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Sovietų armijos 
apgaulingi žaidimai 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 26 d. (Elta) 
— Nedidelio buvusios SSRS 
dalinio perdislokavimą jokiu 
būdu negalima vadinti kariuo
menės išvedimu iš Lietuvos 
pradžia. Tokią Lietuvos vado
vybės nuomonę sausio 26 d. įvy
kusiame pranešime išreiškė 
Aukščiausiosios Tarybos ats
tovas spaudai Audrius Ažubalis. 
Priešlėktuvinės apsaugos divi
zionas iš Mickūnų tik per
dislokuojamas į Vilnių, kad 
vėliau išvedus tik daugiau kaip 
100 kareivių ir karininkų būtų 
galima sakyti, kad prasidėjo 
Rusijos kariuomenės išvedimas 
iš Lietuvos Respublikos sosti
nės. Visa tai yra apgaulingi 
žaidimai prieš pasaulį ir vi
suomenę, pasakė jis. 

Buvo dar kartą priminta, kad 
susitikime su Rusijos preziden
tu Borisu Jelcinu Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis buvo pasie
kęs susitarimą pradėti kariuo
menės išvedimą iš Vilniaus 
vasario mėnesį. 

Įdomiausia, pažymėjo atstovas 
' spaudai, kad minėtas dalinys 
visą laiką — ir praėjusių metų 
sausio mėnesį, ir rugpjūčio pučo 
dienomis — buvo lojalus Lie
tuvos valdžiai. Po to, dalis jo 
kariškių vienokia ar kitokia for
ma buvo pareiškę norą įsijungti 
į kuriamą Lietuvos kariuome
nę. Taigi bus išvedamas nedide
lis lojalių kariškių dalinys, o 
paliekamas grėsmingas, 
dislokuotas Siaurės miestelyje, 
kuris aktyviai dalyvavo visose 
tragiškose Lietuvai akcijose. 

Lietuvai reikalingas 
prezidentas 

Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje deputatas Algimantas 
Sėjūnas perskaitė bendrą tauti
ninkų frakcijos ir Lietuvių 
tautininkų sąjungos vyriausio
sios valdybos pareiškimą. 
Esame įsitikinę, sakoma 
pareiškime, jog Lietuvai reika
lingas turinti realius įgalioji
mus prezidentas, valstybės ir 
Vyriausybės vadovas. Kadangi 
pagal galiojančius įstatymus 
prezidentas galėtų būti išrink
tas tik šių metų pabaigoje, 
Aukščiausiajai Tarybai siūloma 
nedelsiant suteikti iki konsti
tucijos priėmimo ir visuotinų 
prezidento rinkimų Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui Sąjūdžio 
seimo tarybos numatytus prezi
dento įgaliojimus. Jeigu to 
neįvyktų, pabrėžiama doku
mente, mes kartu su kitomis 
partijomis, organizacijomis, ju
dėjimais kviesime piliečius, kad 
jie savo deputatų pareikalautų 
priimti tokį sprendimą. 

Šio žingsnio būtina imtis, nes, 
pažymima pareiškime, Lietuvos 
valstybingumas įtvirtinamas 
lėtai ir skausmingai, buvusi 
partinė nomenklatūra ir orga
nizuotos nusikalstamos grupės 
vienijasi, ieško ir suranda ryšį 
su valstybinės valdžios ir 
valdymo sturktūromis. Šios 
jėgos ir joms tarnaujant i 
spauda, sakoma pareiškime, 
visaip trukdo stiprinti valstybės 
kontrolę, teisėsaugos sistema, 
policiją, krašto apsaugą, muiti
nes, siekia destabilizuoti poli
tinę/ ekonominę ir socialinę 
padėtį Lietuvoje, bando ją 
įtraukti į NVS pinkles. 

