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Svarstomas 
desovietizacijos įstatymas 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Vasario 6. (Elta) -

Vakar Aukščiausiosios Tarybos 
plenariniame posėdyje buvo 
svarstomas didelių diskusijų su
laukęs laikinojo įstatymo „Dėl 
kai kurių apribojimų užimti 
pareigas valstybinėje tarnybo
je" projektas. Jame siūloma 5 
metus į valstybines svarbos 
vadovų postus neskirti trijų 
grupių asmenų. Tai — KGB dar
buotojai ir bendradarbiai , 
aukšti SSKP etatiniai ir patys 
aukščiausieji komjaunimo 
pareigūnai bei LKP (SSKP) — 
organizacijos, rengusios per
versmą 1991 m. sausio dieno-
mis,-nariai. Svarbiausia nuo
stata, kuria rėmėsi šio įstatymo 
projekto kūrėjai, yra ta, kad 
rspublikoje tebeveikia svetimos 
valstybės organo — KGB struk
tūros. Galų gale kai kur tebe
tvyro komunist inė dvasia, 
revanšo idėjos, — teigia darbo 
grupės vadovas Zenonas Jukne
vičius. Nurodytiems asmenims 
nustatomas apribojimas užimti 
vadovaujančias pareigas 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organuose, krašto apsaugos ir 
švietimo sistemose, valstybinėse 
įmonėse ir akcinėse bendrovėse, 
diplomatiniame korpuse, oro 
linijose, geležinkelyje, laivyne. 
Jie taip pat negalėtų dirbti 
policijoje, muitinėje, parlamen
to apsaugos skyriuje, Lietuvos 
radijuje ir televizijoje, spaudos 
kontrolės valdyboje, valstybi
niame banke. 

Po pirmojo svarstymo projek
tui pritarta. 

Lietuvos vyriausybėje 
Vyriausybės posėdyje apsvars

tyti klausimai, liečiantys Lie
tuvos ir JAV bendradarbiavimą 
bei pasiruošimą viceprezidento 
Dan Quayle vizitui. Pritarta 
tarpvalstybinio susitarimo pro
jektui dėl JAV prekybos ir 
vystymo programos subsidijų 
mūsų respublikai teikimo. 
Pagal tą susitarimą šios 
organizacijos fondas numato 
finansuoti prioritetinių Lietu
vos ūkio vystymo projektų 
parengimą. Taip pat numato
ma, kaip bus finansuojami 
Elektrėnų elektrinės, didžiausio 
atmosferos teršėjo respublikoje, 
rekonstrukcijos pagrindimo dar
bai, kurie turėtų būti užbaigti 
per metus. 

Vyriausybė iš dalies pakeitė 
anksčiau priimtą nutarimą dėl 
muitų režimo taikymo priva
tiems asmenims: visų rūšių me
džioklinius ir sportinius šauna
muosius ginklus, taip pat kovi
nius g inklus , šaudmenis, 
sprogstamąsias medžiagas 
leidžiama įvežti gavus vidaus 
reikalų ministerijos leidimą. 
Tik su šios ministerijos 
leidimais galima bus įvežti 
didesnius kiekius dujinių pisto
letų ir balionėlių, atskirais atve
jais ribojamas ir jų išvežimas. 

JAV viceprezidento vizitas 
Apie viceprez. Quayle ir jo 

žmonos vizitą į Lietuvą žurna
listus spaudos konferencijoje 
informavo JAV atstovybės Lie
tuvoje darbuotojai. Laikinasis 
reikalų patikėtinis Darryl 
Johnson pažymėjo, kad vienas 
svarbiausių JAV vicepreziden
to tikslų — pabrėžti JAV 
paramą Lietuvos nepriklauso-
somybei. Bus tariamasi politi
kos, ekonomikos, struktūrinių 
per tvarkymų, investicijų, 
prekybos ir kitais klausimais. 

Jungtinėms Valstijoms įdomi 
Lietuvos samprata apie saugu
mo Europoje sistemą ir pasikei
timus saugumo srityje Baltijos 
valstybėse. Numatyta pasira
šyti tris dokumentus, vieną jų 
— susitarimą dėl Taikos kor
puso veiklos Lietuvoje. 

EEB sutartis su Lietuva 
Trečiadienį Europos Ekono

minės Bendrijos Komisijos 
atstovas pareiškė, kad pasira
šytas susitarimas su Lietuva dėl 
prekybos ir ekonominio bendra
darbiavimo. Netrukus Baltijos 
šalys gaus asoscijuotų EEB 
narių statusą, tačiau detalesnės 
informacijos šiuo klausimu žur
nal is tams gauti nepavyko. 
Visos 12 EEB šalių gerai 
supranta, į kokią sunkią padėtį 
po Sovietų Sąjungos subyrėjimo 
ir NVS atsiradimo yra atsidū
rusios Baltijos šalys. Todėl EEB 
Ministrų Taryba įpareigojo 
Komisiją parušoti pasiūlymus 
dėl skubios pagalbos Baltijos 
šalims, pavyzdžiui, dėl lengva
tinės paskolos pramonei per
tvarkyti. 

Incidentas Šeremetjeve 
Aukščiausiojoje Taryboje įvy

kusiame brifinge perskaitytas 
deputato Virginijaus Pikturnos 
pareiškimas, kuriame infor
muojama apie incidentą su 
Rusijos konsuline tarnyba 
Šeremtjevo aerouoste. Vasario 4 
d., grįždami lėktuvu iš New 
Yorko į Vilnių tranzitu per 
Maskvą, jis su žmona žurnaliste 
Ina Navazelskis, daugiau kaip 
dvi valandas buvo sulaikyti 
Šeremetjevo—2 aerouoste. Prie
žastis — pasibaigęs I. Nava
zelskis tranzitinės vizos SSR 
Sąjungoje galiojimo laikas, o 
VVashingtone, Rusijos konsula
te, pratęsti ją buvo atsisakyta. 

Atsisakius pasieniečiams su
mokėti reikalaujamą 108 
dolerių baudą, V. Pikturnai ir 
I. Navazelskis Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos Šeremtje-
vo-2 aerouosto konsulinės tar
nybos darbuotojas pareiškė, kad 
jie yra nepageidaujami asmenys 
Rusijoje, taip pat visoje 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos teritorijoje, tad į Vilnių 
turi vykti per kitas valstybes. 
Po to, kai deputatas telefonu 
susisiekė su Lietuvos Respubli
kos reikalų laikinuoju patikė
tiniu Rusijoje Egidijumi Bič
kausku, konsulinė tarnyba pa
keitė sprendimą — į Lietuvą 
leista įvažiuoti, sumokėjus 
...110 dolerių už vizą ir patarna
vimus. 

Tarptautinių santykių 
institutas Vilniuje 

Rytoj Vilniaus universitete 
atidaromas tarptautinių san
tykių institutas. Numatoma, 
kad jame galės mokytis šios 
aukštosios mokyklos įvairių 
specialybių studentai, taip pat 
bus rengiami trumpalaikiai 
kursai įvairių žinybų specia
listams. Pasinaudojus plačiais 
universiteto ryšiais su kitų šalių 
aukštosiomis mokyklomis, 
mokslo centrais, darbui į Vilnių 
bus kviečiami dėstytojai iš 
užsienio. 

Išėjusi ir pasilikusi 
Šiandien kompozitorei Kons

tancijai Brundzaitei būtų 
sukakę penkiasdešimė metų. 
Prieš dvidešimt vienerius metus 
ji išėjo iš šio pasaulio, palikusi 

Prancūzijos parama Rusijai 
Prez. Jelcinas įspėja — gali grįžti diktatūra 

Lietuvos Respublikos nepaprastas ir įgaliotas ambasadorius prie Europos Bendrijos A. Venskus, 
dešinėje ir Birutė Venskuvienė sausio 22 d. buvo pakviesti ir dalyvavo Belgijos karaliaus 
Baudouin ir karalienės Fab io los diplomatiniam korpusui suruoštame priėmime Naujų Metų 
proga. Priėmimas įvyko didinguose karališkuose rūmuose Briuselyje. Pasisveikindamas su am
basadorium A. Venskum, karalius tarp kitų nuoširdžių žodžių, jam pareiškė ir savo džiaugsmą, 
kad „Lietuva vėl yra mūsų tarpe". Taip pat priėmimo metu B. ir A. Venskai turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su karaliene Fabiola, kuri labai domėjosi Lietuvos problemomis — praeityje ir dabar 
kraštui atgavus nepriklausomybę. 

Prezidento planas sveikatos 
draudimo reformoje 

Washingtonas. Vasario 6. — 
Šiandien JAV prezidentas 
George Bush pristatė visuome
nei savo planą, kaip naudojant 
federalinę vyriausybę būtų 
galima kontroliuoti kainas ir 
sveikatos draudimo mokesčius. 

Prezidentas šios srities nelietė 
daugiau kaip trejus metus. Jis 
pasiūlė pakvitavimo stiliaus 
mokesčių kreditus sveikatos 
draudimą neturtingoms šei
moms. Šis jo planas yra panašus 
jojau propaguojamam švietimo 
ir vaikų pagalbos planui. Bet jo 
planas tiesiogiai nesusiduria su 
vidurinės klasės šeimų kainų 
kontroliavimu. Šiuo klausimu 
kalbėdamas sen. Davė Duren-
berger, pasakė, jog nereikia 
tikėtis, kad šiais metais būtų 
išleistas tuo reikalu bet koks 
įstatymas. Harvardo univer
siteto šio klausimo ekspertas 
Robert Blendon mano, jog šiais 
rinkiminiais metais žmonės 
rinksis kandidatą, kuris rimtai 
spręs šią sveikatos apdraudos 
problemą. 

Busho p lanas 
Prez. Bushas ketvirtadienį 

kalbėjo Clevelande žmonių 
grupei, kurią sudaro mažųjų 
įmonių atstovai. Šiai grupei 
priklauso 8,500 mažų firmų, 
kurios perka grupinę apdraudą. 
Mažosios kompanijos dažnai 
turi sunkumų su apdraudą. 
Toms firmoms, kurios turi ne 
daugiau 25 darb in inkus , 
administracinės išlaidos 
kainuoja vien tik draudimui 
maždaug 40 procentų, bet 
didžiųjų korporacijų administra
cinės išlaidos siekia maždaug 
tik 5 procentus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. Vytautas Lands-
Baltieji rūmai paskelbė Busho b € r « i s ' P a k v i e s t a s Vokietijos 

vyriausybės, nuo vasario 10 iki 
13 lankysis Bonoje, kur tarsis su 

plano kai kuriuos punktus: 
• Mokesčių k^ditai teikiami 

neturtingoms šeimoms 3,750 
dol. suma. Ta suma būtų 
siunčiama kredito forma tiesiog 
valstijoms. Daugeliu vietų ši 
suma užmokama už pagrindinę 
šeimos apdraudą. 

• Galima būtų atskaityti ir iki 
3,750 dolerių už šeimos apdrau
dą, kurios turi pajamų iki 
80,000 dol. 

• Įvairūs pakeitimai įgalintų 
mažus prekybininkus sudaryti 
apdraudos pirkimo fondą, iš 
kurio būtų apmokamos draudi
mo išlaidos pavieniams asme
nims. 

• Baltieji rūmai apskaičiavo, 
jog tai per 5 metus galėtų 
kainuoti 100 bilijonų dolerių. 

Daugelio Kongreso narių 
manymu, sveikatos draudimo 
problemą reikia spręsti dabar, 
kad kitais metais nauja sistema, 
kokia jį bebūtų, pradėtų veikti. 
Galfmos yra trys bendrosios for
mos. Pirmoji būtų visų žmonių 
apdraudimas, už kurį mokėtų 
vyriausy>.»ė. Kitas kelias būtų 
mokesčių forma, atskaitant juos 
padėti žmonėms, kurie ieškotųsi 
sau parankaus draudimo. Dar 
kita forma galėtų būti, kad 
darbdaviai parūpintų draudimą 
arba mokėtų vyriausybės vado
vaujamai sis.emai. Šį būdą 
palaiko dauguma Kongreso na
rių. 

„Akimirką", ,,Dvi raudas", 
„Piene" „Dialogus", „Girių 
mergele" — daug kitų vokalinės 
ir instrumentinės muzikos 
kūrinių. Jos bičiuliai, draugai, 
kūrybos gerbėjai, tyrinėtojai 
jubiliejaus išvakarėse susirinko 
Vilniuje, Menininkų rūmuose į 
kompozitorės atminimui skirtą 
vakarą. Čia buvo surengta 
Konstancijos Brundzaitės dailės 
darbų, kurių ji sukūrė apie 
šimtą, ekspozicija. 

— Vilniuje vakar, kaip pra
nešė Reuterir ir AP žinių agen
tūros, tūkstančiai žmonių entu
ziastiškai sutiko JAV vicepre
zidentą Dan Quayle, kuris Ne
priklausomybes aikštėje pasakė 
kalbą ir tarėsi su Lietuvos Res
publikos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu ir Vyriausybės na
riais. 

— Kanada >avo konsulatą Ki
jeve, Ukrainos Respublikos 
sostinėje, pakėlė į ambasados 
rangą. Jos užsienio reikalų mi
nistrė Barbara McDougall ta 
proga pareiškė: „Kanada yra 
pasižadėjusi padėti Ukrainai jos 
dramatiškose politinėse ir eko
nominėse reformose". 

kancleriu Kohl, Užsienio rei
kalų ministru Hans Dietrich-
Gensher, kitais ministrais, 
Bundestago prez. Rita Suess-
muth, Vokietijos partijų vadais 
ir vėliau vizituos Baden-Wuert-
tembergo provinciją. 

— Paryžiuje kalbėdamas 
Rusijos Respublikos prezidentas 
Boris Jelcinas, pasakė, jog Ru
sija vėl gali patekti į diktatūros 
reples, jei šiuo pereinamuoju 
metu nebus tikrai padėta ekono
minių reformų vykdyme įvesti 
laisvo verslo sistemą. Po ofi
cialių priėmimų ir pasitarimų 
su Prancūzijos vadais, prez. 
Jelcinas, jau Rusijos ambasado
je, ketvirtadienio vakare 
istoriniame priėmime susitiko 
su Rusijos aristokratais, kurie 
buvo priversti pabėgti po bolše
vikų revoliucijos 1917 m. Svečių 
tarpe buvo princas Vladimiras 
Kirilovič Romanov, caro sosto 
įpėdinis. Jelcinas atsiprašė jų, 
ką jų šeimos turėjo patirti nuo 
komunizmo ir pasakė, jog tie, 
kurie tada pabėgo, buvo Rusijos 
„moralinis ir intelektualinis 
elitas". 

— J A V v iceprez . Dan 
Quay le savo vizito metu 
atidarė Amerikos ambasadas 
Taline ir Rygoje. Abiejuose 
sostinėse jis pareiškė, kad 
būtina tuoj pat išvesti svetimą 
kariuomenę iš tų kraštų. Jis pa
žadėjo papildomai dar 
18,000,000 dol. paramą Baltijos 
valstybėms. Tai bus jau 
76,000.000 dol. parama nuo 
rugsėjo mėnesio. 

— Albertville, Prancūzijos 
Savoy regione, šiandien praside
da 16-osios Žiemos olimpinės 
žaidynės. Dešimt skirtingų 
miestelių 640 mylių plote 
prancūzų Alpėse priims 2,300 
pasaulio atletų. 16 dienų tęsis 

P a r y ž i u s . Vasario 6. 
Prancūzų žinių agentūra, pra
nešdama apie Rusijos Respubli
kos prezidento Boriso Jelcino 
vizitą, rašo, jog, kaip atrodo, jis 
nėra patenkintas savo vizitu 
Washingtone, nes čia vėl pakar
totinai kreipėsi į Vakarus 
pagalbos ir įspėjo, kad sugrįžtų 
diktatūra, jei nebus ta pagalba 
skubiai suteikta. 

Jis pasakė pasitikįs tomis 
reformomis ir jos esančios 
neatšaukiamos, kalbėjo savo 
trijų dienų vizito metu. Bet jei 
nebus greitai gauta pagalba, tai 
„vėl galima bus jausti raudonus 
ir rudus marškinius ant savo 
kaklo". Delsimas esąs didžiai 
pavojingas. Jelcinas neminėjo 
tiesiogiai savo pokalbių su pre
zidentu Bushu praėjusį šešta
dienį, tačiau tik po kelių 
valandų, kai išvyko iš Washing-
tono, jis savo spaudos konferen
cijoje Ottawoje išsireiškė, jog 
jam atrodo, kad amerikiečių 
pramonininkai ir kai kurie vy
riausybėje neturi pasitikėjimo jo 
reformų programa. „Kartais tu 
esi nustebęs kai kurių kraštų 
atsakymais", kalbėjo jis prieš 
grįždamas į Maskvą pasiruošti 
vizitui Prancūzijoje. „Jie kalba 
ir kalba. Per paskutinius penkis 
mėnesius mes prašome padėti, 
bet niekas nieko nepadarė". 

Kai grįžtų šaltasis karas 
Paryžiuje, kalbėdamasis su 

pramonininkais, jis ragino in
vestuoti į Rusijos ekonomiją. 
Trys būsimeiji mėnesiai Rusijai 

— Kįjeve Ukrainos par
lamentas patvirtino Ukrainos 
oficialią valstybinę vėliavą, 

skurią sudaro mėlyna-geltona 
spalvos. 

esą labai kritiški ir Vakarų at
sargumas gali vėliau pareika
lauti daug daugiau lėšų. „Gal 
būt dabar galima sutaupyti 
franką, bet jei sugrįš šaltasis 
karas, tai jūs turėsite išleisti 
tūkstantį kartų daugiau". Kaip 
žinoma, tik viena Vokietija yra 
gausiai padėjusi rusams. 

Šiandien Prancūzija suteikė 
Rusijai 370 milijonų paskolą, 
kad įsivežtų grūdus iš Prancū
zijos ir leido 22 milijonų suma 
kviesti techninę pagalbą. 
Prancūzija taip pat Jelcinui pa
tvirtino, jog anksčiau pažadėta 
405 milijonų dolerių suma 
Sovietų Sąjungai, dabar yra 
pervedama Rusijos Respublikos 
sąskaiton. 

Pastovus ekonominis 
klimatas 

Žurnal is tai paklausė 
prancūzų Ekonomikos ministro 
Pierre Beregovoy, o kaip yra su 
Rusijos prašomais multibilio-
niniais doleriais stabilizuoti 
rubliui, atsakė, kad tai bus 
galima daryti tada, kai Rusija 
įstos į Tarptautinį Pinigų fondą. 
Pietų metu Jelcinui Prancūzijos 
premjerė Edith Cresson pasakė, 
kad Prancūzija tuoj pat pasiųs 
maisto ir medicinos paramą, bet 
pastebėjo, kad Rusija turi pati 
sudaryti pastovų ekonominį 
klimatą savo krašte. Penkta
dienį Jelcinas ir Prancūzijos 
prez. Mit ter rand pasirašė 
plataus bendradarbiavimo 
sutartį. įskai tant ir bran
duolinio arsenalo mažinimą. 
Jelcinas čia dar pasakė, jog 
Rusija sumažins raketas iki 
minimumo, bet Prancūzijos 
prezidento Mitterrand pasi
tenkinimui, jis nereikalavo, kad 
Prancūzija sunaikintų savo 
trumpųjų nuotolių raketas. 

Illinois senatorius Alan J.Dixon kalbėjosi su ..Draugo*' bendradarbe 
žurnaliste Ind re Tijūneliene. Pokalbio metu buvo paliesti ir lietuviškieji 
reikalai. Senatorius pasisakė, kad šiuo metu rūpinasi lietuvių Sočiai Security 
problemomis ir nori išrūpinti, kad tie lietuviai, kurie išvyktų gyventi į 
Lietuvą, galėtų savo SS čekius gauti ir ten. Tam reikalingas specialus 
įstatymas. Tikėkime, kad sen. Dixon tą klausimą galės pravesti JAV Senate. 

Rusija apmokės 
pasitraukimą 

Maskva. Vasario 6. (RL) — 
Rusijos ministro pirmininko 
pavaduotojas Sergei Šachrai 
vasario 5 d. pareiškė per Rusi
jos televiziją, jog Rusija 
sumokės Sovietų dalinių pasi 
traukimo išlaidas iš Baltijos 
valstybių. Šachrai taip pasakė, 

kad tų dalinių išvedimas Rusi
jai kainuos maždaug 6 bilijonus 
rublių „senaisiais pinigais". Jis 

žaidynės. Šiandien mūsų laiku prieš savaitę vadovavo Rusijos 
9 vai. ryto įvyksta Žiemos delegacijai, kuri vedė pasitari-
žaidynių atidarymo iškilmės, mus ir sutarė iš Lietuvos 
Prancūzijos laiku 4 vai. po pradėti pasitraukimą šį mėnesį, 
pietų. Iš Lietuvos į jas išskrido o iš Latvijos kovo mėnesį. Ne-
ir JAV viceprezidentas D. nustatyta data. kada pasitrau-
Quayle. kimas turi būti įvykdytas. 

