyvumu, sėkmingai įtraukiant 
publ'Vą. Muzikantai lengvai ir 
tiksliai valdė savo instrumen
tus, buvo stengiamasi posakių 
įtaromis įnešti humoro, tikrai 
susilaukiant publikos juoko. Tai 
buvo daugiausia kaimiška 
pramoginė muzika, klausytojų 
perkėlimui į Lietuvos provinciją 
ir gerai nuteikiant linksma-
vakariams. Viską muzikantai 
atliko su dideliu lengvumu ir 
įgudimu. Didžioji dauguma 
publikos koncertu buvo 
patenkinta, bet buvo balsų — 
kam įvedam amerikietiško at
spalvio melodijas, kodėl nėra 
ryškaus įvairumo. Bet kon
certas buvo spalvingas, klausy
tojus sudomino, tad pabaigoje 
P. Petrut is reiškė padėką 
muzikantams ir gausiai pub
likai. Jų koncertas Seklyčioje 
vasario 5 d. Muzikantų vadovas 
pasidžiaugė, kad Seklyčioje jie 
buvo skaniai maitinami. 

Juoz. Pr. 
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