Dėl pažeidimų Lietuvos 
b a n k e 

Lietuvoje ke l in ta savaitė 
tęsiasi Vyriausybės ir Lietuvos 
banko dialogas per spaudą. Da
bar Vyriausybės informacijos 
biuras pranešė, kad Vyriausybė 
jau 1991 metų antroje pusėje ne 
kartą atkreipė Aukščiausiosios 
Tarybos dėmesį į netinkamą 
Lietuvos banko veiklą, dėl 
kurios Lietuvos žmonėms gali 
būti padaryta keleto dešimčių 
milijardų rublių žala. Buvo 
sudaryta Aukščiausiosios Tary
bos komisija išanalizuoti ir 
įvertinti banko veiklą politiniu 
aspektu. 

Finansų ministerijos inspek
toriai turėjo patikrinti Res
publikos valiutiniam biudžetui 
priklausančių lėšų naudojimą: 
ar nenuslėptos lėšos pasipel
nymo tikslais, ar nebūta spe
kuliacijos piniginiais-kredi-
t iniais i š tek l ia i s , ta ip pa t 
piniginių ženklų spausdinimo, 
kurį finansuoja Vyriausybė, 
kontrakto vykdymo pažeidimų. 
Tačiau Finansų inspekcijai, taip 
pat į pagalbą pasitelktiems 
Valstybės kont ro lės ir 
Genera l inės p r o k u r a t ū r o s 
atstovams Lietuvos bankas 
sukliudė patikrinti valstybės 
lėšų panaudoj imą ir tuo 
šiurkščiai pažeidė drausmę. 

Ministras pirmininkas G. 
Vagnorius vasario 25 d. susitiko 
su valstybės kontrolieriumi K. 
Uoka ir generalinio prokuroro 
pareigas einančiu G. Norkūnu 
aptarti susidariusią padėtį. 
Atsižvelgiant į precedento 
neturinčią banko poziciją neleis
ti ištirti galimus finansinius 
pažeidimus, pareikalauta, kad 
Generalinė prokuratūra patik
rintų valstybės lėšų naudojimą, 
nustatytų, ar nespekuliuojama 
centralizuotais piniginiais-kre-
ditiniais ištekliais. Išvados bus 
pateiktos Vyriausybei ir Aukš
čiausiosios Tarybos sudarytai 
komisijai banko veiklai įver
tinti. 

Lietuviai demonstruoja Vilniuje Jungtinių Amerikos valstijų vicepreziden
to Dan Quayle sutikimo metu vasario 7 dieną. 

V. Kapočiaus nuotrauka 
(Iš E. Šulaičio foto archyvo) 

Dvi amerikiečių divizijos 
atsisveikino su Vokietija 

Doleris p inga , rubl is 
b r a n g s t a 

Daugiau kaip du kartus nuo 
mėnesio pradžios nukrito kon
vertuojamos valiutos kursas 
Lietuvos b a n k e . Dabar , 
pavyzdžiui , JAV doler iai 
superkami po 65 rublius, par
duodami po 69. 60, Kanados 
doleriai ati t inkamai 54.7-58.5 
Juos gali parduot i visi, o 
nusipirkti tik į užsienį vykstan
tys asmenys, turintys atitinka
mus dokumentus. 

Patvir t intos 1992 m. Lietuvos 
b iudže to pa jamos 

Aukščiausiosios Tarybos sesi
joje toliau tęsiamos Valstybės 
biudžeto 1992 metams svars
tymas. Aptarus biudžeto pro
jekto pakeitimus, deputatai pat
virtino biudžeto pajamas. Iš viso 
jos sudarys 29 milijardus 627 
milijonus 200 tūkstančių rublių. 
Lyginant su pirminiu variantu, 
biudžeto pajamos padidintos 2 
milijardais 240 milijonų 700 
tūkstančių. Numaty ta šias 
papi ldomas lėšas gaut i iš 
mokesčių, taip pat palūkanų už 
valstybinį kapitalą, lėšų liku
čių. Pavyzdžiu i , vien t ik 
padidinus bendrąjį akcizą, bus 
gauta 850 milijonų rublių. Pri
imtu nutarimu bendrojo akcizo 
tarifas nuo šių metų liepos 1 
dienos vietoj 15 nustatytas 18 

Frankfur tas . — Dvi Ameri
kos karių divizijos, kurios prieš 
48 metus išlipo Normadijoje ir 
vėliau budėjo už amerikiečių 
„šaltojo karo" meto interesus, 
oficialiai paliko Europą ir grįžo 
į namus. 