KALENDORIUS 

Vasario 8 d.: Saliamonas. 
Daugvilė. Dromantas. Hono-
rata. Nirma. 

Vasario 9 d.: Erikas. Apo
lonija. Alge, Joviltas. 

Vasario 10 d.: Gabrielius. El
vyra. Girvydas. Gražutė, Sko-
lastika. 

Vasario 11 d.: Algirdas, 
Algirde. Adolfas. Liucijus 
Felicija, Paskalis. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:57. leidžiasi 5:13. 
Temperatūra šeštadienį 27 1.. 

sekmadieni 34 1.. pirmadienį 39 
1., antradienį 38 1. 
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Lietuvos ambasadoje VVashingtone, D.C., Margarita Samatienė, D. Lozoraitienė ir N. Vagnorienė. 

HORIZONTAI 
T A R P I N I N K A S T A R P 

A M E R I K O S LIETUVIŲ I R 
L I E T U V O S 

N u o š.m. sausio 26 d. pasikei
tė Amerikos Balso l ietuviškų 
laidų la ikas ir t rukmė. J a s j a u 
per t ransl iuoja ir Lietuvos radi
j a s . V a k a r i n ė pusva landžio 
la ida iš Washingtono dabar 
transliuojama nuo 3:30 iki 4 vai. 
p.p. VVashingtono laiku, o pus-
ry t ine i o minučių laida 12 vai . 
nakt į . Ta proga, norėdamas 
skai tytojams pateikti daugiau 
informacijos apie Amer ikos 
Balso lietuviškas laidas, ku r ių 
klausosi ne tik Lietuva, bet ir 
į v a i r i o s e p a s a u l i o š a l y s e 
gyvenantys tautiečiai, dar prieš 
la idų pasikei t imą Amer ikos 
Balso lietuvių redakcijos vir
š in inkui Romui Sakadolskiui 
pa te ik iau kelis klausimus. 

— K a i p žinia, keič ias i Ame
r i k o s B a l s o l i e tuv i škų l a i d ų 
l a i k a s i r t r u k m ė . K a i p v i s a 
t a i į v y k o i r kodė l ? K a d a n g i 
j a s p e r t r a n s l i u o s i r L i e t u v o s 
r a d i j a s , m a l o n ė k i t e p a p a s a 
k o t i i r a p i e t e c h n i k ą ? 

— Mes jas ir toliau transliuo
s ime t ik ta i trumposiomis ban
gomis. Bet mes taip pat perduo
s ime žemės palydovu, kuris ka
bo virš Atlanto. Tas signalas ta
da bus paimtas Lietuvos radijo 
ir televizijos įrenginių antenos, 
k u r i yra Jurbarke . Tą anteną 
padovanojo Amerikos valdžia. 
Ten yra toks aparatas , vadi
n a m a s demotoliadoriumi. J i s tą 
s ignalą paima ir tada duoda 
Kaunu i . Kauno stotis perduoda 
į Vi ln iau- centrinę studiją ir iš 
t e n j i s s k i r s t o m a s , k a i p 
amerikiečiai sako, j FM ir AM 
t i nk lu s vidutinėmis bangomis. 
Tokia yra perdavimo technika. 
Mūsų pirmoji rytmečio laida 
Lietuvos laiku 7 valandą per
duodama per Lietuvos antrąją 
programą. Lietuvos radijas turi 
dvi programa-, pirmoji, kuri yra 
daugiau mažiau tik Lietuvos ra
dijo sukur ta , ir antroji, kurioje 
y r a ir Laisve- radijas ir Belgi
jos kataliku -įunčiamos laidos ir 
t . t . Mūsų pnmoji 15 minučių 
laida per pusryčius bus girdima 
per antr u ; programą vidų 
t inėmis ir ultra-trumpomis ban 
gomis. Tuo tarpu vakaro laida 
Lietuvos laiku bus girdima pusę 
vienuoliktos vakare. Čia jau yra 
pusvalandžio laida ir ji bus per
duodama per pirmąją Lietuvos 
radijo programą. Ir tai svarbu 
pažymėti , nes pirmoji Lietuvos 
radijo programa yra pajėgesnė, 
g i rd ima ir vidutinėmis ban 
gomis, ir ultra-trumposiomis. 

— K a s tokį p e r t v a r k y m ą 
p a d a r ė ? Ar tai j ū s ų pač ių pa
s t a n g o s ? 

— Iš tikrųjų čia yra sudėtines 
pastangos. Yra keli svarbūs 
dalvkai. Pirma, labai aišku, kad 

Rytų Europoje ir buvusioje 
Sovietų Sąjungoje besiklau
sančių trumpųjų bangų skaičius 
mažėja. Trumposios bangos 
buvo naudingos ta prasme, kad 
jos pasiekia labai toli, bet nėra 
patogu jomis klausytis. Antra, 
ne visada yra kokybiškas signa
las. Ir Amerikos Balsas labai se
niai skundžiasi, taip pat ir mūsų 
klausytojai skundžiasi, kad 
nė ra kokyb i ška t echn ine 
prasme: st iprumas ne per di
džiausias, trukdymai, jau nekal
bant apie tuos laikus, kai buvo 
įjungiami zirzekliai Lietuvoje. 
Dabar, kai atsivėrė naujos gali
mybės ir pradėjo vietiniai ra
dijai Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje rūpintis ne tiek nuorodų iš 
Maskvos, kiek savomis progra
momis, jie pamatė, kad jiems 
trūksta medžiagos. Juk už 
informaciją reikia mokėti. Ir 
mokėti t ikra is pinigais, o ne 
popieriniais rubliais. Nuo tos 
problemos kenčia Lie tuva , 
kenčia ir visa Rytų Europa... 
Tad jiems irgi naudinga turėt i 
laidas, kurias jie gali duoti per 
savo tinklą. Tai čia ir yra toji 
priežastis. Lietuvai reikalingas 
tas informacijos srautas ir todėl 
pavyzdžiui Laisvoji Europa per
nai rudenį j au pradėjo translia
cijas. Dabar mums yra svar
bu,nes dėl klausytojų n ngia-
mės ir su Lietuvos radiju, ir su 
Laisvąja Europa. Kai pamatėm, 
kad yra galimybių ir mums, 
pasidarė aišku, kad ir Amerikos 
Balso vadovybė to nori. Mes 
prašėme ir laikomės nusista
tymo, jog nežiūrint to, kad mes 
pertransliuosime per Lietuvos 
radiją vidutinėmis ir kitomis 
bangomis, norime, kad būtų ir 
trumposiomis bangomis, nes 
mūsų klausytojų daug daugiau 
negu tik Lietuvoje. Jų yra Len
kijoje. Sibire. Pietų Amerikoje, 
Australijoje. Vakarų Europoje, 
pavyzdžiui — Paryžiuje. Ten 
negali girdėti Lietuvos radijo. 
Todėl mes norėjome išlaikyti ir 
mūsų trumpųjų bangų galimv 
bes. irtai buvo padaryta ir šioji 
iniciatyva tam visam projektui 
kilo todėl, kad atsivėrė galimy
bės Lietuvoje, atėjo iš Amerikos 
Balso vadovybės ir. aišku, mes 
norime, kad geriau būtume gir
dimi Lietuvoje. 

DVASINĖ UŽDANGA DAR 
EGZISTUOJA 

— Ką d a r ga lė tumėt pa
sakyti? 

— Aš labai optimistiškai žiū
riu į Amerikos Balso ateitį. Man 
atrodo, kad mūsų vieta Lietuvo
je tikrai yra , turime ryši, gerą 
ryšį. draugiškus santykius ir 
bandysime būti. O visiems, 
kurie ska i ty s š ias e i lu tes , 
turėkite minty, kad Amerikos 
Balsas yra . galima sakyti, toks 

tarpininkas Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos žmonių. Mes pra
bilsime kas dieną du kartus. 
Informacija, kurią mes gausime 
ir galėsime pa t ik r in t i , bus 
pateikta Lietuvai greitai, daug 
greičiau, negu bet koks laiškas, 
ir ko gero greičiau, negu tele
fonais. Labai linkiu gero vėjo ir 
Laisvosios Europos radijo kole
goms Miunchene, nes manau, 
kad ir jų laidos yra be galo svar
bios Lietuvai. Ir vieni, ir kiti 
esame r e i k a l i n g i . Yra ir 
Vatikano laidos, daugiau reli
ginio pobūdžio, bet ne vien 
i š imt ina i . Ta ig i L ie tuva 
gaus informaciją ir iš Europos, 
ir r e l ig in ia i s r e i k a l a i s iš 
Vatikano, gaus ir iš Amerikos. 
Man atrodo, kad tai turėtų 
padėti Lietuvai ūgtelėti, supras
ti savo vietą Europoje, pasaulyje 
ir. svarbiausia, likviduoti tą 
dvasinę geležinę uždangą, kuri 
dažnai dar Lietuvoje egzistuoja, 
nežiūrint to, kad fizinė uždanga 
jau baigiama likviduoti , — 
pasakojo Amerikos Balso lietu
vių redakcijos viršininkas Ro
mas Sakadolskis. 

Amerikos Balso vakar inė 
lietuviškoji laida, kuri bent šiuo 
metu neblogai girdima ryti
niame -TAV pakraštyje, trans
liuojama kiekvieną dieną nuo 
3:30 iki 4 vai. p.p. VVashingtono 
laiku šiomis bangomis: 41,78 
(7180), 48.78 (6150) ir 49.22 met
rų (6095 kilohercų). Amerikos 
Balso lietuviškai laidai pasibai
gus . 9505 kilohercų banga 
eina iš Miuncheno transliuo
jama Laisvosios Europos radijo 
valandos laida lietuvių kalba. 
Pastaruoju metu ji irgi gerai gir
dima rytiniame pakraštyje 

P R I S I M I N T A S A.A. 
A N T A N A S A U D R O N I S 

Sausio 26 d., vienerių metų 
mirties sukakčiai kpt. Antano 
Audronio, mirusio 1991 m. 
sausio 30 d., Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
šv. Mišios už jo vėlę buvo 
aukojamos klebono kun. dr. A. 
O l š a u s k o . Da lyvavo velio
nio artimieji — našlė Aldo
na Audronienė,; duktė ir žentas 
Aldona ir Vidmantas Variako-
jai, vaikaičiai , daugelis draugų 
ir pažįstamų. Po pamaldų visi 
susirinko Audronių namuose 
Glendale, Ca., kur vaišinami 
dalinosi pr i s iminimais apie 
prieš vienerius metus iškeliavu
sį į amžinybę Antaną. Kalbėjo 
poetas B. Brazdžionis, L Med
žiukas, našlė Aldona Audronie-
nė, duktė Aldona Variakojienė, 
P. Jas iukonis . 

A n t a n a s Audronis , g imęs 
1910 m. rugpjūčio 20 d. Atesnin-
kų kaime, Simno valsč., Alytaus 
apskrityje, pažangioje ūkininkų 
šeimoje, kurioje augo 4 broliai 
ir 3 seserys. Kai 1922 m. spalio 
22 d. Antano vyriausiąjį brolį 
Jurgį, studentą, grįžtantį iš 
užsienio į tėviškę, p lėš ikas 
šūviu nužudė, visa šeima įvykį 
skaudžiai pergyveno. Po to 
tėvas, pardavęs ūk} Atesninkuo-
se. nusipirko stambesnį ūkį 
Zaramciškėse , prie Obelijos 

V A S A R I O 16 J A V 
S O S T I N Ė J E 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas VVashingto
ne sekmadienį, vasario 16 d., 
prasidės 10 vai. Suma Šv. Mato 
ka t ed ro j e . T i k i m a s i , k a d 
katedros r inkt inis choras, išlai
kydamas j au daug metų besi
tęsiančią tradiciją, pagiedos 
kurią nors lietuvišką giesmę ir 
Miš ių pabaigoje L i e t u v o s 
himną. Pamokslą anglų kalba 
pasakys Amerikos vyskupų 
konferencijos centrinėje įstai
goje besidarbuojąs kun. dr. Jur
gis Šarauskas . 

2 vai . p.p. minėjimas bus tę
siamas Marylando universiteto 
S u a u g u s i ų švie t imo cent ro 
patalpose. Pagr indinę kalbą 
pasakys buvęs Baltųjų rūmų ir 
Valstybės depar tamento pa
reigūnas U.S.-Baltic Founda
tion įsteigėjas Linas Kojelis. 
Meninę dalį atliks pianistas 
Pe t ras Geniušas, š.m. sausio 
3-11 d. Palm Beach, Floridoje, 
įvykusiame metiniame tarptau
t in i ame festivalyje laimėjęs 
pirmą vietą ir gavęs 15,000 dol. 
premiją. Po to Geniušas grįš į 
Lietuvą. I JAV vėl atvyks šį 
rudenį ir atliks keletą koncer
tų. 

ežero, Seirijų parapijoje. An
tanas mokėsi Rygiškių Jono 
gimnazi joje Mari jampolėje. 
Persikėlęs į Alytaus valstybinę 
gimnaziją, ją baigė 1928 m. ir 
įstojo į Karo mokyklą. Sėkmin
gai išėjęs karo mokslus, pakel
tas j . Įeit. Perėjęs į aviaciją, 
išsitarnavo kapitono laipsnį. 

Sovietų armijai 1940 m. oku
pavus Lietuvą, buvo areštuotas. 
Tik net ikėtai karui kilus, iš 
Kauno s.d. kalėjimo išsivadavo. 
Sukilėliams Kauną išlaisvinus 
nuo bolševikų, sudaryta laikino
ji vyriausybė. Antanas, kaip ir 
mes visi, tikėjosi, kad bus atsta
ty ta p r a r a s t a laisvė. Deja, 
vokiečiai sutrukdė šios vyriau
sybės veiklą. Tada Antanas, 
stojęs dirbt i ugniagesyboje, 
perėjo į pogrindžio veiklą ir 
leido laikraštėlį „Baltija". Ir vėl 
jis buvo nacių areštuotas. Tik 
žmonos ir kitų patriotų dide
lėmis pastangomis buvo iš
laisvintas. 

Pasitraukęs į Vakarus, pergy
veno baisius Sąjungininkų bom
bardavimus ir t ik stebuklingai 
išlikęs su šeima gyvas, nes 
namas Gerwisch miestelyje, 
netoli Magdeburgo, kurio rūsyje 
j ie b u v o pas i s l ėpę , buvo 
sugriautas. Po karo su šeima at
vyko į JAV ir apsigyveno Los 
Angeles, kur ilgesnį laiką dir
bo šio miesto žinyboje iki išėjo 
pensijon. Paskutiniu metu gyve
no Glendale, C A. Antanas buvo 
plačiai įsijungęs į visuomeninę 
veiklą, rašinėjo spaudoje. J is 
buvo t iesaus būdo žmogus: ką 
galvojo, tą ir sakė. Todėl be 
daugelio draugų nejučiomis įsi
gydavo priešų. J is buvo bekom-
p r o m i s i n i s kovotojas dėl 
Lietuvos. Dosniai rėmė Tautos 
fondą, paaukodamas 2000 dol., 
ir k i t a s institucijas, kurios 
rūpinosi Lietuvos vadavimu. 

Antanas buvo didelis patrio
tas. Jo paskutinė valia — jo 
pelenai turi būti parvežti į 
Lietuvą. Vykdant mirusio valią, 
ateinančią vasarą jo žmona 
Aldona, sūnus Vytenis ir duktė 
Aldona Variakojienė vyks į 
Lietuvą ir Seirijų bažnyčios 
šventoriuje, ku r yra palaidotas 
jo tėvas ir vienas brolis, po 
religinių apeigų, pelenai liks 
amžiams ilsėtis gimtojoje žemė
je. Motina y ra mirusi Sibiro 
tremtyje. Tikimasi ir jos kaulus 
pargabenti ir palaidoti tėviškės 
kapuose. Iš gausios Antano 

šeimos yra likę gyvi t ik brolis 
Stasys ir sesuo Monika Liu-
levičienė. 

I g . M. 

Tie lengviausiai juda, kurie 
y ra išmokę šokti. 

Alexander Pope 

Ir vyrai modeliuos drabužius madų parodoje vasario 23 d. Iš kairės: Darius 
Grybauskas, Aleksas Rimeika, Frank Trejo ir Paulius Ragas. 

KRISTIJONO DONELAIČIO 
MOKYKLŲ BALIUS 
Vasario 22 d. 7:30 v.v. 

St. HELEN & CONSTANTINE salėje 
112 St. & Roberts Rd., Palos Hills, IL 

Įėjimas $25 asmeniui 

Maistas, gėrimai, orkestras „Žiburys". Visuomenė 
kviečiame atsilankyti, pasilinksminti ir paremti Kr. Donelaičio 
mokyklas. 

Bilietai gaunami Kr. Donelaičio mok. šeštadienių rytais 
arba pas D. Dumbrienę, tel . 312-476-3586 

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. 

"TOPVIL" LTD. 
«j c*>'*wo:-n.softi>" txr*txz. co 
IMEW LOWEST PRlCES 

DOOR TO DOOR DELIVERY 

M \ \ !!! A l k ( A R G O s m k t < / > . i r h v 

sed Clofhing) • PARCELS PA ^KL^ £Y CISTOME-R (fiem and ( 
:min. 5kgll2Lbs., no max limizj 

• STANDARD FOOD P A R C E I S 
iregular deluerv) 

• F.CTRESS KOOD PARCELS {14 da*s Mivcrx 

• MEDTf \L INSURANCE FOR VISITORS •(\mada onh} 
• SALE O t RtSSlAN (J ARS Ix* esi pnces - 3 monrhs delivery 

'Wolįa. lūda. Samara = Spumik.Mnshnch, Tavria, Xna>. 

( OVHNG S O O N Ag. Farm Iu)uipmcnt for sale 
(trati-ir. ph/uįh. seed SO*fing nuichine. eic.i 

CALL TOLL FREE 1 -800-932-7995 
•New tifcalers « c l c o o i e 

INTERNATIONAL 
f _ 

TRAVEL CONSULTANTS Zaib*S* 
Organizuojame grupines ir individuali.'3 keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu j namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avonu* 
Hlckory Hil i, lilinols 60457 
TetofOflM (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uatuva 
Telefonas 350-115 ir 778-392 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KELIONES į LIETUVĄ 

H e a d O f f i c e 
;>;'<ialaxvB;vd t'nit#7. 

T«t (416)796 332U 

B r s n e h 
TORVIL P*RPFI S 
404 RrooesvaHes Av<-

•nario MM) '\"> 
Tel. Į4i6j 53-4-3S60 
FCC(4M)S3J 4910 

LIIHUANIA 
l\TV|A 

IMOMA 
l'KFVAINF 

6YLIOMUSSIA 
MOI OAVIA 
ARMĖNU 
I.FORCIA 

ST.PtriRMtliUf, 
MOSCO* 

U . . S . / V . 
M e a c f O f f i c e 
2136 W„'S! ("hicajjo Ave., 
Chicago. i.'; 6062? 
Tel- (3 12) 278-5258 
Fax. .312)278-0875 
B r a n c h 
RA.R INTFKPOSTMTJRCO. 
ICbS BrT.a<!way. Ruffalo. 
N'. Y. 14212 
Tel Fax .716)894 9880 
ACCF.PT PARCELS BY UPS 

Balandžio 16 — gegužės 2 
Balandžio 30 — gegužės 12 
Gegužės 18 — gegužės 31 
Birželio 5 — birželio 22 
Birželio 25 — liepos 7 
Liepos 2 — liepos 19 
Liepos 13 — rugpjūčio 2 
Rugpjūčio 6 — rugpjūčio 20 
Rugpjūčio 10 — rugpjūčio 23 
Rugsėjo 1 — rugsėjo 15 
Rugsėjo 11 — rugsėjo 27 
Spalio 1 — spalio 17 
Spalio 13 — spalio 29 

14naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
10 naktų Lietuvoje. 1 naktis Frankfurte 
11 naktų Lietuvoje. 1 naktis Kopenhagoje 
14 naktų Lietuvoje, 2 naktys Kopenhagoje 
10 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
14 naktų Lietuvoje. 2 naktys Vienoje 
18 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
10 naktų Lietuvoje, 3 naktys Vienoje 
11 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
12 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Kopenhagoje 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Vienoje 
14 naktų Lietuvoje, 1 naktis Frankfurte 

Siūlomos kelionės yra su skandinavų (Scandinavian). vokiečių (Lufthansa) ir austrų 
(Austnan) aviakompanijomis. Kviečiame keliauti su grupe ir pavieniui. Kiekvienas galėsite 
pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkarašti 
pagal pageidavimus. Šiais metais dar turėsime kelionių su lietuvių ir lenkų aviakompani
ja, kurtas papildomai paskelbsime vėliau. 