Kai buvo nuleistos vėliavos 
Trečiojoje ginkluotoje divizijoje, 
gen. Jerry R. Rutherford savo 
dalinio kariams pasakė: „Šal
tasis karas pasibaigė. Mūsų 
misija atlikta. Laikas važiuoti 
namo". Dūdų orkestras sugrojo 
himną ir kariai su savo šeimo
mis stovėjo kartu su vokiečių 
karininkais ir diplomatais, ty
lėdami, kai paskutinį kartą nu
aidėjo 14 pa t r ankų šūvių 
saliutas. 

Mažiau kar ių NATO 
pajėgose 

Ten dalyvavęs Amerikos am
basadorius Robert M. Kimmitt 
savo žodyje t a rė išsirikia
vusiems kariams: „Jūs palie
kate Europą ir šiuos žmones pa
stovesnėje taikoje, geriau 
gyvenančius ir labiau saugius, 
negu kad jie buvo bet kada savo 
modernioje istorijoje". Kitą 
dieną nebebuvo šios Trečiosios 
ginkluotosios ir Aštuntosios 
pėstininkų divizijos, kadaise 
buvusios galingose NATO pajė
gose. Kai kurie kareiviai buvo 
perkelti į kitus dalinius, bet 
daugelis grąžinti į namus. 
Vokiečiai šią vietą žada paversti 
parku. 

Kitos atsisveikinimo iškilmės 
įvyko su Pirmąja divizija, kuri 

procentų. 
Toliau svarstomos būsimojo 

biudžeto išlaidos. Balsų dau
guma — už balsavus 59 deputa
tams — nutarta 15 procentų su
mažinti valstybės biudžeto 
Aukščiausiosios Tarybos išlai
das. 20 procentų sumažintos 
lėšos, numatytos AT apsaugos 
skyriui. 

stovėjo Bad Kreuznach. Šios 
amerikiečių pajėgos buvo 
pagrindinės, kurios buvo 
laikomos Vokietijoje per visą 
„Šaltojo karo" laikotarpį. Tai 
yra viena prezidento Busho 
plano dalis — mažinti karines 
pajėgas Europoje, kurių čia būta 
maždaug 150.000 karių. Jų 
nebeturėtų būti visiškai 1995 
metais. Dar 1989 m., kai griuvo 
Berlyno siena, amerikiečių 
karių buvo 300.000. 

Vokiečių dėkingumas 
Žmonių apklausinėjimas visa

dos rodydavo, kad vokiečiai yra 
dėkingi amerikiečiams už jų 
buvimą, o atsisveikinimo metu 
Socialdemokratą premjeras iš 
Hesse provincijos, kurio partija 
vis pasisakydavo prieš ameri
kiečius, dėkojo kareiviams už 
atliktas saugumo pareigas ir už 
jų rolę vokiečių susijungimo 
atveju. Kai kurie amerikiečių 
kareiviai iš šiu dalinių turėjo 
dalyvauti Persų įlankos kare. 
Pasibaigus karui su Iraku, jie 
vėl buvo gražinti į Vokietiją. 

Vokiečiai, kurie gyveno netoli 
amerikiečių bazių, sakosi nesą 
tuoju išvykimu patenkinti, nes 
maždaug 50,000 vokiečų žmo
nių dirbo amerikiečiams. Ypač 
netoli Heidelbergo ir Kaisers-
lautern miestu vokiečiai gerai 
uždirbdavo i? amerikiečių 
karių. Jaunieji vokiečiai sako, 
kad tai buvo na tūra l i jų 
gyvenimo dali>. ir studentai 
mano, kad nors r nebebus ame
rikiečių dalin.ą, bet reikia 
palaikyti tamprius ryšius su 
amerikiečiais Tačiau daugeliui 
vokiečių amerikiečių pasitrau
kimas yra natūrali išvada, kai 
nebėra Varšuvon pakto sąjungos 
ir grėsmės iš Maskvos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Estijos nepriklausomybės 
šventės 74-asis minėjimas 
vasario 24 d. buvo pirmą kartą 
oficialiai pravestas po daugiau 
kaip 50 metų. Talino Laisvės 
aikštėje paradavo Estijos 
gynybos pajėgos ir minėjimas 
baigėsi Estijos valstybiniame 
teatre, kur prez. Ruutel pasakė 
pagrindinę kalbą. Tarp kitų 
valstybių atstovų buvo ir 
Lietuvos prez. V. Landsbergis, 
kuris buvo apdovanotas žymeniu. 

— Kinija uždarė savo am
basadą Latvijoje ir visas per
sonalas išvyko iš Rygos, paskel
bė Vakarų žinių agentūros. Tai 
labai arti prie santykių 
nutraukimo, nes Latvija nutarė 
atidaryti savo konsulatą 
Taivvane. Kinų komunistinė vy
riausybė pareiškė, kad tai 
pažeidė gerus diplomatinius 
ryšius. 

— Rygoje vyriausybė patarė 
gerti tik virintą vandenį, 
kadangi buvo surasta, kad 
vandenyje yra daug pavojingos 
sveikatai užnuodytos medžia
gos. 

— Gudijos Užsienio ministe
rija paskelbė, jog jos užsienio 
reikalų ministro Kraučenkos 
pasakymas, kad Gudija turi 
teritorijos pretenzijų Lietuvai ir 
net į Lietuvos sostinę Vilnių, 
nebuvo tinkamai perduotas sve
tima kalba ir todėl neatitinka 
tikrenybei. 

— Kaišiadoryse pradėjo veik
ti branduolinė hidroelektrinė 
jėgainė, kuri yra dvigubai 
pajėgesnė už Kauno jėgainę. Tai 
žymiai padės Lietuvai ypač 
tomis valandomis, kada yra 
sunaudojama daugiausia ener
gijos. Antrasis blokas pradės 
veikti liepos mėnesį, o iki metų 
galo veiks aštuoni blokai, kaip 
kad buvo užplanuota, pranešė 
Lietuvos radijas. 

— Estija pradėjo imti iš Lat
vijos po penkis amerikietiškus 
centus už kilovatinę valandą 
elektros, kurią gauna latviai, o 
per dieną turi sumokėti 700,000 
dol. 

— Argentinos prez. Carlos 
Menėm, kalbėdamas Europos 
parlamente Strasbourge, Pran
cūzijoje, pasakė, jog Europos 
Bendrijos kraštai privalo suma-
.įnti savo dideles žemės ūkio 

subsidijas, nes priešingu atveju 
susilauks pasaulinio prekybinio 
karo. Argentina yra viena di
džiųjų žemės ūkio produktų eks
portuotoja. 

— Kuwaito Gynybos minist
ras šeikas Salem ai Sabah ap
žiūrėjo ką tik atskraidintus tris 
Amerikos Hornet lėktuvus. 
Kuwaitas nupirko 40 Amerikos 
modernių karo lėktuvų, kurie 
bus pagrindinė jų aviacijos jėga 
pokarinėje technikoje. 

Varžosi Ukraina ir Rusija 
Pranašauja Sandraugai trumpą amžių 

— Bulgarijos vyriausybė 
ieško, kur gal' būti 3 bilijonai 
dolerių, kuriuos komunistai 
perkėlė į užsi<nį tarp 1977 ir 
1990 metų. 