• i 
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Istorinė praeitis 

DABARTIES 
APLINKOJE 

Kai sutinkame kai kurių tau
tinių grupių žmones ir paste
bime, kad jie nežino ne tik savo 
tautos, bet ir savo pačių praei
ties, tai nustembame, kad tokių 
žmonių yra. O vis dėlto tokių 
yra. Ir tai dideli skaičiai. Jie tar
tum beraščiai, tartum nemoky
ti , kaip tie ančiukai žiną tik 
savo kiemą ir nežiną, kad už jų 
praeityje ir dabartyje yra platūs 
laukai , dideli išradimai, 
technikos ir dvasinė pažanga, 
gyvenimas su kitokiais 
žmonėmis. Ne be reikalo vieno
je Lietuvos gimnazijoje ant 
sienos buvo išpiešta: Historiam 
nescientes semper pueri sunt — 
nežinantieji istorijos visuomet 
liekasi vaikais. Ir tokių vaikų 
lengva rasti visur ir visuose dar
buose. Tas darbas ar postas dėl 
tokių kenčia. 

Mes dažnai sutinkame tokių 
žmonių, net žymiose vietose, net 
valdžios postuose. Jie dažnai 
įtaigojami minios, kuri yra 
aplinkui juos, jie dažnai daro, 
kad tai daro minia. Jie lieka tik 
smėlio grūdeliai, tik dulkės, 
kurias draiko net mažas vėjas. 

Franz Werfel, rašydamas apie 
paprastą mergaitę Bernadetą, 
sako, kad „Žmogiškos būtybės 
turi junginio būdą ir yra jautrūs 
visumai, labiau, negu atsiskyrę 
vieni. Jų nervai jaučia, kad tai 
nėra apspręsta, bet lyg 
įsakoma". Tai ir yra minios 
įtaka žmonėms, kurie neturi 
savo aiškaus gyvenimo paži
nimo. Jie neturi nei savo, nei 
tautos ar valstybinės praeities, 
kuriai darytų įtakos išmintis, 
o ne tokie pat žmonės be 
praeities. 

Tokių žmonių sutiksime ypač 
dabar, kai reikės pasiruošti 
minėjimams istorinių įvykių, 
nulėmusių mūsų tėvynės gyve
nimą. Vyresnieji dažnai praei
tį ima kaip sentimentą, negre
tindami su istorija, kuri turėjo 
ir turi įtakos. Jaunesnieji mato 
iškreiptus istorinius faktus ir 
nemato per juos tikrosios savo 
tautos praeities. O ta praeitis 
daro įtakos šiai dienai ir šių 
dienų gyvenimui, nepaisant, ar 
gyvename išeivijoje ar laisvoje 
tėvynėje. 

* * * 

JELCINO REFORMOS IR JŲ 
VYKDYTOJAI 

Rimties valandėlei 

TU ŽVEJOSI ŽMONES 

Prisiminus savo istorinę pra
eitį, juoba savos tautos istoriją, 
verta pakalbėti prieš visokius 
minėjimus, kurie rengiami nuo 
mažų ir didelių bendruomenių 
iki mokyklinio amžiaus vaikų. 
Čia ypač pabrėžiama tradicija, 
kurios negalima peržengti, nors 
gyvenimas yra radikaliai pasi
keitęs. Pasikeitė taip pat išei
vijos ir išsilaisvinusios, bet dar 
ne visiškai laisvos tėvynės 
būklė. Norėtume, kad ji būtų 
laisva, kultūringa, pažangi, 
vytųsi Vakarų Europos gyve
nimą, parodytų savo tautinius 
valdžios ir įvairius kitokius 
sugebėjimus. 

Apie tai kadaise aiškiai 
kalbėjo dr. Juozas Girnius įvade 
į jaunųjų poetų „Žemės" 
antologiją. „Yra gi amžina is
torinė patirtis, sako J. Girnius, 
kad kiekviena pastanga ieškoti 
naujo visada iš anksto pasmer
kiama atsidaužti ne tik į tra
dicijos rutiną, bet ir į tikrą 
terorą. Senos jėgos paprastai 
yra ne tik galingos savo įsišak
nijimu, bet žiauriai pavydžios 
savo kerštu" (psl. 13). 

Tai tikra tiesa, jeigu tik 
išdrįsime pamatyti minėjimus, 
jų parengimus, kalbėtojų senas 
mintis, lyg dabarties nebūtų ir 
lyg praeitis neveiktų į dabartiną, 
aplinką. Iš tikrųjų buvo praei

tis ne tik dar žemėje esantiems 
gyviems, bet ir jų seneliams ir 
kelioms kartoms prieš juos. Da
barties aplinka jau yra taip 
pasikeitusi, kad praeitį reikia 
bent mėginti pritaikyti da
bartinėms sąlygoms, kurios 
taip pat pasikeitusios visame 
pasauly ir pakeitusios vykdy
mui priemonių pasirinkimą. 

Žiūrint dar iš tolo į Lietuvos 
istoriją ir iš arti į laisvės pirmą 
— 1981 — atgavimą, naują 
pakartojimą prieš beveik porą 
metų, re ik ia noromis a r 
nenoromis matyti sugretinimus, 
pasikeitimus, naujas sąlygas 
veikti ir naują aplinką veikian
tiems ir laisvės bei nepriklau
somybės rūmus statantiems. Nė 
kiek dabartis nepalengvėjo, bet 
daug kas kitaip darytina ir 
kitaip daroma. Tai diktuoja 
gyvenimas ir kuriamos gyve
nimo sąlygos. Lietuva yra, bet 
ji dar negreitai bus tokia, kokia 
ji jau buvo, kokią mes ir krašte 
likusieji norėtų matyti. 

* * * 

Vokiečių rašytojas Alfred 
Delp kadaise savo t au ta i , 
išsilaisvinusiai iš nacių jungo 
yra pasakęs; „Svarbu turėti 
duonos, dar svarbiau turėti lais
vės, bet visų svarb iaus ia 
nepalaužiama ištikimybė ir 
neišduodanti pagarba". Ištiki
mybė savo tautai, savo gyve
namam kraštui, savo draugams 
— tai pasitikėjimo ir geresnio 
gyvenimo savoje aplinkoje kū
rimas. Pascalis pabrėžia, kad 
pasirinkimas pašaukimo ir 
tėvynės yra bendras likimas, 
kuris nulemia gyvenimą. Juo 
labiau lemia mūsų gyvenimą, 
kai mes matome aplink save ir 
gera ir bloga, taisytina ir 
paliekama, priimtina ir atmes
tina. Juk mes matome ne t ik 
gyvenimo idealus, bet ir juodąją 
pusę, kurios dalį žmonės mūsų 
pačių aplinkoje suteršia iki 
neatpažinimo. 

Kai artėja didžiosios tautinės 
šventės, kurios mums išeivijoje 
primins praeitį ir dabartį, apie 
tas šventes reikia jau dabar 
mąstyti. Jos neturi būti tik tra
dicijų pakartojimas, tik mė
ginimas patenkinti išlikusių 
gyvų vyresnio amžiaus sen
timentų, bet duoti tokių min
čių, kurios verstų pagalvo
ti net ir jaunesniuosius, šiame 
krašte jau įsikūrusius ar savo 
vaikams ateitį kuriančius. 

Kaip praeityje, taip juo labiau 
dabar gyvenimas nestovi vieto
je. Istoriją reikia žinoti ne
būnant visuomet vaiko lyg
mens, bet galvojančiu ir pade
dančiu artimui ir besikeliančiai 
tėvynei. Jei atsiranda ta rp 
žmonių net iš pačių jaunųjų, no
rinčių savo tėvų ar senolių 
kraštui padėti, tai ir į juos 
atsižvelgti yra būtina. 

Vasario ir Kovo minėjimai ne
bus kar tu . Juos, kaip j a u 
minėta, rengia nuo mažų ir 
didelių bendruomenių iki mo
kyklų vaikų. Bet yra būtina, 
kad tie visi minėjimai nebūtų 
pradėti ir nesibaigtų tik nudė
vėta tradicija, kurioje nėra is
torijos, nėra dabarties ir nėra 
gyvybės, reikalingos išeivijai ir 
tautai savame krašte. Tai ne
reiškia, kad reiktų visas savas 
tradicijas sunaikinti, bet kad 
švenčių minėjimuose jos nebūtų 
verčiamos tik nuobodžiu pa
kartojimu. Būtina yra tautinė, 
ir tai jauna gyvybė, kad pasi
ryžimas už tautos gyvenimą 
pasidarytų karžygiškas. 

Pr. Gr . 

Ne tai jau seniai Jelcinas ir 
jo demokratai Vakarų spaudo
je buvo pristatomi kaip paprasti 
populistai ir Gorbačiovo konku
rentai, tik norį atimti iš jo val
džią. Vėlėsi įvykiai parodė, kad 
visgi Jelcinas labai skiriasi nuo 
Gorbačiovo. Kai Gorbačiovas tik 
norėjo reformuoti komunistinę 
sistemą ir išlaikyti Sovietų 
Sąjungą jos ribose, Jelcino tiks
las buvo atgaivinti pačią Rusiją 
ir ją išlaisvinti iš komunizmo 
replių. Ta kryptimi jis ir ėjo per 
praėjusius porą metų. Nuo jo 
išrinkimo Rusijos prezidentu 
prajusiais metais jis yra padaręs yra 45 metų, buvęs „mokslinio 

ZENONAS PRŪSAS 

labai susiskaldę ir dėl to 
neveiksmingi. Ta visa programa 
buvo parlamento patvirtinta, 
paliekant parlamentui teisę ją 
prižiūrėti. 

Kas Jelciną paskatino imtis 
šių radikalių reformų? Pagal 
„The New Republic" žurnalą 
(1992 m. vasario 10 d.) jį prie šio 
sprendimo prikalbėjo jo geras 
draugas dar iš Sibiro laikų 
Genadijus Burbulis, lietuvių 
Sibiro tremtinių vaikaitis (nors 
žurnalas to nemini). Burbulis 

daug pakeitimų. Po nepavyku 
sio komunistų perversmo rug
pjūčio mėnesį jis sudarė spe
cialų komitetą, vadovaujamą 
Rusijos premjero Ivano Silia-
jevo, kuris pavedė ekonomistui 
Javlinskiui reformuoti Rusijos 
ekonomiją, koordinuojant su 
respublikų vadovais. J is 
panaikino Sovietų Sąjungą ir 
sukūrė Nepriklausomų Valsty
bių bendriją. Pradžioje tai buvo 
tik keturių valstybių bendrija — 
Rusijos, Ukrainos, Belorusijos ir 
Kazachstano. Vėliau prisidėjo ir 
kitos respublikos. 

Visos jos nebuvo pasiruošusios 
didesniems ekonominiams pa
keitimams ir nenorėjo radikalių 
reformų. Tai nesutapo su Jelci
no planais. Jis nenorėjo dels
ti. Todėl jau spalio mėnesį 
paskelbė savo „Rusija pirmoje 
vietoje" programą. Respubli
koms buvo leista pasirinkti ar
ba tuoj prisidėti, arba atidėti 
reformas. Savo spalio 28 dienos 
kalboje Jelcinas išdėstė šią pro
gramą. Pagal ją maisto ir kitų 
prekių kainų kontrolės būtų 
panaikinamos 1991 metų gale. 
Liktų kontroliuojamos kainos 
tik pagrindiniams maisto pro
duktams, kaip duonai, pienui ir 
kt., o taip pat kainos energijai 
ir transportui. Bet ir šių kainos 
būtų gerokai pakeltos. Bus pra
dėta privatizacija visose srityse: 
prekyboje, pramonėje, žemės 
ūkyje. Planuota privatizaciją 
prekyboje įvykdyti 70% dar 
1992 metais. Visokie rinkimai 
atidedami vieneriems metams, 
kad netrukdytų reformų 
vykdymui. 

Kita priežastis: žmonių nuo
monių apklausinėjimai rodė, 
kad demokratai gal ir 
nelaimėtų, jei rinkimai būtų 
pravesti tuoj pat. O jei ir 
laimėtų, tai anksčiau pravesti 
Lenkijos seimo rinkimai rodė, 
kad demokratai gali išeiti iš jų 

komunizmo" profesorius, bet 
vėliau pasidaręs dideliu anti-
komunistu. Po šių radikalių 
reformų paskelbimo turėjo būt 
pakeistas ir Jelcino ministerių 
kabinetas, nes ankstyvesnis Si-
liajevo-Javlinskio kabinetas 
norėjo daryti reformas lėtesniu 
tempu, jas koordinuojant su 
kitomis respublikomis. Kad 
reformos vyktų sklandžiau, 
Jelcinas pasiėmė dar ir prem
je r ine tik prezidento postą. Pir
muoju vicepremjeru ir Jelcino 
dešiniąja ranka pasidarė Bur
bulis. Vicepremjeru ekonomikos 
ir finansų reikalams buvo 
paskirtas Jegor Gaidar, o vice
premjeru darbo ir darbininkijos 
reikalams — Aleksandr Škin. 
Visas kabinetas buvo sudarytas 
daugiausia iš jaunų vyrų, 
nesulaukusių nė 35 metų. Dėl 
to kai kas juos vadina .Jaunai
siais turkais" arba „vaikinais 
su Reeboks batais", kadangi 
daugelis jų mėgsta nešioti šios 
firmos sportinius batus. Nors ir 
jauni, bet daugelio Vakarų 
ekonomistų jie yra laikomi 
gerai išmokslintais ir patyru
siais ekonomistais. Kai kurie iš 
jų yra kilę iš Sibiro, kaip ir 
Jelcinas. Ši ekonomistų grupė 
esant i pragmatiška. Jie 
ruošdami savo programas ar
t imai bendradarbiavo su 
Tarptautiniu pinigų fondu 
(IMF), su Pasaulio banku 
(World Bank) ir su Vakarų 
ekonomistais, pavyzdžiui, su 
Jeffrey Sachs iš Harvardo 
universiteto ir su švedu eko
nomistu Anders Aslund. 

Aš šios reformos Jelcinui 
pavyks? Buvęs prezidentas 
Richard Nixon galvoja, kad 
šansai yra 50-50 ( ta ip jis sakė 
per vieną interviu televizijos 
programoje). Pareis nuo to, ar 
rusų žmonės nepraras kantry
bės ar bus gauta pakankamai 
pagalbos iš Vakarų ir ar 

Jelcinui pavyks sugriauti dar 
labai įsitvirtinusią komunistinę 
biurokratiją. Atrodo, kad ji 
sabotuoja šias reformas, kiek tik 
gali. Dažnai leidžia iš Vakarų 
ateinančiai pagalbai nuslįsti į 
juodąją r inką. Arba patys 
pasisavina. Ir šiaip visokiais 
būdais trukdo. 

Pavyzdžiu i , ką tik teko 
skaityti spaudoje, kad Vakarų 
maisto tiekėjai yra raginami 
nesiųsti sviesto, nes jo nėra kur 
dėti — krautuvės pilnos. Jei 
sviesto yra per daug, tai tik dėl 
to, kad mažai kas perka, nes per 
brangus. Geriausias sprendimas 
būtų sumažinti kainą. Arba 
maistas laikomas krautuvėse 
tol , kol sugenda. Rodos, 
,,Newsweek" žurnale buvo įdėta 
fotografija, rodanti sugedusią 
vištų mėsą, kuri buvo nepar
duota, nes per brangi. Visas 
šias problemas galėtų išspręsti 
krautuvių privatizacija. Arba 
pašal in imas nesąžiningų ir 
kvailų vedėjų. Dar sunkiau bus 
su žemės ūkio privatizavimu. 
Žmonės t am neparuošti. Ne tik 
kad neturėtų ūkio triobesių bei 
įrankių ir traktorių, bet ir dėl 
kitų priežasčių. Pavyzdžiui, iš 
Lietuvos rašė, kad Rusijos tele
vizija rodžiusi Rusijos kolūkį. 
Žmonės skundėsi, kad nėra ko 
valgyti, kad vietinėse krautuvėse 
nesą maisto produktų. Paklaus
t a moterė lė , kodėl ji pati 
negalinti išsiauginti keletą 
vištų ar laikyti karvutę ar ožką, 
atsakiusi, bet gi tai jau nebebus 
socializmas. 

Gal Jelcinas ir pasiskubino su 
savo radikaliomis kainų refor
momis? Gal pirmiau reikėjo 
įvesti daugiau privatizacijos ir 
daugiau įsitvirtinti provincijoje, 
ne tik Maskvoje, ir tik tada 
dalinai panaikinti kainų kont
rolę? Ateitis parodys, ar jis 
pasielgė protingai. 

Vokietija ir Danija 
siūlo pagalbos planą 

Briussėlis Sausio 3. (RL) — 
Vokietijos Užsienio reikalų 
ministras Hans-Dietrich Gen-
scher ir Danijos Užsienio rei
kalų ministras Uffe Ellemann-
Jansen ragino Europos Bendriją 
suteikt i greitą ekonominės 
paramos programą Baltijos 
valstybėms. Ministrai sutarė 
sudaryti komisiją, kuri ištirs 
kas labiausiai reikalinga Balti
jos valstybėms. Europos Bendri
ja asignavo 250,000 ecu paramą 

Gyventi Kristaus skelbtu 
mokslu — Evangelija tai būti 
tikru jo sekėju, jo mokiniu, iš
ryškinti žemėje patį Jėzų Kris
tų, kaip Dievo Sūnų. Savo evan-
gelinio mokslo mokė pats Jėzus, 
bet tik trejus metus. To mokė 
apaštalai ir jų įpėdiniai iki šiol 
per Bažnyčią ir katekizmą, kurį 
gali suprasti net paprastas 
žmogus. Apaštalas šv. Paulius 
savo mokiniams korintiečiams 
aiškiai ir sako: „Aš primenu 
jums, broliai, Evangeliją, kurią 
jums skelbiau, kurią jūs priėmė
te, kurioje ir stovite, kuria ir 
būsite išganyti, jei ją laikote 
taip, kaip jums skelbiau, nebent 
jūs būtumėte veltui įtikėję. Nes 
aš jums padaviau visų pirma, ką 
ir ėmiau, kad Kristus numirė už 
mūsų nuodėmes... kad buvo 
palaidotas ir kad prisikėlė trečią 
dieną... kad pasirodė Kefui ir po 
to vienuolikai. Paskiau jis pasi
rodė daugiau kaip penkiems 
šimtams brolių vienu kartu, 
kurių daugelis tebėra gyvi iki 
dabar, o kai kurie užmigo... 
Visų paskiausiai jis pasirodė 
man, lyg ne laiku gimusiam" (1 
Kor 15, 1-8). 

Apaštalas tuo nori parodyti, 
kad jis ne veltui skelbia Evan
geliją, kad jie ne veltui turi jos 
laikytis. Jis skelbė jiems tik tai, 
ką girdėjo iš paties Kristaus, 
nors jis jam lyg ne laiku gimu
siam pasirodė. O Paulius, pir
miau buvęs Saulius, persekiojo 
Kristaus Bažnyčią, tai yra patį 
Kristų. Jis buvo uolus prieš 
Kristaus mokslą, paskui uolus, 
kai skelbėjo Evangeliją, kurios 
jis ir liepia laikytis, nebent jie 
veltui įtikėjo, tai yra jie 
nesuprato ar nenorėjo suprasti 
Kristaus žodžių. 

Apaštalas negąsdina savo 
laišku Korinto krikščionių, kaip 
anksčiau bijojo Jėzaus padary
to stebuklo Petrui jo laive su žu
vimis. Ir šv. Luko Evangelija 
kalba: „Mokytojau, mes per visą 
naktį vargę nieko nesugavome, 
bet dėl tavo žodžio aš įleisiu 
tinklą. Tai padarę, jie užgriebė 

Estijai pervežti 500 tonų cukrui 
iš Kopenhagos uosto į Taliną. 
Britanijos atstovas pasakė, jog 
nenoras dar pasirašyti ben
dradarbiavimo susitarimo iš 
Bendrijos pusės yra tik todėl, 
kad Baltijos valstybėse esąs 
žemas vystymosi lygis. Prekybi
nis susitarimas sausio 31 d. su 
Lietuva esąs tik pušiai kelis 
tokios sutarties.kokias jau turi 
Bendrija su Lenkija, Vengrija ir 
Čekoslovakija. 

didelę žuvų daugybę taip, kad jų 
tinklai ėmė trūkti. Jie pamojo 
draugams, buvusiems kitame 
laive, ateiti jiems padėti. Tie 
atėjo ir pripildė abu laivu taip, 
kad kone skendo. Tai pamatęs, 
Simonas Petras puolė Jėzui į 
kelius, sakydamas: „Eik sau 
nuo manęs, Viešpatie, nes aš 
žmogus nuodėmingas". Nes iš
gąstis buvo apėmęs jį ir visus su 
juo buvusius dėl to valksmo 
žuvų, kurias jie buvo sugavę" 
(Lk. 5, 5-9). 