Prieš Latvijos 
nepriklausomybę 

Ryga. Vasario 19. — Latvijos 
Gynybos ministerijos atstovas 
Auseklis Plavins pranešė 
spaudai, jog paskutiniu metu 
buvo sudaryta įvairių grupių 
sąjunga, kurios tikslas kovoti 
prieš Latvijos nepriklausomybę 
ir vėl suorganizuoti slaptas 
komunistų celes įmonėse. 
Pranešama, jog buvę KGB tal
kininkai šiuo metu dirba 
Vidaus reikalų ministerijoje ar
ba vėl detektyvais. Jis paskelbė, 
jog kai kurie AT nariai padeda 
buvusiems Sovietų kariams 
gauti pasilikimo Latvijoje do
kumentus. 

Kijevas, Ukraina. Vasario 23 
d. — Užsienio žurnalistai paste
bi vis didėjantį nesutarimą tarp 
Rusijos ir Ukrainos. 

Reuterio žinių pranešimuose 
sakoma, jog iškyla dominavimo 
klausimas Sandraugos rėmuose 
tarp Rusijos ir Ukrainos — tų 
dviejų tur t ingiaus ių ir 
galingiausių respublikų. Jau 
keliamas klausimas ir dėl San
draugos bendradarbiavimo atei
ties. Rusija ir Ukraina yra 
istoriniai varžovai dėl valdžios 
amžių bėgyje carų laikais ir 
paskutiniu metu komunistų re
žimo eroje. Kai įvyko atsis
kyrimas nuo Maskvos, tai sku
bama su savo įtaka naujosioms 
Sandraugos valstybėms. 

Korespondentai praneša, jog, 
nelikus Sovietų Sąjungos kont
rolės, Rusija nutraukė naftos 
pristatymą Ukrainai , tada 
Ukraina nu t raukė maisto 
pristatymą Rusijai, ir po to 
pradėjo vieni kitus kaltinti 
„ryšių atšalimu". „Meilės istori
jos visada turi pradžią. Jos 
tęsiasi tam tikrą laikotarpį ir 
paskui miršta, „sako Nikolai 
Michailčenko, Ukrainos prezi
dento Leonido Kravčiuko pata
rėjas. „Aš užtikrinu, jog San
drauga eis tuo pačiu keliu, ir 
tada bus jos likimas išspręstas". 

Sandraugai t ik keli metai 
Visoje Ukrainoje, krašte, 

kuris yra maždaug Prancūzijos 
dj'džio ir turi 53 milijonus 
gyventojų, užsienio korespon
dentui buvo sunku surasti 
ukrainietį, kuris tikėtų, kad 
Sandrauga išsilaikys bent 5 
metus. Kai kurie sako, kad tik 
kelis mėnesius, skelbia savo 
surinktas žinias Reuterio 
korespondentas šiame mieste. 
Taip galvoja admirolas Igor 
Kasatonov, kad Sandrauga 
iširs. Jis vadovauja laivyno 
bazei. „Aš manau, jog Juodosios 
jūros laivynas taps užstatu 
politiniame žaidime". Jis sako, 
jog neapgalvotas skubėjimas 
spręsti politines problemas ir 
nekreipimas dėmesio į tūkstan
čių žmonių likimą, sumažina 
politikų prestižą, kurie leidžia 
vykti dabartinei situacijai. 

Sąjungos panaikinimas 
Daugelis žmonių bijo, kad tos 

varžybos neišvirstų į asmenišką 
Kravčiuko ir Jelcino kontestą. 
Jelcinas ir Kravčiukas jau tapo 

Rusai nesitraukia 
Klaipėda. Vasario 26. — 

RFE/RL pranešė, jog lietuvių 
pastangos perimti iš rusų 
sargybinių muitinės kontrolę 
Klaipėda-Mukran perkėlimo 
vietovėje nepasisekė. Pasienio 
Baltijos viršininkas majoras gen. 
Valentin Kostenko buvo atvy
kęs į postą du kartus, o antrąjį 
su rusų televizijos atstovais, ir 
pranešė, jog Maskva neleidžia, 
kad sargybos būtų išvežtos. To 
skyriaus viršininkas gen. lt. 
Valentin Gaponenko pasiuntė 
Lietuvos prez. Vytautui 
Landsbergiui telegramą pažy
mėdamas paradoksišką situaci
ją: Lietuva turi teisę kontro
liuoti savo sienas, bet Rusija 
neleidžia savo daliniams pasi
traukti. Jis ragino Lietuvos 
vyriausybės atstovus pradėti 
tiesioginius pasitarimus su 
Maskva. Rusų sargybiniai taip 
pat atsisakė išvykti iš Palangos 
posto, kuriame būdavo tik 6-7 
asmenys, tačiau dabar ten yra 
25 ginkluoti kareiviai. 

protagonistais (svarbiausiais 
veikėjais), nes Ukraina yra ta 
respublika, kuri nenori būti 
Sandraugoje ir dalintis bet 
kokia centrine valdžia, pasakė 
vienas Europos diplomatas, pra
šęs tik neparašyti spaudoje jo 
pavardės. Ukraina norinti būti 
nepriklausoma Europos valsty
bė, kaip Lenkija, Čekoslovakija 
ar Vengrija. Bendrija arba San
drauga esanti tik „instrumen
tas panaikinti senajai sąjun
gai". Ukrainiečiai jaučiasi buvę 
rusų išnaudojami, nežiūrint, 
kad abeji yra slavai. 

Ukraina buvo visą laiką 
valdoma griežtųjų komunistų. 
Paskutinysis jų vadas buvo 
Vladimiras Ščerbitskis, kuris jai 
vadovavo „geležine ranka" 
beveik dvi dekadas. Kravčiukas 
pats iš partijos išstojo tik po per
versmo Kremliuje ir dabar eina 
kartu su ukrainiečių sąjūdžiu ir 
reformų šalininkais. Susikir
timai tarp Jelcino ir Kravčiuko 
vis dažnėja. Jelcinas visai ne
informavo Kravčiuko apie savo 
kelionę į Ameriką, o t a i 
nepatiko Ukrainos vadui, kaip 
Sandraugos nariui. O ypač, kad 
Jelcinas nesitaręs diskutavo 
ginklų sumažinimo klausimą. 
Kaip galėjęs jis drįsti kalbėti 
visų Sandraugos valstybių var
du! Jei Rusija vis ir toliau tęs 
savo imperialistinę politiką ir 
bandys visus klausimus rišti 
pati viena be Sandraugos narių, 
tai Sandraugai skirta mirti, 
sako minėtasis Kravčiuko pata
rėjas. 

Nepasitiki rusais 
Ukraina jau dabar atsiriboja 

nuo Rusijos. Ji nori turėti savo 
karines pajėgas maždaug iki 
400.000 vyrų. bet griežtai ap
sigynimo tikslais. O branduo
linius ginklus žada sunaikinti 
tik po metų. Šiuo klausimu 
kalbėjęs Ukrainos parlamento 
vadas, pasakė, kad jie niekad 
nesijaus saugūs, jei Rusija turės 
atominius ginklus. 

Pranerama, jog Ukrainos vy
riausybė pakvietė John Hewko 
iš Chicagoje esančios tarptau
tinės teisės Baker & McKenzie 
firmos padėti surašyti ir 
paruošti naują Ukrainos kons
tituciją. Ukraina pasirašė 
sutartį su AT & T sutvarkyti jos 
telefonų sistemą. 

„Mūsų saulė pateka Europo
je" pasakė šiam korespondentui 
Dmitro Pavličko. Ukrainos Už
sienio reikalų komiteto pirmi
ninkas. „Iš Sandraugos mes 
negausime nei demokratinės 
patirties nei aukštos technologi
jos savo industrijai. Tačiau ką 
galime iš Sandraugos gauti, tai 
politinio stabilumo, ir štai mes 
tą dabar naudojame. Viską mes 
turime gauti tik iš Vakarų. 
..Pradedant 1995 metais, mes 
neturėsime jokio ryšio su 
Sandrauga". 