Apaštalas Petras išsigando Jė
zaus padaryto stebuklo, nes jis 
jautėsi nevertas, kad Viešpats 
būtų su juo, kad jis darytų jam 
stebuklus. Jis buvo išgąsčio pil
nas tik dėl Viešpaties Jėzaus 
buvimo su juo, nes Petras matė, 
kad tai yra ne paprastas 
žmogus, kuris kaip pranašas 
moko aplinkinius žmones 
gyventi, bet kad jis yra daugiau 
negu žmogus, galįs valdyti 
gamtą ir ežero žuvis. Ir išsi
gando ne tik Petras, kuris 
pasižymėjo drąsa, bet kartu su 
juo buvusieji — kaip Evangeli
ja toliau sako, Jokūbas ir Jonas, 
kurie taip pat buvo žvejai. Bet 
Kristus jiems visiems ramiai 
atsakė: „Nebijokit, nuo šio laiko 
tu jau žmones žvejosi. Ištraukę 
laivus j krantą, jie visa paliko 
ir sekė jį" (Lk. 5, 10-11). 

Ne tik Petras, Jokūbas ir 
Jonas, bet ir visi apaštalai buvo 
išgąsdinti. Bet šv. Paulius ir kiti 
vėliau nebuvo stebuklų iš
gąsdinti. Net gyvybes, išskyrus 
šv. Joną, atidavė už Kristų, už 
jo Evangeliją, už sekimą paskui 
jį ir gyvenimą kartu su juo. Ne 
tik apaštalai, bet ir daugybė 
kankinių iki šių laikų už Jėzaus 
mokslą atidavė savo pa
togumus, savo gyvenimus ir net 
gyvybes. Juk pats Jėzus apašta
lams sakė: „Jei jie mane perse
kiojo, persekios ir jus: jei laikė 
mano žodžius, laikys ir jūsų" 
(Jn. 15, 20). 

Nereikia išsigąsti, kaip apaš
talas Petras ir jo bendrininkai 
Jėzaus darbų, nes jis yra Dievo 
Sūnus žmonių tarpe, jis atėjo 
žmones išgelbėti iš nuodėmės ir 
silpnybių. Būtina su apaštalu 
šv. Paulium vykdyti Evangeliją, 
kurią jis ar pats Jėzus anksčiau 
yra paskelbęs. Viešpats Jėzus 
yra su kiekvienu savo sekėju iki 
pasaulio pabaigos ir kiekvie
nam padeda savo malonėmis, 
kaip padėjo apaštalui Pauliui: 
„Dievo malone aš esu tai. kas 
esu. ir jo malonė manyje nebuvo 
bergždžia" (1 Kor. 15, 10). 

P. A. 
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Tūkstantis kelių veda pakly-
diman, o tieson — tik vienas. 

J. J. Rousseau 

Pajuokos bijo ir tas, kuris jau 
nieko pasauly nebebijo. 

N. Gogol 

Visi išsiskirsto į savo miegojimo vietas, o Stepas 
pasikloja svečių kambaryje ant sofos, kur visada miega. 
Tokia situacija jį nervuoja ir pykina. Visada eina gulti 
suirzęs, skųsdamasis nepatogiu gulėjimu, negalėjimu 
sofoje apsiversti... Birutė nujaučia tikrąją to suirzimo 
priežastį, tačiau nekreipia dėmesio į Stepo murmėjimą. 

O jis ilgai neužmiega. Jau Aušra seniai šypsosi per 
miegus, ir Birutė po maldos snūduriuoja, net ir Arūnas 
lygiai alsuoja savo kambarėlyje. Tik Stepas 
nesumerkia akių ligi pat vidurnakčio. Nusivylimas, 
skriaudos pajutimas ir nereikalingumo kompleksas jį 
vis labiau gramzdina į prislėgtumo ir nusiminimo nuo
taikas. Vis dažniau jis sau užduoda klausimą — ar 
reikėjo dėl to tiek vargti, planuoti, rizikuoti gyvybe ir 
atsisakyti karjeros sovietų tarnyboje? Ar tiktai tam, 
kad rastų čia visiškai jį ignoruojančią žmoną ir jo 
nepažįstančius vaikus? 

„Taip! Vaikai manęs nežino, o aš jų. Nemačiau jų 
užaugant, negyvenau jų rūpestėliais ir nelaimėmis. 
Manyje jie nejunta tėvo ir geriausio draugo. Aš jiems 
toks pat svetimas, kaip ir bet koks gatvėje sutiktas pra
eivis. Na, bent kaip bet koks kitas jų pažįstamas... Gal 
kaip tasai Albertas... Taip, Arūnas tokiu džiaugsmu 
oaminėjo aną kartą to žmogaus vardą... Ir ne Davarde, 
kurios iki šiol nežino, o vardu. Vadinasi, jis taip būdavo 
Birutės vadinamas, o iš jos vardą perėmė ir vaikai, pri
dėdami tik ,poną'. Viskas rodo, jog tas tipas dažnai čia 

lankydavosi... Gal net šioje pačioje sofoje permiego
davo? Tada gal ir Birutė taip greit neužmigdavo..." 

Pirmadienį Stepas keliasi sykiu su visais, bet 
palaukdamas, kol vaikai ir žmona nusipraus. Po kavos 
sykiu su Birute sėda autobusan. Miesto centre ji jam 
paaiškina ir net iš tolo parodo žinomą muzikos in
strumentų firmą, jo galimos darbovietės pastatą. Jai 
reikia eiti priešinga linkme, bet jai iki darbovietės jau 
nebetoli. Kelis kartus atsigrįžta patikrindama, ar 
Stepas teisingai eina. 

te išlipti. Pagal instrukcijas Vilainis pasiekia muzikos 
instrumentų firmos darbo raštinę. Po tam tikrų 
ceremonijų priimamas į darbą ir nuvedamas į dirbtuvę. 

Dideliame kambaryje sustatyta daugybė pianinų. 
Visokių dydžių, visokių firmų, rūšių, spalvų ir metų. 
Aukšti, žemi, dideli, maži, koncertiniai didieji, vidu
tiniai ir mažieji, fortepijonai, klavirai. automatiškieji. 
Ir kokių dar čia nėra! Vieni apdengti brezentais, kiti 
atidarytais, stygų pilnais viduriais, treti paremti 
pagaliais vieton kojų, dar kitų dangčiai suspausti ver-

Kad tik jis gautų ten darbą. Nusibodo man jo žekliais. Patalpoje juntamas aitrus dažų. lako, medžio 
buvimas ir vyriškio šeimininkavimas... Svarbiausia — 
niekad mes negalime reikiamai ir žmoniškai išsikalbėti 
apie santykius ir mūsų mintis... O reikia gi ir išsi
aiškinti! Turiu pripažinti, kad jo nebemyliu, o gyvenu 
tiktai tam, kad privalau gyventi, kadangi jis mano 
vyras... Viešpatie, kokia kančia vaidinti žmoną! Įsivaiz
duot lig šiol negalėjau tokios padėties! 

„Ir nėra kas galėtų patart... Be Alberto nieko 
pasauly brangesnio nėra... Ką sakau! Juk jis taip toli... 
Žinau: jam skaudu... Tiek metų vis laukė manęs ir 
tikėjos... Net prašė, kad pareigas savo užmirščiau. Gal 
ir kvailai padariau... Reikėjo Stepui atsakyt į pirmą 
laišką — nevažiuok, nes esu ištekėjus! Net siuntinio 
siųst nereikėjo! Tik per siuntinį čia patekti galėjo... 
Kaip tada aš suprasti negalėjau? Ak, Dieve, žmonės 
vien klaidomis pasimoko... O gal tokia Dievo valia?" 

Čia pat jos siuvykla. Reikia pamiršti širdies gėlą, 
reikia susikaupti kasdienos rutinai, iš kurios darbų 
minutės virsta valandomis, o šios paverčiamos dole
riais. Be dolerio gi niekas čia gyventi negali... 

Tuo tarpu Stepas įžengia į muzikos reikmenų, in
strumentų ir gaidų krautuvę. Laužyta anglų kalba 
užklausia, kur čia jam kreiptis darbo gavimo reikalu 
Maloni mergina paaiškina per kokį įėjimą įeiti į didžiu 
lio pastato skyrių, kokiu keltuvu keltis, kuriame aukš 

spirito ir įvairių chemikalų kvapas. 
Skyriaus vyresniajam pristatytas Vilainis gauna 

pirmąjį Amerikoje darbą — nuimti seną laką nuo 
apdaužyto, apdraskytu paviršium pianino. Gauna 
didelį šerių teptuką, senas gumines pirštines, skardinę 
su chemikalais lako nuėmimui ir kelis lapus stiklo 
popieriaus. Vyresnysis jam parodo kaip reikia dirbti: 
liepia pasikloti po pianinu senų angliškų laikraščių 
lapus bei kartono gabalus, kad chemikalai nesugadintų 
grindų. 

Pasilikęs vienas didelės salės nuošalesnėje vietelėje 
Vilainis karštai stveriasi darbo. Pagal instrukcijas 
aptepa pianino dangtį, šonus ir kojas skystu, rusvu 
tepalu. Nuo veido laiko šepetį toliau pirštinėtoje ranko
je, nes aitrus chemikalų kvapas durte duria į šnerves. 
Aptepęs laukia, kol susidaro minkštesnė pluta, nes 
chemikalų veikiamas lakas suminkštėja. Šepečio kotu 
bando atlupti susidariusią plutą. Tačiau to dar negana. 
Vyresnysis darbininkas, vardu Bob, liepia dar kartą 
visą pianiną gerai pertepti chemikalais, nesigailint jų. 
kad jie gerai įsisunktų į seną. sukietėjusi laką ir jį iš
tirpintų. Tik po gerų pastangų ir sušilęs Vilainis nuima 
laką nuo pianino šepečio pagalba, nuvarvindamas ant 
patiestų laikraščių. 

(Bus daugiau) 

i 



DRAUGAS, šeš tadienis . 1992 m. vasario mėn. 8 d 

REDAGUOJA Jonas Zadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 \V. 91st P!., Oak Lawn. IL 60453. Tel. 708-424-4150 

ĮSIJAUSTI IEVANGELIŠKĄ 
RELIGIJOS DVASIĄ 

A.A. ELENĄ RAZMIENE 
PRISIMENANT 

Ateit ininkų namų tarybai 
šiomis dienomis buvo įteikta 
1,500 dolerių auka, suaukota 
a.a. Elenos Razmienės laido
tuvių metu . N a m ų t a ryba 
nuoširdžiai dėkoja a.a. Elenutės 
šeimai už atkreiptą laidotuvių 
lankytojų dėmesį Ateitininkų 
n a m a m s , k u r i u į s ig i j imui 
velionė yra įdėjusi daug rūpes
čio, darbo ir širdies. Nuoširdus 
ačiū visiems. 

Ate i t in inka i dr. Jonas Norkaitis (Vok.) ir Nerius Landys (JAV i randa bendrą 

kalbą Vasa r io 16 gimnazijos Kalėdų eglutėje. Nuotr . M. Š m i t i e n ė s 

Nepriklausomoje Lietuvoje į 
ateitininkų eiles jungdavosi jau
nimas, ku r i am rūpėjo, tobuli
nant save s iekt i aukš tesn ių 
idealų. Dievas i r t ėvynė — tai 
du pag r ind in i a i a t e i t i n i n k ų 
ideologijos a t s p a r o s t a š k a i , 
kurie tu r i būt i ha rmoninga i 
suderinti , kad b ū t ų t iks l ia i įsi
savinta ši ideologija. Prof. Z. 
Ivinskis sako: „Atrodo, kad 
kiekvieno a te i t in inkų minėjimo 
vienas t ikslų t u r ė t ų būt i pa
raginti a t e i t i n inką duoti aksti
ną toliau gilinti savo organiza
cinį susipratimą re l igine i r tau
tine krypt imi" . 

P a s i r i n k u s k a t a l i k y b ę ir 
tautybę a t e i t i n i n k ų sąjūdžio 
pagr indu , tuos d u d a l y k u s 
suderinus, prasidėjo šios jauni
mo organizacijos veikla . Prof 
St. Šalkauskis, ku r io daugel is 
raštų dar ir š iandien nenustoję 
aktualumo, a t e i t i n inkų atsi
r a d i m ą siejo s u a n t r u o j u 
l i e tuv ių t a u t o s a t g i m i m u , 
būtent, religiniu. Sakoma, kaip 
„Aušra" turėjo t ikslą atnaujinti 
mūsų gyvenimą t au t inė je srity
je, taip „Ateitis" stengėsi atnau
jinti gyvenimą religinėje srityje. 

Sva rb i aus io j i a t e i t i n i n k ų 
veiklos žymė. i š sk i r i an t i j ą iš 
kitų organizacijų, y r a katalikiš
kumas; a t e i t i n i n k ų j a u n i m o 
dalyvavimas nepriklausomybės 
kovose ir okupacijų me tu rezis
tencijoje yra a i š k u s patr iot iš
kumo įrodymas, ku r io p radas 
vra pat'p« Dievo nuostatoje . 

Prof. S. Ša lkausk i s nepamirš 
tarnas ateit ininkų organizacijai 
kaip sukūręs j a i pr inc ipus , 
pareigas, n u s t a t ę s a te i t in inkų 
uždavinius ir t i k s l u c J i? buvo 
labai s u s i r ū p i n ę s , a r a te i 
t ininkai y ra p a k a n k a m a i persi
ėmę pasaulėžiūros a i šk in imu ir 
įsisavinimu St. Š a l k a u s k i s vi
suomet pabrėždavo, kad ateiti
ninkas privalo t u r ė t i gryną 
sąžinę, kilnius s iekimus, karštą 
pasiryžimą t a r n a u t i Dievui ir 
Tėvynei 

1930 m. K a u n e vykus iame 
ateitininkų kongrese , Šv. Tėvo 
nuncijus arkiv. R. Bartaloni 
savo sveikinime kalbėjo: „Prie 
principu ir tiesų, kur ias skelbia
te, reikia pr idė t i gyvenimo 
pavyzdžius". 

A t e i t i n i n k a i s i e k i a pa t į 
žmogų ir apl inką atnauj int i 
Kristaus dvasioje. Ne deklara
tyvus principų i špaž in imas , 
o realus jų vykdymas parodo, 
kiek priartėjama į savo idealą. 
Čia nėra vietos asmenišk iems 
interesams ar sav inauda i , nes 
tai nesuder inama su idealis
t iniu nus i t e ik imu , krikščio
n iška is p r i n c i p a i s , k u r i a i s 
g r i n d ž i a m a a t e i t i n i n k i š k a 
veikla. Jokios kl iūtys neturi pa
stoti keho. s iekiant asmeninio 
tobu lė j imo k r i k š č i o n y b ė s 
dvasiom sk e id imo ir t au to s 
gerovės 

Kai šiandien k iekvienas atei-
t i n i n k ^ s y r a k v i e č i a m a s 

TĖVŲ D Ė M E S I U I 

Lietuvių k i lmės vaikų sto
vykla . . L i t h u a n i a n H e r i t a -
ge Camp' . vyks Dainavos sto
vykloje nuo liepos 26 d. iki rug
pjūčio 2 d. Registracijos lapai 
pasieks buvusius stovyklautojus 
kovo men. gale. Nestovyklavę, 
v i sa i s s t o v y k l o s r e i k a l a i s 
kreipias į J Damuš ienę , tel.: 
(708)301-8001 

vykdyti šūkį „Omnia instaurare 
in Chr i s to" , t a i pirmiausia 
re ik ia sus i rūpint i ir priderinti 
savo gyvenimą prie šio skelbia
mo šūkio. Prisimenu, kad jau 
1948 m. atei t ininkų sendraugių 
suvažiavime Augsburge buvo 
ke l i amas k laus imas dėl atei
t i n i n k ų , nep rak t ikuo janč ių 
ka ta l ikybės . Tai ne kar tą yra 
kė lę i r a t e i t in inkų dvasios 
vadai. 

Kaip atrodys, jei ateit ininkas 
gyvens ne Bažnyčios palaimin 
toje moterystėje, ar bus padaręs 
savo a r t imui nepataisomą žalą. 
i r tokiu būdamas demonstruos 
savo priklausymą organizacijai 
Reikia išdrįsti pažiūrėt i į save. 
re ik ia savikr i t ikos ir savęs 
pažinimo. „Save pažinti reikia, 
kad ga lė tum sau vadovauti", — 
sako žymus prancūzų romanis
t a s ir kr i t ikas Henry Bordeaux. 

Įsijautimas į evangelišką reli
gijos dvasią ga ran tuos atei
t i n i n k u i savo misijoje pasi
sekimą. Jei mūsų gyvenimas 
nebus doresnis ar tobulesnis, 
ka ip k i tų krikščionių, gal net ir 
n e t i k i n č i ų j ų , t a i kaipgi 
a t l i k s ime pasiimtą uždavinį, 
kur į įsipareigojome vykdyti 
į s todami į a te i t in inkų eiles. 

„Ate i t ies" 1911 m. Nr . 1, kal
b a n t ap ie a te i t ininkų pareigas, 
s akoma , kad įstodami į atei
t in inkų eiles, įsipareigojame, at
naujinti Kristuje save, atnaujin
t i savo gyvenimą: parodyti savo 
g y v e n i m u d a r b a i s i r pasi
e lg imais , kad m u m s šie žodžiai 
nė ra tuščia frazė. 

Deka logas . Bažnyčios įsa
kymai ir kiti doros nuostatai 
t u r i būt i kiekvieno ateitininko 
širdyje ir mintyse. Ar nevertėtų 
atsigręžti atgal ir prisiminti, kai 
prof. P r a n a s Dovydaitis ragino 
a t e i t i n inkus siekti šventumo, 
sakydamas : „Lietuvai reikia 
šven tų jų* ' . Ž i n o m a , tap t i 
šventuoju reikia ir ypatingos 
Dievo malonės. 

Ate i t in inkų Sendraugių vi
suot in is suvažiavimas 1961 m. 
apkričio 25 d. Chicagoje, kon

s t a t a v o , kad a te i t in inkuose 
n e p a k a n k a m a i paisoma vieno 
pagr ind in ių principų — religiš
kumo. Tad prieita išvados, kad 
reikia daugiau stiprinti religinį 
v a i d m e n į s avo še imoje ir 
apl inkoje. 

1940 m. Lietuvos okupantas 
sudavė skaudu smūgį visoms 
ka ta l ik i škoms ir patriotinėms 
organizacijoms, kar tu ir ateiti
n i n k a m s . Jos ne tik buvo uždą 
rytos , be t jų nariai skaudžiai 
nukentėjo. Daugelis ateitininkų 
perėjo sovietų kalėj imus ir 
t remtį . Labai reikia džiaugtis, 
kad Lietuvoje atei t ininkai buvo 
a tga iv in t i ir gražiai veikia. Tai 
didele Lietuvos ateit ies viltis ir 
šviesi vizija. Tikrai nuostabu, 
kad toki ilga periodą mait inta 
k l a i d i n g o m i s idė jomis ir 
mulk in ta lietuvių šviesuomenės 
dalis , ka ip sveikstantis ligonis, 
mėg ina keltis iš guolio ge
r e s n i a m g y v e n i m u i . Čia 
Lietuvos ateitininkijai gali tekti 
a t l ikt i svarbu vaidmenį, galbūt 
tokį , ap i e kurį kalbėjo St 
Š a l k a u s k i s , v a d i n d a m a s ji 
„Gyvosios dvasios sąjūdžiu" Jis 
ragino kreipti dėmesį į dvasines 
ver tybes , kvietė persiimti reli 
gijos dvasia, s t a t an t asmenini 
tobul inimąsi ka ip kiekvienos 
pažangos pradžią Jis pastebėjo. 
kad Lietuviu katal ikų masėse 

„ATEITES SPINDULYS" IŠ UTENOS 
„Ateities spindulys" yra laik

raštėlis, leidžiamas Lietuvos 
atei t ininkų federacijos, Utenos 
„Kris taus dangun žengimo" 
kuopos . Gruodžio mėnesio 
numeris pažymėtas Nr. 3U4), 
yra kalėdinis. Pirmajame pus
lapyje telpa pora šventiškų 
piešinėlių, LAF pirmininko dr. 
Arvydo Žygo sveikinimo žodis, 
eilėraštis, giesmės gaidos. Visi 
buvo kv i eč i ami į maldos, 

GAVĖNIAI 
Kasdieninis mūsų gyvenimas 

p e r p i l d y t a s sus i r ink ima i s , 
minėjimais, koncertais, svečių iš 
Lietuvos ir išeivių, apsilan
kiusių Lietuvoje pranešimais ir 
dar daugybe kitų ,,-ais" per
pildytomis dienomis, nuo pat 
ankstyvo rudens iki vėlyvo pa
vasario. Šokame ir linksmi
namės, remiame ir dirbame, su 
kitais ir kitiems. Ir to pripildyto 
gyvenimo kelyje ir Gavėnios 
laikas praeitų nepastebėtasjei 
nebūtų pasibeldžiama , apie šį 
laiką į gyvenimo estafetininkų 
širdis. 

Esame nedidelė didžiosios 
Visatos dalelė, negalinti be kitų 
egzistuoti. Esame krikščionys, 
bet krikščionybės raugas per 
laiką išblėsta, netenka savo spe
cialios savybės ir žmogus pra
deda skęsti savo asmeninio 
gyven imo patogumuose . 
Nenorime būti tik šventadieni
niais tikinčiaisiais, kurie nuo 
sekmadienio iki sekmadienio 
uždaro krikščionio drabužį 
spintoje. Visi jaučiame, kad Ga
vėnia yra tas metas, kada reikia 
s tabtel t i ir apmąstyti savo 
asmeninio gyvenimo kelią į 
Dievą, nupurtyti, per laiką susi
rinkusias nuosėdas, užgožusias 
krikščionišką sielą ir atsi
naujinti. Tam ateina į pagalbą 

Rekolekci jos. 

Gavėnios metu, Ateitininkų 
namuose rengiama viena Susi
k a u p i m o ir dvasinio atsi
naujinimo diena, tapo jau gražia 
tradicija. Šįmet, kovo 21 d. dva
sinio atsinaujinimo kelionei va
dovaus puikus pamokslininkas 
kun. G. Kijauskas, SJ.,Marijos 
šventovės klebonas, Cleveland, 
Ohio. 

Diena prasidės 9 v.r. su kava 
ir užkanda. 9:30 pirmoji konfe
rencija. Prieš pietus bus dvi kon
ferencijos. Pietūs — 12:30. Po 
pietų konferencija ir klausimai. 
4 vai. išpažintys ir šv. Mišios. 
Rekolekcijos baigiamos agape 
po šv. Mišių. 

Durys plačiai a t idary tos 
visiems, iš toli ir a r t i , i r 
vyresniems ir, ypač, jaunesnių 
šeimų atstovams, nes ir šios 
dvasinės kelionės vadovui būtų 
atpildas, kad jo kruopščiai ir 
giliai paruoštas žodis pasiektų 
daugiau širdžių. 

R e g i s t r u o t i s jau ga l ima 
pas O. Abromai t ienę, tel.: 
708-257 6675. Išlaidoms pa
dengti — asmeniui 15 dol. 

-jdv-

t rūksta gyvosios katalikybės 
dvasios. 

Ir ka ip jos labai šiuo metu 
t rūksta ne tik Tėvynėje, bet ir 
Vakarų pasaulyje, kur gyvena 
lietuvių išeivija. 

Ig. Medžiukas 

susikaupimo giesmių ir video 
vakarą kūčių naktį Utenos 
bažnyčioje. Pirmąją Kalėdų 
dieną Utenos bažnyčioje prie 
Betliejaus angelaičių kalėdinis 
vaizdelis „Pakeleiviai". Po to 
susitikimas su Kalėdų seneliu. 
Tai pora momentų iš uteniškių 
veiklos. 

Plačiau aprašoma ateitininkų 
sendraugių konferencija, MAS 
kursai, Lietuvos respublikinė 
MAS vasaros stovykla prie 
Ignalinos ežerų. Gan ilgas, bet 
moksleiviui įdomiai parašytas 
A. Kniukštos paskutinis susiti
kimas su arkivyskupu Mečislo
vu Reiniu, kur 1944 metų 
rudenį j i e , tamsią nak t į 
motociklu bevažiuodami iš 
Vilniaus į Ukmergę, pateko 
raudonosios armijos sargybai. 

Šiame k e t u r i ų puslapių 
laikraštinio popieriaus 1.000 
egz. t i ražo la ikraš tė lyje 
aiškinamas septintasis Dievo 
įsakymas NEVOK! Minima, 
kad kolektyvinėje vergijoje bu
vo sudarytos gyvenimo sąlygos, 
kad žmonės, ypač gyveną gau
sesnėse šeimose, bado būdavo 
verčiami grobstyti, sukčiauti, 
vaginėti. Be to, atėmus, ar labai 
apribojus privatinę nuosavybę, 
kiekvienas visa,.savo būtybe 
juto, kad iš jo atimti gyvuliai, 
žemės ūkio inventorius, jo atim
toje žemėje išaugęs ir subrendęs 
der l ius y ra jo. Visa ta i 
pasisavindamas nesijautė darąs 
bloga, nors bijojo, kad kas nors 
iš valdžios napamatytų. Kun. P. 
Tarulio manymu, kalbėti apie šį 
įsakymą labai reikia. „Ypač 
reikia kalbėti dabar, kai įsigyti 
privatinę nuosavybę ir ją doru 
darbu dauginti, jau drąsiai 
galime. įsigyti ir turėti mes 
dabar galime nebe vogdami, o 
būdami darbštūs ir kūrybingi". 

Įdomiai ir patraukliai A. 
Raudienė rašo apie katalikų 
mokyklą Telšiuose, kuri pradėjo 
veikti nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. 
„Daug nepažangių yra tarp 260 
mokinių — daugiau kaip 50 
mokosi su dvejetais..." Rašoma, 
kad daugelis tėvų yra patenkin
ti šia katalikų mokykla. „Kai 
kurie tėvai teigia, kad per tuos 
kelis mėnesius jų vaikai pasi
keitę į gerąja pusę, pasidarę 
daugiau susikaupę, rūpestinges
ni, jautresni tėvams, netgi 
ku l tūr ingesn i" . Toliau pa
duodama mokyklos filosofiją: 
„Mes ugdome ne paklusnumą, 
o laisvą asmenybę. 50 metų 
buvome labai paklusnūs, nes 
praradome daug asmenybių dėl 
jų nepaklusnumo. . . Mes 
skatiname ir siekiame, kad jie 
rinktųsi gėrį, drausmę, tvarką". 

Nors yra daug pragiedrulių, 
kai kurios apraiškos primena 
išeivijos lietuvių gyvenimo 
momentus. Vėl viena citata: 
„Taipjau pasidarė įprasta, kad 
daugelyje atgaivintų religinių 
ir taut in ių švenčių, kryžių 
šventinime, partizanų palaido
jime vis tie patys dalyviai — 
skarėtos moterys ir močiutės, 
pagarbiai rankose laikantys 
kepures pagyvenę vyrai ir 
senukai. Jie ir džiaugsmingą ir 
skausmo valandą nudirbtomis 
rankomis vis braukia ašaras. 
Kas išmatuos naštą, kurią 
išnešė šį karta pokario rezis
tencijoje, Sibiro t remty je , 
emigracijoje, soviet inimo 
metais . Išnešė kant r ia i ir 

gražiai. Su viltimi, meile ir iš
tikimybe. Kai šiandien daugelis 
ma te r i a l i s t i ne pasau lėž iū ra 
išaugintos kartos sako, kad šie 
žmonės atskir t i nuo kultūros, 
,izoliuoti' bažnyčioje ir Lietuvos ! 
atgimimui nieko gero nebegali 
duoti, prisiminkime, kad jie 
mums paliko įkūnvtu idealų, 
kurių amžiais siekia nepasiekia 
žmonija, pavyzdį". 

Laikraštėlis iliustruotas šešio
mis veiklos nuotraukomis, kele
tu piešinėlių. Iš pastarųjų du 
man labai patiko. Viename vaiz
duojama „Ateitis — 80" . Kitas 
simbolizuoja beats ikur iančią '• 
ateitininkiją, ar ir visą tautą. 
Tai iš kelmo iškylanti gaiva
linga ir dinamiškai atrodanti 
atžala. Prie tokių atžalų reikia 
rikiuoti ir Utenos „Ateities 
spindulį", 

R o m u a M a s K r i a u č i ū n a s 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

25S5 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flelds. II!. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos paga! susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd , Chicago, IL 

Raz (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTE: 

900 Ravlnia PI. 
Orland Parfc, IL 

Tai. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ave.. Ste. B. tel. (708) 512 0084 
VVestmont, IL 60559 

Valandos pagai susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M I 
Specialybe — Kaulų ir sriang 

ligos ir chirurgija 
Holy Cross, 2701 W 68 St . Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Bidgeland. Chicago Ridoe L 

M (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą. 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIU LIGOS IR CHIRURGU-

4149 w 63rd St 
Tai. 815-723-0353 

217 E 127a St 
Lemont IL 60439 

Tal.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rcberts Road 
Hlckory H!Ht 

Ta!. (708) 598-2131 
Valandos caoai Susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS 0AKMRAS 13 CHIRURGĄ., 

FamHy M*d>c«l Ctlnlc 
217 E 127 St. — Lemont. IL 80439 
p"Mausc Palos ComTiun.ty Hosp'tai • 

S'ivC' CroSS Hospita' 
v.iianc'os pagai susit-i 

Tel (701) 257 2285 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767 7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 
Anastazijos ir skausmo 

gydymo spee»»H»tal 
Sherman ligoninė E lg " \ !L 

Tai 708 888-8978 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmok>gaD/Akių Chirurgas 

2 6 M W. 71«t St 
312-436-5664 

4148 W. 63rd St 
312-738-7709 
Chicago IL 
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DR KENNETH J. YERKES 
PH. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. (312)735-9556 

507 S. Gitbert, LaGrangs, IL. 
Tai. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chicago 
Tai . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm antr.. ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CPAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. (708) 422-0101 
Valandcs pagal susitanmą 

Pirmr) 3 v p p-7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
večd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penktd 

•' šešto 9 v r -12 v p p 

DR. DANA M. S A U K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (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 

6132 S. Kadzle Ave., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LiGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IP ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

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 susitarimą 

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec'a'ybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Vaiindos pagal susitarimą 
Pirm. antr penkt 12-3 v p p . ketv. 2-7 v v 

Reikalu' esant atvažiuoju ir | namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio, Chicago, I I I . 
Tol. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9088 S. Robertą Rd., Hlekory HHts, I L 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 898-4088 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kablnato Ir buto: (708)652-41 S9 

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

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
žskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N Mlchlgan Ave , Surte 324 Ir 
5835 S Pulaskl Rd. , Chicago, IL 

?-• St. Ir Kean Ava.. Justlce. IL 
Tel. (1-312) 565 2980 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius > 
2618 W. 71st St. 

Tel . (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Pelos Vision 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 Vf. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-8545 

P O DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

5300 West Ave.. Orlsnd Park 
708-349-8100 

10 W Martin. Napervllle 
708355-8776 

"dos pagal susitarimą 
Na*' 708-857 8383 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervIUe Cempoe 
1020 I . Ogden Ave. , Sulte 310 , 

Napervllle IL SOS63 
Tol. 1 708-827-OO90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 588-3188 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 

( 



MANO LIETUVA 
KONSTANCIJA VALIUŠKIENĖ 
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DOSNIAŠIRDĖ GRAŽINA 
Gražina Gudaitytė Liautaud, 

visuomenei žinoma kaip dosni 
mecenatė, stambiomis aukomis 
remianti lietuviškų institucijų 
ir organizacijų veiklą ir darbus 

Įsijungusi į Lietuvos „Vaikų 
Vil t is" organizacijai lėšų 
telkimą, savo prabangiame bu
te, Bloomingdale dangoraižio 66 
aukšto „penthouse". tuo tikslu 

Gražina ir Jim Liautaud. 

Amerikoje. Prašoma paramos, 
niekad neatsisako padėti pra
šytojui skubiai siunčiamu čekiu. 
Jos dosnumą patyrę didžiai ver
tina Lietuvių fondas, Lietuvių 
opera Chicagoje, Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejus ir kitos 
kultūrinės, visuomeninės, šal
pos, religinės ir jaunimo orga
nizacijos. 

Ne vien piniginėm aukom, bet 
kviečiama, Gražina konkrečiu 
darbu asmeniškai jungiasi į 
visuomeninius ir labdaros dar
bus. Ypač pastaruoju metu, kai 
iš tolimųjų priemiesčių persi
kėlusi su savo vyru Jim ap
sigyveno Chicagoje. Čia atnauji
nusi senas draugystes su aktore 
Ale ir adv. Algiu Kėželiais ir ki
tais, įsitraukė į įvairią veiklą. 
Štai neseniai matėme, ne tik ją 
pačią modeliuojant drabužius 
Putnamo seselių rėmėjų ruoš
toj madų parodoj, bet ir savo 
vyrą prikalbinus šiam labda
ringam darbui. Puikiai ji tal
kino ir Alės Kėželienės vado
vaujamam komitetui Lietuvos 
gen. konsulo Vaclovo Kleizos 
priėmime, vykusiame Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje, 
pasitinkant aukštus užsienio 
svečius ir kitataučius konsulus. 

sukvietusi kitataučius svečius, 
surinko 15,000 dol. aukų. Sijos 
pastanga susilaukė net Illino-
jaus gubernatoriaus Jim Edgar 
asmeniško pagyrimo. 

Kelias į Lietuvos 
..Vaikų viltį" 

Paklausta, kaip ji įsijungė į 
Lietuvos „Vaikų Viltis" organi
zacijos veiklą, Gražina pasakoja: 

„Pernai, sausio mėnesį, Juli
ja Šaulienė pakvietė dalyvauti 
susirinkime komiteto, kurio 
tikslas pagelbėti Lietuvos vai
kams su įvairiomis ortopedinė
mis negalėmis. Man labai 
patiko toks konkretus darbas, 
pastangos sudaryti sąlygas 
invalidui vaikui ar jaunuoliui 
atvykti į Shriners ligoninę 
gydymui, kuris pakeistų visą jo 
gyvenimą. Koks džiaugsmas, 
kai luošas vaikas iš kenčiančio 
invalido staiga tampa sveiku 
žmogumi". 

Džiaugsmu sp.ndinčiomis aki
mis Gražina papasakojo, apie 
geraširdžių Shriners nemoka
mai teikiamą visą gydymą ir 
operacijas. „Vaikų Vilties" ko
mitetas pasirūpina ligonio ir jo 
motinos ar tėvo (Shriners reika

lauja, kad motina ar tėvas 
lydėtų vaiką) kelione, jų apgy
vendinimu prieš ir po operacijos 
ir palydėjimu į ligoninę reika
lingiems tyrimams. 

Visi kviečiami talkon 

„Noriu pasinaudoti šia proga 
kreiptis į lietuvius^kurie galėtų 
mums padėti pavežioti ligoniu-
ką ar motiną/tėvą į ligoninę ar 
tai tyrimams, ar tai lankymui. 
Mūsų koordinatorė Teresė Drū-
tytė-Šoliūnienė viena pati ne
bepajėgia visko atlikti. Ieškome 
talkininkų — savanorių, kurie 
būtų mūsų vertėjais. Mūsų tele
fonas 312-476-0664". 

Raštinėje vietą mums davė 
Birutė Jasaitienė. Ji yra komi
teto iždininkė, o taipgi ir LB 
Socialinių Reikalų tarybos pir
mininkė, tai ji ir davė mums 
kambarėlį „Seklyčioje". Esame 
užsibrėžę kasmet atgabenti po 
tuziną ligonių vaikučių. Jų 
parinkimas pavestas komite
tams Lietuvoje — Kaune ir Vil
niuje. Jų darbas yra peržiūrėti 
jaunuolį,-ę (iki 18 m. amžiaus), 
duoti medicinišką istoriją, 
patikrinti rentgeno nuotraukas 
ir įsitikinti, kad viskas atitinka 
Shriners nurodymams. Lietuvos 
„Vaikų Vilties" komitetas ne
turi galios sprendime, kas bus 
priimtas gydymui. 

Pirmoji mergaitė, 13 m. Lai
mutė, operuota spalio mėn. gale 
(po 6 vai. operacijos jai ištiesinta 
smarkiai iškrypusi nugara nuo 
„scoliosis"), diaugiasi atgauta 
sveikata. Du maži berniukai jau 
priimti, visi dokumentai suda
ryti. Laukiama jų atvykstant. Iš 
sekančios grupės, trys buvo 
Shrinerių atmesti kitus 5 
paėmė tolimesniam jų reikalų 
peržiūrėjimui. 

Gražina Liautaud, Lietuvos 
„Vaikų Vilties" lėšų telkimo 
pirmininkė pasidžiaugusi, kad 
„ L W " yra viena kilniausių 
veiklų, pasiguodė, jog reikia 
sutelkti 60,000 dolerių į metus. 
Jos nuomone, jei bent po vieną 
dolerį visi aukotų, kiek galima 
būtų lietuviukų išgelbėti. 

Atsiliepkime!!! 

„Tas, kuris duoda tada, kai 
buvo paprašytas, jau laukė per 

Vartau, Lietuva, Tavo istoriją, 
tarsi praėjusių metų kalen
dorių, žvelgiu į Tavo nueitą 
taką. Tas takas tai mano pro
tėvių ir mano pačios takas. 

Mindaugas jungė mus, kad 
būtume viena, kad taptume 
valstybe. Mindaugas krikštijosi 
sulaikyti apgaulius kryžiuočius. 
Jis bandė išplėsti krikščionybę 
Lietuvoje, bet blogis ištiesęs 
savo ranką, Mindaugą amžinai 
nutildė. Bet nenutildė mano 
tautos troškimo ieškoti kelio į 
tiesą ir gyvenimą. 

Legenda kalba mums apie 
Geležinį vilką Gedimino sapne. 
Istorija rašo apie miestą Neries 
ir Vilnelės santakoje. Apie jo 
sieną su devyniais vartais. 
Aušros Vartuose mūsų Motina 
dar vis iki šių dienų priima, 
priglaudžia keleivius ir išlydi 
savo vaikus, išeinančius į 
pasaulio kryžkeles. 

Istorijos lapai kalba apie 
Vytautą 1387 m. įžiebusį pir
mąjį mokslo žiburėlį Vilniuje. 

Jie garsiai kalba apie šviesiai 
liepsnojusį mokslo židinį — 
Vilniaus universitetą.. Jame jau 
daugiau negu keturi šimti metų 
švietimo darbą dirbo ir jo šviesa 
naudojosi kultūros ir mokslo 
siekiantis Europos jaunimas: 
anglai, čekai, danai, gudai, 
kroatai, latviai, prūsai, rusai, 
škotai, švedai, ukrainiečiai, 
vokiečiai ir kiti. Tarptautinė 
lotynų kalba universitete buvo 
prieinam Europos jaunimui. 

Vilniaus universiteto šviesa 
rodė kelią Daukantui, Valiūnui, 
Valančiui, Mickevičiui, Slovac-
kiui ir kitiems. Jų darbai ir 
idėjos iki šių dienų tebėra 
kelrodis į šviesesnę ateitį mano 
tautai. Negaliu pasakyti kada ir 
kas įdiegė mano tautai tą gaiva
lingą šviesos, gėrio ir grožio 
troškimą. Kai mąstau apie XIX 
amžiaus knygnešius ar motinas 
prie ratelio su elementoriumi, 
kai klausausi beraščių protėvių 
širdyse gimusių dainų, kuriomis 
Europos poetai ir muzikai 
žavėjosi ir į savo kūrinius pynė 

„Lietuvos Vaikų Viltis" organizacijos Chicagos skyriaus narės Lietuvos 
vaikams gydyti lėšų telkimo pobūvyje. Iš k. — Gražina Liautaud. Violeta 
Paulienė, Dana Dutton ir Dalia Taurienė. Nuotr. I. T. 

Gražinos ir Jim Liautaud ruoštame „Lietuvos Vaikų Viltis" organizacijai lėšų telkimo pobūvyje. 
iŠ k. — Harry Michalski, Donna Fitts, Illinois gubernatoriaus Jim Edgar vykdomoji asistentė. 
Pat Michalski. gubernatoriaus asistentė — ryšininkė su tautinėmis grupėmis. Gražina Liautaud 
ir Shirley Knapp Nuotr J . Tamulaič io 

ilgai" teisingai sakė Leonas 
XIII. f 

Visi turime sukrusti ir bent 
vienu „žaliuku" atskubėti Lie
tuvos „Vaikų Vilčiai" talkon!! 

Gražina paaiškino, kad lenkų 
grupė, susiorganizavusi prieš 
keletą metų, vien tik 1990 m. 
atgabeno 40 vaikų. Jie net gavo 
dovanotą butelį, kuriame gali 
apgyvendinti po trejetą 
vaikučių. Liet. „Vaikų Viltis" 
žengia savo pirmuosius žings
nelius „ L W " pirmininkė dr. 
Regina Kulienė deda daug pa
stangų suorganizuoti panašius 
komitetus Los Angeles, Phila-
delphijoje ir Bostone, kur tik yra 
Shriners ligoninės ir gyvena 
lietuviai. 