Ukraina jau stipriai pažengė 
ir savo piniginio vieneto 
įsivedimo reikaluose. 

KALENDORIUS 
Vasario 27 d.: Gabrielius. 

Gabija. Fortūnatas. Ginvilas, 
Skirmante. Vilmantė. 

Vasario 28 d.: Romanas, 
Alma, Antonija. Meilutis. Vil-
gardas, Žygimantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:31. leidžiasi 5:37. 
Temperatūra dieną 44 L. 

naktį 34 1. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. vasario mėn. 27 d. 

SOLISTĖS NIJOLĖS 
ŠČIUKAITĖS KONCERTAS 

Vasario 24 d. Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre koncertavo 
Lietuvos estradinių dainų 
solistė Nijolė Ščiukaitė. Detroito 
lietuviai jau nuo 1963 metų gir
dėjo šį sopraną radijo laidose, 
ypač A. Raudonikio „Lauksiu 
tavo laiško". Solistė susirinku
siems dainų gerbėjams padai
navo pagal poetų J. Marcinke
vičiaus, M. Karčiausko, S. Žli
bino, A. Saulyno, B. Brazdžio
nio, B. Daziulio, E. Meginaitės. 
T. Makačino, J. Macevičiaus, A. 
Raudonikio bei pačios solistės 
Nijolės Ščiukaitės žodžius 
sukurtas dainas. Dainų palydą 
sudarė Lietuvos radijo orkestro 
į juostelę įrašyta muzika. Pir
moje koncerto dalyje buvo 
daugiau patriotinių dainų, o 
antroje — pramoginės, estra
dinės dainos. 

Detroitiečiai solistei padėkojo 
ilgais plojimais ir pagerbė at
sistojimu. Koncertą Detroite 
rengė ir globojo Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
valdyba, pirmininkaujama Jono 
Urbono. Padėkos žodį solistei 
tarė J. Grigaitienė. Po koncer
to Algis Zaparackas įrašė pasi
kalbėjimą su Nijole Ščiukaite. 
Pasikalbėjimas buvo perduotas 
per „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlės vasario 25 d. lai
dą, kurioje buvo grojamos ir 
dainos iš Nijolės Ščiukaitės 
1991 m. Lietuvoje išleistos ka
setės. 

A.A. JONAS KRIŠČIŪNAS 

Vasario 24 d. Oakbrook Com-
mon Health Center Dearborne, 
po ilgos ir sunkios ligos, mirė 
net 30 metų buvęs „Amerikos 
Lietuvių Balso" radijo klubo 
vedėjas mokytojas Jonas Kriš
čiūnas. Velionis buvo gimęs 
1908 m. liepos 29 dieną, Pil
viškiuose. Baigęs Pilviškių 
vidurinę mokyklą ir dvejų metų 
mokytoju kursus, mokytojavo 
Kauno apskrityje. Vakarais 
lankė Simano Daukanto moky
tojų seminariją ir ją baigęs 
atliko karinę prievolę pirmojo 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos Karo mokykloje, kaip 
aspirantas, su jaunesnio leite
nanto laipsniu. Po to vėl grįžo 
į mokytojo darbą. Dirbo Karsa
kiškio mokykloje, daug laiko 
pašvęsdamas Šaulių sąjungos 
veiklai. Už tai buvo pakeltas į 
vyresnio leitenanto laipsnį. 
Siekdamas aukštesnio mokslo, 
įstojo į Klaipėdos Pedagoginį 
institutą, ir jį baigęs, buvo 
paskirtas mokyklų inspekto
rium Rokiškyje, o iš ten per
keltas į Kauną. Karo audroms 
siaučiant, buvo pr ivers tas 
apleisti savo gimtą kraštą. 
Atsidūręs Vokietijoje, moky
tojavo lietuvių vidurinėje mo
kykloje Bamberge. Dvejus 
metus studijavo filosofija, 
pedagogiką ir meno istoriją Er-
langeno universitete. Tarnavo 
lietuvių darbo kuopoje. Su 
žmona Martha atvykęs Ameri
kon apsigyveno Detroite. Dirbo 
Fordo automobilių pramonėje. 
Laisvalaikį skyrė redaguoda
mas „Amerikos Lietuvių Balso" 
radijo valandėlei, girdimai sek
madienio rytais per radijo stotis 
WCHB, WQRS ir WCAR. 