• I 

Susipažįstam su Gražina 

Pirmą kartą susitikus Gra
žiną, kaip tai dažnai būna pa
žinties pradžioj, dėmesį patrau
kia jos daili išvaizda — gražiai 
nuaugusi, trykštanti sveikata, 
kerėjančiai šilta šypsena, 
malonus mėlynų akių žvilgsnis. 
Draugiškas ir pagarbus kiek
vieno asmens traktavimas 
atskleidžia jos kilnadvasišką 
asmenybę. Dėl šių savybių (kaip 
tvirtina jos studijų draugai) ji, 
iš tūkstančių studenčių tarpo, 
buvo išrinkta Homecomming 
Queen Urbanos universitete, 
kur ji susipažino su savo būsimu 
vyru Jim Liautaud. Praėjusį 
gruodžio mėnesį Gražina ir Jim 
šventė savo laimingo vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukaktį. 
Jiedu didžiuojasi užauginę 
trejetą sūnų ir dukrą. Visi jau 
„išskrido" iš šeimos lizdo, o pora 
jų jau sukūrę savo šeimas. Jim 
sėkmingai vadovauja savo įkur 
tai smulkių elektroninių gami
nių įmonei ir remia savo žmonos 
altruistinius artimo meilės 
darbus. 

Grįžtant prie Gražinos, 
šviesaus pavyzdžio, rodančio 
mums visiems kelią į lietuvišką 
kilnų darbą, tenka pastebėti, 
kad draugai ir giminės 
džiaugiasi jos sveiku stipriu 
lietuvišku nusistatvmu-, o tą lie 

tuviškumą jai nuo mažens 
įskiepijo jos mama mokytoja ir 
tėvas miškų inžinierius. 

Jos vyras, paklaustas apie 
Gražiną ir jos darbą, didžiuo
damasis pareiškė: „Ji yra mano 
įkvėpimas, mano protas, visas 
mano gyvenimo pasisekimas". 
Nusistebėjus, kad jis ne tik ne
draudžia, bet net skatina ją 
aukoti lietuviams, jis pasakė: 
„Aš ja sužavėtas ir ji dovanojo 
man ketvertą lietuvių vaikų!" 

Gražina, be anksčiau minėtų, 
davė Lietuvos „Vaikų Vilties" 
komiteto likusį sąstatą: dr. Vac
lovas Šaulys, vicepirm. medici
nos reikalams, Aldona Šmulkš-
tienė — sekretorė, dr. Algis 
Paulius — ortopedinių ligų kon
sultantas, dr. Vytautas Dargis 
— Shriners ligoninės tarpi
ninkas, Daiva Baršketytė — 
transportacijos konsultantė, 
seselė Margarita Bareikaitė. 
Arūnas Draugelis. Antanas Pa-
užuolis, kun. Antanas Saulaitis. 
S.J., Julija Smilgienė. Marytė 
Mažeikaitė-Utz. 

Pabaigai norėtųsi paskatinti 
mus visus prisidėti ir pagelbėti 
šiam komitetui, atsimenant iš
minčiaus žodžius: „Niekas nėra 
tiek turtingas, kad ko nors 
nestokotų; niekas nėra toks 
vargšas, kad kitam negalėtu 
padėti". 

St. S. 

— ieškau atsakymo, kodėl mano 
tauta buvo taip* gausiai apdova
nota? 

Jau gintaro pušų gadynėje 
mūsų močiutės savo jaunystėje 
su daina ir kančia sieloje, ruošė 
ateities kartoms kraitį. Ringuo
ju ratuotus daugianyčius, klos
tau įvairiausiomis spalvomis 
pražydusius audinius ir ieškau 
atsakymo, iš kur tie pirmieji 
daigai tokio subtilaus grožio pa
jutimo mano tautoje. 

Nors Mano Lietuva buvo pla
čiai išplėtusi savo valdas, tačiau 
jos užvaldytieji ir dabar dar 
prisimena, nors ir svetimą, bet 
teisingą jų valdovą Vytautą. Ne 
taip elgėsi carai su Lietuva. 
Tiek baltieji, tiek raudonieji 
okupantai ne tik niokojo kraštą, 
jo ekonomiją, kultūrą, religija. 
Jie niokojo, trėmė mano brolius 
ir seseris į Sibiro taigas, 
Laptevų ledynus, kad išnaikin
tų visą tautą. 

Palaužė, bet šaknų neišrovė. 
Bedieviškasis komunizmas ne
numarino gėrio daigų mano 
tautos kamiene. Maitinama 
knygnešių šviesa, dešimtmetį 
besiliejančių partizanų krauju, 
pripildė savo širdį jų kančiomis 
ir pasiryžimais. Mano tėvynės 
miškuose, laukuose ir miestų 
aikštėse, padengtose išniekin
tais partizanų lavonais, aidėjo jų 
priesaikos žodžiai: „Laisvei gi
mę, laisvės daigą išsaugosime 
ateities kartoms". Niekinama, 
ujama, kankinama mano tauta 
drąsiai ir aiškiai ištarė: „Būsim 
laisvi!" „Nevergausime!" — 
atsiliepė Kauno teatro sodelyje 
pačioje jaunystėje, tėvynės 
meile ir kančia liepsnojantis 
fakelas. 

„Teisiuosius nenugalės nuož
mieji pavergėjai" — skambėjo 
Kronikos balsas toli už mano 
tėvų žemės ribų. Kaip lašas į 
uolą skaudžiai atsimušė jų 
šauksmas j galingųjų sostus... 
Kaip gaivinanti rasa iš aukš
tybių puoselėjo atjautą, žmo
giškumą kilnių svetimtaučių 
širdyse. Pasaulį skrodė tautos 
kronikos balsas, išsakydamas 
žiaurias enkavedistų neteisybes 
ir persekiojimus. O sesės ir 
broliai tėvynėje užsidarė savy
je lyg tvirtovės. Klastingi, 
žiaurūs atėjūnai nepajėgė įsi
brauti į juos ir naikinti vidinį 
žmogų, jo laisvą dvasią. Jie užsi
darė priešui, bet atviri ir vie
ningi su savaisiais. Dalinosi 
dvasine kova, pagalba pavo
juose, nesaugojo savęs, jei tuo 
kitam pakenktų. Kone penketą 
dešimtmečių mano tauta vedė 
šią sunkią, pavojingą kovą. 
Kovojo visa tauta. Jau į lopšines 
dainas motinos pynė laisvės ir 
dvasinės kovos sąvokos. Mokė 
vaikučius vidine laisve nugalėti 
vergiją. Kan t r i a i kentėjo 
pasityčiojimus, melus, lenkėsi 
prieš okupantą, bet nenutraukė 
dvasinės kovos. Uždaroje vidinė
je nepriklausomybėje dygo, kles
tėjo laisvės daigai^atkakliai nu
stelbdami viską, ką priešas 
piršo. 

XIX amžiuje mano tauta 
taikiai kovojo už lietuvišką 
raštą ir už žodį, o XX — už 
visuotinę demokratinę laisvę. 
Ne kardu, kerštu ar pykčiu 
išeina mano tauta į kovą. Išeina 

su daina, giesme. Nusilenkia 
praeities didvyriams, rankomis 
apkabina ir žiedais, žvakių 
šviesa pagerbia krauju prisotin
tą žemę. Išdainuoja, išrauda 
iškęstas savąsias skriaudas, 
žuvusių laisvės kankinių kan

čias. Atidengia visam pasauliui i 
klasta padarytas skriaudas, 
nusikaltimus, kėslus. Atidengia 
žudiką, slypintį po melagingo 
komunizmo kauke. 

Devyniasdešimt pirmųjų sau
sio tryliktąją mano tauta iš
šaukta lemiamon kovon. Jos 
ginklas — visuotina vienybė, 
tėvynės meilė ir bekompromisi-
nis laisvės siekimas. Ne penkis 
dešimtmečius ji ruošė save šiai 
kovai. Jau Pilėnų laikais lie
tuviškos dvasios stiprybė žydėte 
žydėjo tautoje. Iškilus priešo 
grėsmei, Aukščiausiosios tary
bos šauksmui atsiliepia sostinė 
ir tolimiausieji miestai ir 
kaimai, — vyrai, moterys, jau
nimas ir seneliai. Jie rankomis 
apglėbė Televizijos bokštą, par
lamentą. Tankų vikšrai, au
tomatų kulkos, šautuvų buožės 
trenkė mirtinus smūgius, jų 
lūpose skambant paskutiniam 
žodžiui — Lietuva. 

Lietuvos didvyriškumas ir 
auka atsiliepia atsibudusio 
pasaulio sąžinėje. Jis pradėjo iš 
naujo vertinti blogio ir gėrio, 
tiesos ir melo santykį ir įsitikino 
mažos tautos dvasios didingu
mu. Vakarai vertina žmogų 
kaip didžiausią vertybę, o mano 
tautai žmogus tampa didžiausia 
vertybe tik tada, kai jis aukojasi 
dėl kitų, dėl savo tautos. Aš 
nesijausiu laisva, jei mano tauta 
bus pavergta! Asmuo,aukojas 
savo gyvenimą, savo gyvybę 
tautai /pasiekta nemarų gyve
nimą. Per savo darbus jis 
pasilieka gyvas tautos ateityje. 

Tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje 
skaitome, girdime apie nuskur
dintą tautos dvasią, apie nu
smukusią moralę, didėjančius 
nusikaltimus. Pavartę savąją — 
vakarietišką spauda ar pasi
klausę eterio bangomis perduo
damų žinių — ką mes girdime? 
Ar randame daug kilnumo įvy
kiuose, asmenyse? Ar pas mus 
labai sumažėjo narkotikų varto
jimas, svetimo turto grobsty
mas, žmogžudystės ir t.t.? 

Tiesa, kad komunizmo vėžys 
išplitęs ir mūsų tautoje, kaip ir 
kitose jo vergiją kentėjusiose 
tautose. Tiesa, kad reikia 
radikalių priemonių nuo jo 
gelbėtis. Jei mano tautos dvasia 
būtų sunykusi, ar tauta būtų pa
siryžusi priešintis vergijai? Ar 
būtų rizikavusi ekonominę Są
jūdžio idėją pakeisti tautinio 
atgimimo idėja? Ar būtų pajė
gusi pasirinkti tokį sunkų kelią 
į laisvę? Ar būtų už ją kovojusi 
tokiu didingu šventu ginklu? 

Sausio tryliktoji tepasilieka 
mano tautoje atvira žaizda, iš 
kurios sruvenąs gyvojo vandens 
šaltinis gaivintų tautos sielą ir 
numazgotų komunizmo paliktą 
blogį. 

Neužmirština ir kovo devinto
ji ir vienuoliktoji, kai tauta tik 
pergyvenusi priešo nuožmiausia 
žiaurumą, ryžosi ir vėl nepabūgti. 
jo šarvuočių vikšrų, omonų 
automatų ir ištarė „Nevergau
sim!" 

Lietuvių Moterų federacijos Chicagos klubo 1992 m. valdyba kviečia visas moteris jungtis klubo 
veiklon. Iš k - \f.d Juzė Ivašauskienė, renginių vadovė Stefa Burokienė. vicepirm Albina 
Paškienė, pirm Aleksandra Likanderienė, sekr. Gailutė Valiulienė ir renginių vadovė Gražina 
Vaičaitienė 
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Į LAIMĖS METUS 
SUGRĮŽTANT 

JURGIS JANUŠAITIS 

Dienos ir metai, kaip sriau
nios upės vanduo, neša ir mus į 
ramaus ir brandaus gyvenimo 
uostą. Tik šioje kelionėje lieka 
įvairūs išgyvenimai, atlikti dar
bai, laimingos ir rūpesčių pilnos 
dienos, gražūs prisiminimai. 
Valandėlei stabtelėkime ir ap
lankykime brandaus amžiaus 
sukaktis švenčiančius buvusį 
operos solistą, tenorą Antaną 
Sprindį ir jo gyvenimo palydovę, 
bu v. Lietuvos valstybinio teatro 
baleto solistę Ireną Eidrige-
vičiūtę-Sprindienę. Antanas 
Sprindys sausio 22 d. užsklendė 
savo prasmingo gyvenimo aš
tuoniasdešimt penktąjį lapą, o 
Irena 1991 m. rugsėjo 25 d. 
deimantinę amžiaus sukaktį. 

Prieš gerą dešimtmetį An
tanas ir Irena Sprindžiai paliko 
šiaurę ir ramesniam gyvenimui, 
sulaukę poilsio dienų, gražiai 
įsikūrė Daytona Beach kaimy
nystėje ramioje Deltonoje, prie 
gražaus ežero. Rami vietelė ir 
labai tinkanti meninių sielų 
žmonėms. Jaukų namą supa pa
ties Antano sodintas, rūpestin
gai ugdytas citrininių vais
medžių sodas, o už jo ramiai 
spinduliuoja gražus ežeras, 
kuriame Antanas bando meške
rės laimę, gėrisi praplaukiančių 
ančių būriais, kartais pasivaži-
nėja laiveliu. Ir taip leidžia 
nerūpestingas, bet malonias die
nas, drauge neatsisakydami ir 
nuo vietos lietuvių veiklos, lan
kydami lietuviams skirtas pa
maldas, organizacijų renginius, 
visada atseikėja nuoširdžią duo
klę ir lietuviškajai veiklai 
paremti. 

Visada malonūs, nuoširdūs ir 
svetingi. Kiek abu mūsų meni
ninkai širdyje sukaupę gražiau
sių prisiminimų, tik susėsk 
pokalbiui,ir tuojau sugrįžtame 
į laimės metus. 

Šia reta proga nors stambiais 
brūkšniais ženklinkime jų gyve
nimo kelią. Antanas Sprindys 
gimė 1907 m. sausio 22 d. Ripei-
kių dvare. Biržų valsč. ir apskri
tyje. Baigė Biržų gimnaziją, 
studijavo teisę. Bet jį viliojo 
teatras, daina. Todėl 1927 m. 
rudenį jį matome Kauno muzi
kos mokykloje, studijuojant dai
navimą prof. Oresto Marini 
klasėje. 1930 m. gavo Švietimo 
ministerijos stipendiją tobulin
tis Italijoje. Romoje Šv. Cecili
jos konservatorijoje balsą lavino 
pas prof. di Pietro ir Ghibaudo. 
Baigęs studijas Antanas sugrįž
ta Lietuvon ir, kaip operos solis
tas, 8 metus dainuoja Lietuvos 
operos teatre, sukurdamas įvai
rius vaidmenis, dainuodamas 
pagrindines partijas daugelyje 
operų, apie ką plačiai pažymi ir 
LE. Jis yra dainavęs Kauno, 
Romos, Talino radiofonuose, 
pokario metais Vokietijoje su 
koncertais aplankė daugelį vie
tovių ir koncertavo lietuviams 
ir svetimtaučiams. Pagaliau 
likimas Sprindžius atbloškė 
1949 m. į Ameriką, tačiau kas
dieninės duonos rūpesčiai, dar
bai gražiabalsiam tenorui nebe
leido sugrįžti į sceną. 

UŽDARYS 6 MOKYKLAS 

Chicagos arkivyskupija dėl 
finansinių sunkumų uždarys 6 
pradžios mokyklas, ypač kad 
jose mokinių skaičius nukrito 
žemiau 200. Nuo ateinančių 
mokslo metų numatyta uždaryti 
Dievo Apvaizdos par. mokyklą, 
1814 S. Union Ave. Šv. Pran
ciškaus Salezo, 10200 S. 
Avenue. Šv. Antano, Cicero, Šv. 
Boromiejaus, Melrose Parke. 
Šv. Izaoko Jogues, Niles ir Šv. 
Jokūbo Maywoode. o gali būti 
uždaryta ir dar pora. 

Jo gyvenimo ištikimoji paly
dovė Eidrigevičiūtė-Sprin-
dienė gimė 1916 m. rugsėjo 25 
d. Maskvoje. Baigė Kauno gim
naziją, studijavo teisę, tačiau ir 
Ireną viliojo teatras ir turėdama 
įgimtų gabumų, pasuko teatro 
baleto keliu. Baleto studijas 
baigė 1935 m. ir valstybės tea
tre dirbo kaip baleto solistė 
beveik ištisą dešimtmeti. Daly
vavo visuose tuo metu statytuo
se baletuose. Su Lietuvos baletu 
šoko Monte Carlo, Londone, Pa
ryžiuje, pasitraukusi iš Lietuves 
pokaro metais šoko Vienoje, 
Berlyne (Operhaus). Lankė Vo
kietijoje lietuvių telkinius, 
koncertavo su baletu Copelia. 
Atvykusi Amerikon, apsigyve
no Chicagoje, įsijungė į Daina
vos ansamblį ir penkerius 
metus buvo to ansamblio šokių 
vadovė. Taip pat talkino vaikų 
teatro pastatymuose. 

Tai trumpai suglaudus, taip 
atrodo mūsų dviejų Lietuvos 
teatro menininkų gyvenimo 
kelias. Nenusakysi visų atliktų 
darbų, o jų juodu atliko labai 
daug ir savo talentais turtino 
neprikl. Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. Antanas ir Irena 
Sprindžiai paliko savo kelionėje 
daug gražių, visada prisiminti
nų darbų, kuriuos ir šiandien su 
pagarba ir dėkingumu mini Lie
tuvos operos ir baleto teatras. 

Šių sukakčių proga sukaktu
vininkus prisimindami, Vil
niaus Operos ir Baleto kole
gos jiems per teatro vadovą 
visų vardu atsiuntė gražią svei
kinimo telegramą, linkėdami 
sveikatos ir gražiai vertindami 
sukaktuvininkų įnašą Lietuvos 
teatrui. Telegramą pasirašė 
Vilniaus operos ir baleto teat
ro meno vadovas Juozas Širvins-
kas. 

Prabėgo daug prasmingų gy
venimo metų, ir dabar Antanas 
ir Irena Sprindžiai dažnai 
sugrįžta į praeitį, kurioje liko 
tiek daug gražių prisiminimų, 
bendro darbo draugų, laimingų 
dienų. O kur dar be profesinio 
darbo malonūs bendravimai su 
mūsų žymiuoju tenoru Kipru 
Petrausku medžioklėse, bend
rose kelionėse, šeimyniniuose 
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A. a. Bagdonas Kontrimas su žmona Irena Skausgirdaite-Kontrimiene. ( 

BAGDONAS KONTRIMAS 
Prieš 35 metus 1957 metais 

sausio 27 dieną Magadane, 
Tolimųjų Rytų Sibire, Kolymo-
je, mirė Gulago tremtinys 
Bagdonas Kontrimas, gimęs 
Krasnodare 1920 metais kovo 
20 dieną. 

1939 metais Kaune jis baigė 
Jėzuitų gimnaziją ir įstojo į Vyt. 
Didž. universitetą, Technologi
jos fakulteto elektronikos sky
rių. Bagdonas buvo gabus 
elektrotechnikas, radijistas. 
Užėjus okupacijos metams, jis 
įsijungė į rezistenciją, steng
damasis savo specialybę 
panaudoti Lietuvos labui. Jam 
ir Romui Šatui buvo sudarytos 
sąlygos, pasitelkus ir poros 
mokomojo personalo narių 
paramą, konstruoti telefoninį ti
kėlis telegrafinius trumpųjų 
bangų radijo siųstuvus. Tie siųs
tuvai buvo vertingi panaudoti ir 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos 
karo pačioje pradžioje ir vėliau. 

Nacių okupacijos metais jų 
sukonstruotas siųstuvas nau
dingai veikė ištisus metus, 
laikydamas ryšį su laisvuoju 
pasauliu. Lietuvos rezistentų 
radijistų grupė buvo drąsi, 
solidari, savitarpyje vienas kitu 
pasitikinti. Tai buvo ilgiausiai 
veikusi, saugumo neišaiškinta 
grupė. Pagrindiniai jos nariai 
buvo Pranas Staškonis (Saka
las), Bagdonas Kontrimas, Vy
tautas Šuopys, Romas Šatas, 
Julius Šatas, Balys Baleišis, 
Aleksandras Griauzdė, Juozas 
Rudokas ir keli kiti. Jie iš
tvermingai dirbo Lietuvos rezis
tencijos labui ir antinacinėje ir 
antisovietinėje rezistencijose. 
Faktinai jie nesirišo nė su viena 

infiltruotam KGB agentui. 1947 
metų rugsėjo 25 dieną jis buvo 
KGB suimtas ir išsiųstas į 
Tolimųjų Rytų Sibiro kon
centracijos stovyklą. Atlik
damas ten jam pavestus dar
bus, susižeidė. Vėliau susir
go, buvo operuojamas. 1956 
metais buvo paleistas be teisės 
grįžti į Lietuvą. 

Jo žmona Irena Skausgirdai-
tė, nuvykusi iš Lietuvos, jį 
globojo. Ligos, Gulago vergo 
būklės sąlygų nukankintas, jis 
mirė 1957 metais sausio 27 
dieną prie Ochotsko ežero 
Magadane. 

Romas Šatas, artimas jo drau
gas ir rezistencinis bendra
darbis, gyvenantis Sunny Hills, 
Floridoje, 32438,118 First Ave., 
buvo suorganizavęs keliose vie
tovėse šv. Mišias už jo sielą. Ir 
Chicagoje jos buvo Jėzuitų 
koplyčioje šiais metais sausio 27 
dieną, pirmadienį. 

Lietuvių Fonde Chicagoje 
Bagdono Kontrimo vardu yra 
atidaryta sąskaita nr. 6432, 
3001 West 59th Street, Chicago, 
IL, 60629. Norintieji jį pagerb
ti yra kviečiami savo įnašu ta 
sąskaita pasinaudoti. 

Bagdono Kontrimo bendra
darbiai jį pagarbiai prisimena 
kaip didelės aukos dvasios 
rezistentą. 

Ad. Darnusis 

R A C I N E KEPYKLA IR 
D E U K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tol. 581-8500 

rezistencine ar politine grupe, 
pabuvojimuose. Ir po daugelio J i e tarnevo visai rezistencijai, 
metų Irena ir Antanas Sprin-

Daug kas gyvena kaip dalini 
savižudžiai — žudydami savo 
talentus, energiją, kūrybin
gumą. Išmokti kaip būti sau 
geram yra kur kas sunkiau 
negu išmokti būti geram 
kitiems. 

Joshua Loth Liebman 

džiai, gyvendami ramiame kam
pelyje, skaidrina kiek svei
katos apsunkintas dienas gra
žiais Tėvynėje atliktų darbų 
prisiminimais. 

Antroji sovietinė okupacija 
Badonui Kontrimui nebuvo taip 
laiminga. 1946-47 metais, jau 
tada nebe studentas, bet diplo
muotas inžinierius, jis buvo 
žinomas į lietuvių rezistenciją 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 
Tel. 776-1486 

TELEPHONE: (708 ) 4 3 0 - 7 2 7 2 
FAX: (708 ) 4 3 0 - 5 7 8 3 

I N T E R N A T I O N A L TRAVEL CONSULTANTS 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457 2259 U.S.A. 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KEUONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

Balandžio mėnesĮ: 
Nuo 17 balandžio iki 03 gegužės 
Nuo 30 balandžio iki 16 gegužės 

Uepos menasi: 
Nuo 02 liepos iki 18 liepos 
Nuo 06 liepos iki 18 liepos 
Nuo 09 liepos iki 25 liepos 
Nuo 12 liepos iki 25 liepos 
Nuo 16 liepos iki 01 rugp. 
Nuo 20 liepos iki 01 rugp. 
Nuo 23 liepos iki 08 rugp. 
Nuo 26 liepos iki 08 rugp 
Nuo 30 liepos iki 15 rugp. 

Spalio mėnesi: 
Nuo 01 spalio iki 17 spalio 
Nuo 04 spalio iki 17 spalio 
Nuo 05 spalio iki 18 spalio 

Gegužes menes| 
Nuo 04 geg. iki 20 geg 
Nuo 10 geg. iki 23 geg 
Nuo 11 geg. iki 24 geg 
Nuo 14 geg. iki 30 geg 
Nuo 21 geg. iki 06 birž 
Nuo 28 geg. iki 13 birž 

Rugpjūčio mėnssl: 
Nuo 03 rugp. iki 15 rugp 
Nuo 06 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 09 rugp. iki 22 rugp 
Nuo 13 rugp iki 29 rugp 
Nuo 20 rugp. iki 05 rūgs 
Nuo 23 rugp. iki 06 rūgs 
Nuo 27 rugp. iki 12 rūgs 

Birželio menasi: 
Nuo 04 birž. iki 04 liepos 
Nuo 07 birž. iki 20 birž. 
Nuo 06 birž. iki 21 birž. 
Nuo 11 birž. iki 27 birž 
Nuo 15 birž. iki 28 birž. 
Nuo 18 birž. iki 30 birž. 
Nuo 21 birž. iki 04 liepos 
Nuo 25 birž. iki 11 liepos 

Rugsėjo mėnesi : 
Nuo 03 rūgs. iki 19 rūgs. 
Nuo 10 rūgs. iki 26 rūgs 
Nuo 14 rūgs. iki 26 rūgs 
Nuo 17 rūgs. iki 03 spalio 
Nuo 20 rūgs. iki 03 spalio 

ffi 
Kviečiame keliauti su g rupėmis , arba pavieniui . Mūsų įstaigos profesionalų štabas y ra 
pasiruošęs j ums sudary t i patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas. Jau tret i 
metai , kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas ir informaci jas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskurs i jas. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių Įsta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 Wast 6 3 Street 
C h i c a g o , IN. 60629 

T e l . : R a š t i n ė (312) 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — (708) 6 3 6 - 5 3 4 7 

SARAH'S AGENCY 
119 South MIUvaukee Ava. 

Whaellng, IL 60090 

Tai . 708-541-2030 

P a r ū p i n a m e gerus d a r b u s : 
namų ruošoje, vaikų arba vyr. 
amžiaus žmonių pr iežiūroje. 
Gal imybė gyventi kartu, arba at
skirai . Ang lų kalba reikal inga. 
Daugiau informacijos gausi te 
atvykę pas mus. Darbo v a i . : 
nuo 8 r y t o Iki 5 p.p. 

D e n g i a m i stogai , ka lamas 
„ s i d i n g " , bei atl iekami namų 
v idaus remonto darbai. Skam
bint i S igi tui : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

STASYS ŠAKINI*-. 
Dažytoja* 

iš vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas. 

Darbas garantuotas. 
4812 S. Paulina, Chicago 

Tel. 312-927-9107 

S U T I N K A M E JŪSŲ G I M I N E S 
Miami aerouoste ir atvežame į 
j ū s ų n a m u s p i g i a u , n e g u 
lėktuvu. Tokias pat paslaugas 
teikiame ir išvykstantiems atgal. 
A p t a r n a u j a m e t ik F l o r i d o s 
r ibose. 

Kreipt is: 813-379-9342 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 666-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

ŠIMAITIS REAL.TY 
Viktore* Simaiti* 

Iraną Bllnstrubianė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

P a r d u o d a m a s mūr in is n a m a s 
K a u n e , Žal iakalnyje su 2 auto. 
ga ražu ir n e m a ž u s k l y p u su 
vaismedžiais. 

Kreipt is: 7 0 8 - 5 9 9 - 9 8 4 9 

Ontuifc KMIECIK REAITORS 
rry» 7922 S. Pulaski Rd. 
• v i 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . |i 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in i nga i ;r 
asmeniškai patarnaus. įka inavimai 
veltui. 

FOR R E N T 

J 

GOLD VVINGS TRAVEL, I N C . 
Pigiausios kelionės į Lietuvą! 

Chicaga-Vilnius-Chicaga $803 
Chicaga-Vilnius 

(į vieną pusę) $573 
Vilnius-Chicaga 

(į vieną pusę) $599 
Chicaga-Ryga (ten ir atgal) $820 

Mes padedame sutvarkyti vi
zas, pasus, dokumentus emig
racijai. Darome dokumentų ver
t imus. Notarizuojame. 

5348 N. Mllwaukee Ava. 
Chicago, IL 80630 
Tai. 312-775-5700 

Dirbame 7 d savaitėje 

REAL tSTATE 

W 
BELL-B&E REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
8526 3. Kedsla Ave., 

CMcafO, IL 80828 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V U agentai kalba lietuviškai 
• Nuclada-pensininkams 

išnuomojame* eeuletes 4 kerno, bute* 
pirmame a Brighton Parke. 46 St & Whip-
ple Ave apyi. Su virykla. šaldytuvu; yra 
..cable" TV prijungimas $390 į men. Su 
šiluma ir karštu vandeniu. Skambinti vaka
rais 312-890-1877 arba 312-247-3777. 

FOR R E N T 
9 5 & Pulaski sharp 2 bedrm. apt. 
App l i ances , new ly deco ra ted . 
$525 per mo. Call 3 1 2 - 5 8 2 - 1 1 1 1 . 
Ask for Mr. Joseph . 

Išnuomojamas 6 k a m b . butas II 
aukšte. Marquette Pk. apyl . Pagei
daujami suaugę. 

Kreipt is: 3 1 2 - 7 7 8 - 8 7 3 9 

Išnuomojamas vyrui 1 kamb. 
Marquette Pk., apyl. netoli 
„Margučio ' su virtuvės privile
gijomis ir atskiru įėjimu. 

Tel. 312-925-7612 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
telės Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-838-2980 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia ių 
re'kmems Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antrad ir trečiad susikalbesit 
lietuviškai 

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

GntUĮfc 21 
iH MLS i, 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Bus 312-583-6100, res. 312-778-3971 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauįa lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
• Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę ] 
' Pensininkams 

nuolaida 
' Greitas ir sąžiningas j 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu. 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street, CMcego, IL 60829 

Parduodamas modernus , mū
rinis, 4 miegamųjų namas su 
garažu gražiame Birštono kurorte. 

T o l . (708) 3 2 5 - 3 2 7 8 

Qntuy 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVest 95th Street 
[Oak Lavvn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

HELP VVANTED 

CHILDCARE HOUSEKEEP1NG JOBS 
lf you speak FLUENT English & have 
references, my agency has jobs for you 

CeH Rosali* Shore 
312-849-0822 

B«tween 9 am 8 6 pm 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
3as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wost 95 th Strot 
Tol. - (708) 424-8654 

(312) 581 -8654 

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

Turiu ChKngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<—— f 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. Insured — Bone)-.;! 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai 
. Vytautas Taras 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis į: Hermis Deckys 
Tai. 981 8984. Hm 8 ryte • > % > < 

M M M B M • 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

L I E T U V O S D U K T E R Ų 
D R A U G I J O S V E I K L A 

Nepastebimai atskrido 1992 
metai , t ač iau gyvenimas ir vėl 
s l e n k a s e n a vaga , v i sus 
nešdamas arčiau prie amžiny
bės slenksčio. Laimingas, kuris 
t ą s l enks t į peržengia savo 
art imųjų globoje. Tačiau daug 
y r a tokių, kurie tos galimybės 
netur i ir kenčia j ie paliegę, vie
niši ir apleisti . Todėl reikia t ik 
džiaugtis, jog tokiems nelaimin
giems labdaros organizacijos iš
t iesia pagalbos ranką. 

St. Petersburge gražiai veikia 
Lietuvos Dukterų draugijos sky
r ius , vadovaujamas pirm. Mo
nikos Andrejauskienės. Sky
riaus valdybą sudaro: vicepirm. 
D. Mackialienė, soc. reikalų 
vadovė — R. Krivienė, ižd. — A. 
Čėsnaitė , sekr. — E. Jasai t ienė 
i r narė — Z. Ščepanavičienė. 
Draugijos narės ištiesia pa
galbos r anką ne t ik apylinkėje 
gyvenantiems lietuviams, bet t a 
jų pagalbos r a n k a pasiekia net 
Lietuvą: praei ta is metais buvo 
paaukota Siamo dvynių Tamo-
ievičiūčių operacijų fondui, 
sušelpta čia susirgusi viešnia iš 
Lietuvos ir per „Car i tas" or
ganizaciją Lietuvos seneliams 
buvo pas iųs ta 1,500 dolerių. 

Soc. re ikalų vadovė R. Kri
vienė rūpinasi vietos sergan
čiaisiais bei pagalbos reikalin
gaisiais. Su sesėmis skyr iaus 
narėmis juos aplanko ir su
ramina . Prieš šventes keliems 
buvo nuvežta kūčių valgiai. Tai 
vis gražūs artimo meilės darbai. 

Šalpos darbams yra reikalin
gos lėšos. T a m t ikslui y ra 
ruošiami įvairūs renginiai, atsi
randa ir geradarių aukotojų. 

Š.m. sausio mėn. 15 d. St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo salėje 
buvo suruošta madų paroda su 
vaišėmis ir fantais gausia loteri
j a . Į šį renginį susirinko apie 
300 žiūrovų. Nuo scenos per 
vidurį salės buvo pasta tytas 
įmantrus modeliuotojams takas, 
kur iuo defiliavo grakščios mo
deliuotojos. Tiesa, buvo įsimaišė 
ir du vyriškosios giminės mo
deliuotojai, ta i A. Kaselis ir V. 
Mažeika. 

Moteriškąją lytį reprezentavo 
12 modeliuotojų: A. Čėsnaitė, K. 
Gaižauskienė, L. Ginčauskienė, 
dr. A. Grinis-Vaidelienė, J . 
Ja raš ienė , L. Kynienė, R. Mas-
t i e n ė , D. M a ž e i k i e n ė , N . 
Nakoneczna, E. Radvilienė, A. 
Robertson ir I. Sodeikienė. 

Vakarą savo sveikinamuoju 
žodžiu pradėjo skyriaus pirm. 
M. Andrejauskienė. Ji padėkojo 
rėmėjams ir tolimesnei vakaro 
programai vadovauti pakvietė 
dailiojo žodžio puoselėtoją — D. 
Mackialienė, ku r i pirmiausia 
pasidžiaugė, jog publikos w»rpe 
mato gausiai susirinkusius ir 
vyriškosios giminės atstovus, o 
ta ip pa t ji pabrėžė, jog daug 
modeliuojamų drabužių y r a 
sukur ta ir pasiūta pačios M. 
Andrejauskienės. 

Toliau sekė pati programa. 
Programos vadovė, iškviesdama 
modeliuotoją į sceną, įdomiai 
aptarė modeliuojamą drabužį, jo 
paskirtį , kieno j i s sukur ta arba 
k u r p i rk tas . 

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Visi modeliuotojai per tą 
laiką pasirodė scenoje ir pražy
giavo modeliuotojų taku po 4-10 
kartų. Vyrai pasirodė porose: V. 
Mažeika su D. Mažeikiene ir A. 
Kaselis su A. Čėsnaitė. Taip pat 
ir kai kurios modeliuotojos pasi
rodė porose. 

Antroje dalyje programos va
dovė iškvietė į sceną septynias 
modeliuotojas, pasipuošusias 
gintarais, ir pabrėžė, jog čia yra 

Mano geriems pasiryžimams 
s u t e i k t i s t ip rybės ! — t a i 
prašymas, kur iam galėtų rastis 
vietos „Tėve mūsų" maldoje. 

Lichtenberg 

i ške l iamas g i n t a r o grožis. 
Tikrai, modeliuotojos puošniai 
atrodė ir gintarai prie šviesių 
rūbų labai t iko. 

Iš viso su pertrauka programa 
užsitęsė apie dvi valandas. Per 
tas dvi valandas publika įdė
miai stebėjo modelius, domėjosi 
jų modeliuojamais drabužiais ir 
palydėjo jas visas ir visus gau
siais ap lod ismenta i s . Buvo 
modeliuojama įvairios paskir
ties drabužiai (dieniniai, vaka
riniai, t inkami piknikams ir 
pan.) ir jų buvo daug. Kai kurie 
buvo pačių modeliuotojų pasi
gamin t i , k i t i modeliuotojų 
pirkti įvairiose krautuvėse ir 
pasiskolinti iš Hugos drabužių 
k r a u t u v ė s , S t . P e t e r s b u r g 
Beach. Dėmesio verti M. Andre
jauskienės sukur t i ir pasiūti 
drabužiai, kurių gan daug čia 
buvo modeliuojama. 

Viso modeliuotojos, žinoma — 
ir vyrai, pasirodė gražiai, jau
natviškai nusiteikę, su gražia 
šypsena veiduose, įmantriai 
žygiavo modelių t a k u ir be 
žodžių iškėlė modeliuojamą 
drabužį. . 

Baigiant antrąją dalį, visi mo
deliai pasirodė vienoje grupėje, 
publika atsidėkojo j iems gau
siais aplodismentais, o pirm. 
Andrejauskienė nuoširdžiai vi
siems padėkojo, gi modeliuotojos 
ją ir programos vadovę apdo
vanojo gėlėmis. 

Toliau sekė vaišės — užkan
džiai: sumuštiniai, kava ir pyra
gaičiai, paruošti pačių skyriaus 
na r ių , v a d o v a u j a n t R. 
Krivienei. 

Besibaigiant vaišėms, buvo 
įvykdyti laimėjimai, pasižy
mintys suaukotų fantų gausu
mu. Tarp k i tų buvo dail. M. 
Tubelytės-Kuhlman paaukotas 
paveikslas, o paskutinis laimė
jimas buvo 300 dolerių. Loteriją 
pravedė S. Vaškienė, fantus 
tvarkė O. Šiaudikienė ir L. 
Žvynienė. Laimingąj į trijų 
šimtų dolerių numerį traukė 
Kur t a s Vilius, padovanojęs 
Lietuvos Dukterims šio renginio 
metu 100 dolerių. Ta laimingoji 
buvo Ida V a l a u s k i e n ė , St. 
Petersburg gyventoja, kuri savo 
laimėjimą padovanojo skyriui 
šalpos reikalams. 

Baigus laimėjimus, M. And
rejauskienė visiems, bet kuo 
prisidėjusiems savo darbu prie 
šio renginio, o t a ip pat ir 
publikai nuoširdžiai padėkojo. 
Beje, dail. Zotovienės, Juno 
Beach gyventojos, skyriui pa
dovanotą paveikslą nupirko 
Jonė Staškuvienė. 

Šis renginys pareikalavo daug 
darbščių rankų ir pasiauko
jančių širdžių, tačiau jų dėka 
šalpos reikalams į draugijos 
iždą į p l aukė g r až i suma. 
Dukterys sako: „Visiems ačiū 
labai". 

S. Všk. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 8 d. 

Lietuvos Užsienio reik. ministerio pavaduotojo ir Aukščiausiosios tarybos deputato Valdemaro 
Katkaus pagerbimas Los Angeles. Iš kairės: L. Kojelis, dr. K. Ambrozaitis, V. Katkus ir gen. kons. 
V. Čekanauskas. 

Nuotr. M. A. 

Philadelphija ir 
apylinkės 

L I E T U V O S VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO DIENOS 

M I N Ė J I M A S 

Vasario 16 d., sekmadienį, 
vyks iškilmingas Nepriklau
somybės dienos minėjimas Phi-
ladelphijoje. Minėjimas prasidės 
10:30 v. ryte šv. Mišiomis Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Šv. Mi
šias atnašaus kunigas Timotie
jus Burkauskas ir kunigas 
Kazimieras Stevvart. Įvyks iš
kilminga procesija, kurioje daly
vaus lietuvių organizacijų atsto
vai su savo vėliavomis, Vinco 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
mokiniai bei moterys, pasi
puošusios tautiniais rūbais. 
Giedos Šv. Andriejaus parapijos 
choras. 

Oficialioji minėjimo dalis vyks 
Lietuvių namuose. Ją praves 
LB Philadelphijos apylinkės 
k o p i r m i n i n k ė K r i s t i n a 
Volertienė-ir LB Pietinės New 
Jersey apylinkės pirmininkas 
dr. Kazys Gudėnas. Minėjime 
dalyvaus miesto ir valdžios 
atstovai. 

Pagrindinę kalbą pasakys 
J A V LB k r a š t o valdybos 
vykdomoji vicepirmininkė Re
gina Narušienė. 

Meninėje minėjimo dalyje 
s k a m b ė s l i e tuv ių l a iud ies 
dainom kurias atliks Phila
delphijos Lietuvių l iaudies 
dainų kvartetas: B. Krokys, B. 
Kasinskienė, R. Krokytė ir J. 
Kasinskas. Taip pat scenoje 
šoks lietuvių liaudies tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Es
teros Washovsky. Ypač malonu 
pažymėti, kad minėjimo kon
certe dalyvaus ir svečias iš 
L i e t u v o s . Tai Remigi jus 
Andiejaitis, kuris šiuo metu 
mokosi Philadelphijos Over-
brook aklųjų mokykloje. Mi

nėjimo dalyvius Remigijus džiu
gins fleitos garsais. Meninę dalį 
praves Rasa Krokytė. 

Šį minėjimą bendromis jė
gomis ruošia LB Philadelphijos 
ir Pietinės New Jersey apylin

kių valdybos. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

dalyvauti Lietuvos Valstybės 
a t k ū r i m o d ienos minė j ime 
Philadelphijoje. 

R a i m o n d a R u k š i e n e 

L I E T U V O S A I D A I 
Ved* KAZE BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - £00 v. vakaro. 

Viaos laido* i* WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

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

St. Petersburgo madų parodos modeliuotojos su Lietuvos Dukterų draugijos 
pirm. M. Andrejauskienė. 

A.tA. 
ELIZABETH MATEVICH 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 6 d., 10:18 vai. vakaro, sulaukusi 

90 m. amžiaus. 
Gimė JAV, Pennsylvania valstijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Chet, marti Eleanor; 

anūkai: Bill su žmona Judy, Kathy Hiott su vyru Dan, Ted 
Jr., Sherry ir Jim Anderson; šeši proanūkai; sesuo Anna 
Zalem; mirusio sūnaus Ted žmona Maxine. 

Priklausė Šv. Kazimiero seserų, Tėvų Pranciškonų, Tėvų 
Marijonų rėmėjams; American Legion Don Varnas Post. 

Kūnas pašarvotas sekmadieni, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 10 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 

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

PADĖKA 
A.tA. 

DANUTĖ TUMĖNAITĖ 
VASILIAUSKIENĖ 

Paliko mus po herojiško ir švento pasiruošimo 1992 
m. sausio 2 d. 

Už visus užjaučiančius žodžius, laiškus, gėles ir ypač 
už šv. Mišių aukas , kur ių metu bus meldžiamasi už 
Danutę, visiems artimiesiems, draugams ir pažįs
tamiems nuoširdžiai dėkojame. 

V y r a s G e d i m i n a s i r d u k t ė R a s a Berno tą . 

A.tA. 
ALEKSANDRA KORSAKIENĖ 

KAMINSKAITĖ 

Gimė 1909 m. balandžio 18 d. Ufos mieste, Rusijoje. 
Lietuvoje gyveno Šiauliuose. Karui artėjant, išvyko su 

šeima į Vokietiją, o iš ten emigravo į Venecuela. I JAV 
persikėlė 1963 m. ir apsigyveno Miami Beach, Fl. Čia įsijungė 
į lietuvišką veiklą Lietuvių klube; priklausė „Aušros" šaulių 
kuopai ir Lietuvių Moterų R. Kat. sąjungai. 

1989 m. susirgo sunkia liga. Pora metų sunkiai kentėjusi, 
mirė 1991 m. lapkričio 23 d. Mt. Sinai Medical Center. Po at
sisveikinimo ir religinių apeigų lapkričio 26 d. buvo palydėta 
į B. Sunūs Funeral Home mauzoliejų Amžinam Poilsiui. 

Liko nuliūdime vyras Juozas, sūnūs Vytautas ir Evaldas 
su šeimomis Venecueloje, brolis Petras su šeima ir daug kitų 
giminių Lietuvoje. 

Širdingai dėkingi visiems tautiečiams, kurie sunkioje 
valandoje mums padėjo. -

•> r J Juozas 

Mūsų mielam Bičiul iui 

A.tA. 
ZIGMUI BALNIUI 

Amžinybėn i ške l iavus , l iūdesyje l i kus i a i žmonai 
LEOKADIJAI , g iminėms ir a r t i m i e s i e m s re i šk iame 
nuoširdžią užuojautą. 

Stefa ir Justinas Šidlauskai 
Jadvyga ir Jonas AukŠčiūnai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4606-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Maxquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mylimai Žmonai , mūsų mielai 

A.tA. 
Agronomei EUZABETAI BUMELIENEI 

užbaigus svečių šalyje žemiškąją kelionę ir sugr įžus 
į Amžinąją Tėvynę, g i l iame liūdesyje l ikus ius Jos 
Vyrą IGNĄ BUMELI i r k i tus gimines bei ar t imuo
sius nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės šio skaudaus 
l ikimo dalia. 

Juoze ir Jonas Daugėlos 
Birutė ir Vacys Dzenkauskai 
Algimante Dautartienė 
Elena Garkienė 
Teodora ir Alfonsas Ilekiai 
Veronika ir Jurgis Janušaičiai 
Jadvyga ir Juozas Paliuliui 
Aldona Sandargienė 
Valė ir Antanas Skriduliai 
Serafiną Sukarevičienė 
Ona ir Kostas Žolynai 

Florida 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hicago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus l a ido tuv ių n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l -(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



B DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 8 d. 

x Lietuvos Respublikos ne
papras t a s ir įgaliotas ambasa
dorius prie Europos Bendrijos ir 
Birutė Venskuvienė sausio 22 d. 
Briuselyje dalyvavo Europos 
Bendrijos pirmininko Jacąues 
Delors suruoštame priėmime 
diplomatiniam korpusui Naujų 
Metų proga. 

x Zigmas Viskanta, LB Los 
Angeles apylinkės valdybos 
vicepirmininkas ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio Los Angeles 
skyriaus narys, vasario 5-8 
dienomis viešėdamas Chicagoje 
lankėsi „Draugo" redakcijoje ir 
informavo apie Californijos 
lietuvių veiklą. Kaip ir daugelis 
skaitytojų, nusiskundė blogu 
pašto patarnavimu r pristatant 
„Draugą" ir kitą lietuvišką 
spaudą. 

x Paskai ta apie žvilgsnį į 
Lietuvos praeitį, dabartį ir 
ateitį bus pirmadienį, vasario 
10 d., 3 vai. Chicago Circle 
Center, 750 S. Halsted Ave. 
Šiame universi tete spe
cializuojasi Vilniaus universi
teto profesoriai Antanas Mali-
kėnas, Andrius Navikas, Rim
vydas Skyrius ir Sigitas Ur
bonavičius. Paskai ta bus 
angliškai. Kviečiami visi, ypač 
lietuviai. 

x „Chicago Sun-Times" 
vasario 6 d. laidoje yra ilgas 
straipsnis apie aktorę iš Lietu
vos Ingeborgą Dapkūnaitę, jos 
įvairius nuotykius, vykstant į 
Ameriką per Varšuvą ir darbą 
teatre. Ji vaidina „A Slip of the 
Tongue" Steppenwolf teatre 
Chicagoje. Paskiau vyks į 
Angliją. Apie ją rašo Hedy 
Weiss Arts and Show skyriuje. 

x Shirley Ambutienė, Lau
ra Burokienė, Loretta Gvazdins-
kienė, Laura Juškienė, Rasa 
Kasniūnienė ir Ina Luneckienė 
modeliuos šių metų „Vaikų 
namelių" ir „Žiburėlio" madų 
parodoje „Skambėk, Pavasa
rėli" vasario 23 d. 

(sk) 

x Po Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo, sekmadie
nį, vasario 16 d., apie 5 v. p.p. 
rengiama vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Vietos į 
vakarienę užsakomos pas: E. 
Oželienę, 312-254-7553, A. 
Repšienę, 312-434-4645 arba 
ALT'e, 312-735-6677. 

(sk) 

x „Spindulio" šokių grupės 
vakaras įvyks vasario 22 d. 7 
v.v. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Programą atliks 
„Spindulio" šokėjai. Šokiams 
gros „Gintaras". Informacijai 
skambint: R. Poskocimienei, 
708-257-7071. 

(sk) 
x Greit parduodu vienoslr 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk» 
x Jūsų g.minės iš Lietuvos 

atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Cia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

x Gordon Klockoy, Dental 
Association Assistent to 
Lithuania viceprezidentas, 
iškvietė angliškai kalbančią 
kaunietę stomatologę Audrą 
Valiūnienę, kuri reprezentuos 
Lietuvą stomatologų pasaulinio 
masto susirinkine Chicagoje 
vasario 15-16 dienomis. J i 
svečiuosis Klockoy šeimoje In
dianoje ir susipažins su 
Amerikoje naudojamais odon-
toologijos įrankiais. 

x Roma Česoniene, atsto
vaujanti ACC telefonų bendro
vei, lankėsi Chicagoje ir buvo 
apsistojusi pas vyro pusseserės 
Bildušų šeimą. Ta proga 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
administraciją ir paliko įvairių 
telefonų siūlymų kalbėti su 
Lietuva. 

x Marija Remiene ir Lidija 
Rasutienė rūpinasi IX išeivijos 
Tautinių šokių šventės banke
tais Banketai vyks liepos 5 
Hyatt Regency O'Hare vieš
bučio puošniose salėse. Banketų 
pradžia 6 vai. Bilietai jau gau
nami šokių šventės raštinėje. 

x Apie Socialinių reikalų 
tarybos darbus rašoma vietos 
laikraštyje „Southwest News-
Herald" spalio 6 d. laidoje. Čia 
plačiausiai pasakoja apie gailes
tingus darbus tarybos pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė. 

Ritonė Rudaitienė, Oak 
Lawn, lil., Gustavas Galinaitis, 
Cicero, UI., Algirdas Saulis, Cla-
rendon Hills, 111., Zigmas 
Balnius, Largo, Fla., R. Čer
niauskas, Los Angeles, Cal., 
Elena Polekauskas, Hartford, 
Conn., A. Gylys, Olymphia, 
Wa., V. Miceika, Ont., Kanada, 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 20 dol. aukų. La
bai dėkojame. 

x Bronius Juodelis, Wil-
lowbrook, 111., visumenininkas, 
Gediminas Kazėnas, Darien, 
111., Mykolas Ančerys, Chicago, 
111., John Kleinaitis, Baton 
Rouge, Louisiana, K. Miškinis, 
Rochester, N.Y., Elena Lapenas, 
Oak Forest, 111., Jonas Smalstys, 
Lockport, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x Lie tuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, kurį rengia 
Altos Chicagos skyrius, bus 
vasario 15 ir 16 dienomis. Vasa
rio 15, šeštadienį, vėliavų pakė
l imas pr ie La isvės kovų 
paminklo 12 vai. dieną. Sekma
dienį, vasario 16 d. 10 vai. vėlia
vų pakė l imas , 10:30 vai. 
iškilmingos pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje, gie
dos parapijos choras, A. Lino 
vadovaujamas. Akademinė 
minėjimo dalis vyks 2 vai. po 
pietų Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Organizacijos su vėlia
vomis, moterys ir mergaitės 
prašomos vilkėti tautiniais dra
bužiais ir lietuviškoji visuomene 
maloniai kviečiama minėjime 
dalyvauti. 

x Kovo 11-tosios — Lietu
vos Nepr ik lausomybės atkū
rimo sukakties proga Korp! 
Neo-Li thuania vyr iausia 
valdyba rengia minėjimą kovo 
8 d., sekmadienį, Lietuvių cen
tre Lemonte. Pagrindinis kalbė
tojas — Vytautas Volertas, 
inžinierius, rašytojas, bend-
ruomenininkas. Iškilmingos šv. 
Mišios 11 vai. ryto, minėjimas 
12 vai. Lietuvių visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Našlių, naš l iukių ir pa
vienių klubo susirinkimas bus 
vasario 14 d. 1 valandą po pietų 
Kojak salėje, 4500 S. Talman 
Ave. Nariai prašomi dalyvauti 
ir aptarti svarbius reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišes. 

Pirma SAS kelionė iš Kopenhagos į Vilnių. Iš kairės: B. Zalatorienė, Lietuvos gen kons. V. Klei
za, St. Balzekas, SAS atstovas, A. Lauraitis ir danų atstovas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

TAUTINIAI DRABUŽIAI 
„ S K A M B Ė K , 

PAVASARĖLI" MADŲ 
PARODOJE 

Vasario 23 d. Lexington 
House salėje yra ruošiama 
madų paroda „Vaikų namelių" 
ir „Žiburėlio" mokyklėlėm 
paremti. Šiais metais dalyviai 
galės pamatyti ne tik sportiškus 
rūbus, vakarines sukneles ir 
vaikučių madas, bet taip pat ir 
išeiginius tautinius drabužius. 
Turbūt dauguma, perskaitę 
paskutinius žodžius, pagalvoja 
— tautinis drabužis lieka tau
tiniu drabužiu, esame matę jų 
tiek ir tiek... Taip, daug esame 
matę, bet ar galim atpažinti, iš 
kokios apylinkės? Ar žinome, 
kad audimo technika, raštų su
grupavimas, spalvų derinimas 
ir pasiuvimas yra skirtingas 
kiekvienoje apylinkėje? Chica
gos Lietuvių Tautodailės in
stitutas supažindins su visų 

LIETUVĖ I SENATĄ 

Chicagos lietuviai džiaugiasi 
turėdami Illinois senate lietu
vių kilmės Frank Savicką. Yra 
taip pat nemaža lietuvių drau
gų, kurie ateina į lietuviškus 
renginius, draugauja su lietu
viais ir, žinoma, viešai liečia 
lietuviškus reikalus. Federali-

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 Dėmesio Floridos gyven

tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. I n t e r n a t i o n a l (708) 
430-7272. 

(sk; 

x Baltic Monuments. I~c , 
2621 W. 71 Street, Chicag L. 
Tel. (312)476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk.* 

x Ligos draudimas atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštu. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, TL 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER, AVE., CHICAGO, IL 
60609, TEL 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

x J a u l a ikas tva rky t i mo
kesčius valdžia i (income tax)! 
Algis A. Luneckas , kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas , 
Accountant . 

(sk) 

x Optical S tudio , 2620 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-778-6766. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk ienę . Darbo vai.: 
treČd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

x S v a r b u žinoti , kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 va i . r y t o p e r WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vai t inė L ie tuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Pol ika i t i s Accounting & 
Tax Serv ice pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui e s a n t a tvyksta į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikait is , accountan t , te l . 
708-371-2184. 

(sk) 

x Siunt in ia i % Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EXPORT: 
siuntinio, sveriančio virš 100 
svarų 1 sv. persiuntimo kaina — 
69 centai u ž svarą, lengvesnių 
siuntinių — 79 centai. Siun
tinius galima atsiųsti UPS. 
Sunkiems laikams Lietuvoje 
atėjus , p a s i t e i r a u k i t e dėl 
skubiau pr is ta tomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. ATLAN
TA IMPORT EXPORT, 2719 
West 71 st Street , Chicago IL 
60629. TeL (312) 434-2121. 

(sk) 

P a t r i c i a Juozai tytė-Trowbridge 

niuose Atstovų rūmuose turime 
Richard Durbin, kurio motina 
gražiai jurbarkietiška tarme 
kalba lietuviškai. Taip pat lietu
viška pavarde ir Lietuvos 
reikalus ginantį turime Atstovų 
rūmuose Sarpalį. 

Bet lietuvių tarpe ir lietuvių 
draugė yra žinoma Downers 
Grove. kur gyvena nemažai 
tame mieste ir apylinkėse 
lietuvių, ginančių ir panau
dojančių Patricijos Juozai-
tytės-Trovvbridge vardą ir parei
gas. J i yra trečios kartos 
lietuvaitė, išauginusi keturių 
vaikų šeimą, buvusi Lietuvoje, 
ka lbant i l ietuviškai , nors 
lengviau jai kalbėti angliškai. 
Jau kelinti metai ji darbuojasi 
arba darbavosi su moterų or
ganizacijomis, dabar Du Page 
apskrities tarybos narė ir 
paskutiniu metu viceprezidentė. 

Ji dirba įvairiose savo apskrities 
komisijose, kaip miškų apsau
gos iždininke, biudžeto 
subkomiteto narė, viešųjų darbų 
Du Page apskrityje komiteto 
narė ir kt. Administraciniuose, 
kaip respublikonė ir politiniuo
se reikaluose tur i didelį 
patyrimą. Jos rajonas kaip tik 
apima tuos priemiesčius, kur 
gyvena daug lietuvių, kurie 
nežiūri į partijas, o į asmenis. 

Šiuo metu ji eina i pirminius 
balsavimus, kad galėtų kandi
datuoti į Illinois senatą ir atsto
vauti saviesiems, gyvenan
tiems tose apylinkėse, ypač 
lietuviams, nes pati jaučiasi 
lietuvė. Ji, lydima inž. Kęstučio 
Biskio, apsilankė „Draugo" re
dakcijoje ir administracijoje, 
norėdama geriau susipažinti su 
Lietuva ir lietuviška spauda. 

- K. 

IŠ KOPENHAGOS I VILNIŲ 

1992 metų sausio 21 dieną 
9:30 vai. ryto SAS lėktuvas 
pakilo Vilniaus link iš Kopen
hagos. Prieš išskrendant iš 
Kopenhagos svečius pasveikino 
SAS — Europos generalinis 
direktorius Jensenas, kaspiną 
perkirpo D. Čekuolis, Lietuvos 
atstovas Danijoje, ir Danijos 
ministeris pirmininkas. Svečius 
vaišino kava ir šampanu ir grojo 
Danijos kamerinis orkestras. 
Skrydis į Vilnių truko 1:20 
minučių. Lėktuve patarnautoja 
prabilo pirma daniškai, paskui 
angliškai ir lietuviškai: „Mieli 
ponai ir ponios skrendame j 
Vilnių, sėdėkite krėsluose, prisi-
riškite diržus, pakilus ser
vuosime pusryčius su gaivi
nančiais gėrimais". Lėktuvas, 
talpinantis 137 asmenis, buvo 
pilnas pilnutėlis. Be SAS 
darbuotojų, skrido visi trys 
ministeriai pirmininkai, Dani
jos, Švedijos ir Norvegijos. Daug 

kviestų svečių ir žurnalistų. 
Prieš nusileidžiant Vilniuje, 
buvo duotas leidimas perskris
ti virš Vilniaus. Vilniuje sutiko 
svečius. Lietuvos radijo ir tele
vizijos atstovai, transportacijos 
ministerijos darbuotojai visus 
nuvežė į „Draugystės" viešbutį, 
kur laukė visų didelis ir gražus 
vaišių stalas. Svečiai turėjo pro
gos pabendrauti, susipažinti. Po 
to buvo spaudos konferencija. 

Lietuvos oro linijos vardu 
kalbėjo Jonas Mažintas, avia
cijos skyriaus viršininkas. Šiuo 
metu negalima dar rezervacijų 
daryti , nei bilietų pirkti 
Amerikoje, nes nėra susitarimo. 
Dirbama ta linkme. Šiuo metu 
galima Europoje pirkti bilietus. 
Frankfurte, Kopenhagoje ir 
Vienoje, SAS, Austrų oro linijų 
kasose. Yra trys skirtingos kai
nos. Pabaltijo gyventojams (daro 
skirtumą tarp piliečių ir gy
ventojų) galima mokėti dalį rub
liais ir dalį bilieto valiuta, 
visiems kitiems tik valiuta. 
Lietuvos oro linijos raštinė 
Vilniuje: Ukmergės 12, tele
fonas 75-25-88 arba 75-32-12. 
Dirba kasdieną nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. 

Pietų pertrauka nuo 12 vai. 
iki 3 valandos popiet. 

SAS oro linija kartu su austrų 
ir šveicarų turi raš t inę 
Vilniaus aerouoste, antrame 
aukšte. Dirba kasdien, išskyrus 
trečiadienius, jų telefonas 
Vilniuje yra 662-000. Darbo 
valandos nuo 10 ryto iki 6 
vakaro. 

Po spaudos konferencijos vyko 
Vilniaus senamiesčio apžiūrėji
mas. Ir 5 vai. vakaro svečius 
grąžino vėl į Vilniaus aerouos
tą, kur dauguma išskrido į 
Kopenhagą. Tuo pačiu lėktuvu 
skrido ir Vytautas Landsbergis 
bei jo darbuotojai pakeliui į 
Londoną. 

Birutė Zalatorienė 

Kaimiškos muzikos orkestras „Jonis" vasario 2 d. Jaunimo centro scenoje rengiasi koncertui. 
Iš kairės: Edmundas Grubliauskas, Litauras Milišauskas, Kęstutis Rupšys, Petras Trįjonis, Ar
vydas Žiauberis, Pranciškus Trijonis, Romas Trijonis. Nėra menedžerio Stasio Trijonio. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

Aukštaičių tautiniai drabužiai, austi 
Aldonos Underienės, išdėti Tau
todailės institute. Drabužius api
būdins madų parodoje „Skambėk, 
pavasarėli". 

Lietuvos apylinkių tautiniais 
drabužiais. Drabužius dau
giausia sukūrė išeivijos au
dėjos. Žemaičių, aukštaičių, 
dzūkų, kapsų, zanavykų, Mažo
sios Lietuvos ir Vilniaus krašto 
drabužius modeliuos Tautinių 
šokių ansamblis „Grandis" bei 
Indrė Rudaitytė-Jeske, Daina 
Siliūnienė, Rugilė Šlapkaus-
kienė ir Gintas Šlapkauskas. 
Vaikų išaustus drabužius mo
deliuos Saulius Fabionovich, 
Tara Mikužytė. Gaja Sidrytė, 
Ada ir Daina Valaitytės. Bus 
rodomi ne vien moteriški, bet ir 
vyriški, vaikų, vestuviniai ir 
krikšto išausti drabužiai. 

Tautinis drabužis yra mūsų 
taut inės ku l tūros dalis, 
pažinkime jį, didžiuokimės juo 
ir mokėkime apibūdinti jį ne tik 
ki ta taučiams, bet ir savo 
vaikams bei anūkams. 

„Vaikų namelių" ir „Žibu
rėlio" madų parodos rengėjai 
kviečia visus dalyvauti ir 
paremti mūsų mokyklėles ir jų 
pastangas auklėti vaikučius 
lietuviškoje aplinkoje. Pra
leiskite sekmadienio popietę pa
vasariškoje nuotaikoje, gausite 
skanius pietus, bus Įdomūs 
laimėjimai ir graži madų pa
roda. Rezervacijas priima Asta 
Hannan 312^36-0370 ir Aldona 
Weir 708-953-0510. A R , 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14325 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Oarbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Scstad 9 v r iki 1 vai d 

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

TeL (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 
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