Jono Kriščiūno redaguojamos 
valandėlės buvo mėgiamos, dėl 
jo gero balso, taisyklingos 
tarsenos. Jos paruoštose prog
ramose buvo daug Tėvynės 
meilės poezijos ir gražaus 
humoro. 

Velionis paliko sūnų, Wayne 
apskrities prokuroro vyresnį 
padėjėją Richard ir marčią 
Kathy bei vaikaitę Emily. 

Jonas Kriščiūnas priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, Lietu
vių Karių sąjungai, Detroito 
Žurnalistų skyr iui , ir 
„Amerikos Lietuvių Balso" 
radijo klubui. Kaip žurnalistas 
jis bendradarbiavo „Drauge", 
„Naujienose", „Lietuvių 
Balse", rašydamas straipsnius 
ir poeziją. 

Vasario 27 d., po gedulingų šv. 
Mišių Dievo Apvaizdos bažny
čioje, buvo nulydėtas į amžino 
poilsio vietą Holy Sepulchre ka
pinėse. 

Laidotuves tvarkė ir atsisveiki
nimą pravedė laidotuvių direk
torė Yolanda M. Zaparackienė. 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 

Kauno Akademinės klinikos 
chirurgas dr. Giedrius Dzidoli-
kas, aplankęs tautybių radijo 
stotį WPON, savo pasikalbėjime 
su Algiu Zaparacku suteikė 
žinių apie Lietuvai reikalingas 
medicinos priemones. Dr. Dzido-
liko viešnagės tikslas yra 
Lietuvos Vyčiams ir jų talki
ninkams Detroite padėti pa
kuoti medicinos konteinerius 
World Medical Relief sandėlyje. 
Dr. Giedrius Dzidolikas ir dr. 
Elba Marčiulionienė dalyvaus 
vyčių rengiamame šv. Kazi
miero minėjime, š.m. kovo 1 
dieną vyksiančiame tuoj po šv. 
Mišių Šv. Antano parpijos patal
pose. 

LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS 

Lietuvių Fondo rengiamas 
Lietuvos solistų Vaclovo Dauno
ro, Irenos Milkevičiūtės* ir 
pianisto Roberto Bekionio kon
certas vyks kovo 1 d., 12:30 vai. 
p.p. Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. 

KAZIUKO MUGĖ 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
skautų ruošiama Kaziuko mugė 
kovo 8 d., vyks Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Laimikius ir 
aukas laimėjimams galima 
įteikti tuntų vadovams arba 
tėvų komiteto nar :ams. 

lm 

Specialiai p a m i n ė t a Lietuvos Nepriklausomybė Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
ir minėjimo programos dalyviai. Iš ka i rės sėdi: William Liauba ir E l e n a 
Sirutienė; stovi: Aldona Grincevičienė, Aldona Šmulk<;ene ir Sabina Henson. 

ZIGMO GAVELIO 
KN GĄ „VORO 

TINKLAS" PASKAIČIUS 
VACLOVAS SENŪTA 

Vincas Krėvė savo Dainavos 
šalies senų žmonių padavi
muose rašė: „Daugel mūsų tė
vynėje yra puikių ir gražių 
vietų, daugel yra šalių, kur pa
garsėjo senų tėvelių darbais,bet 
tarpu jų visų gražiausia ir gar
siausia Dainavos šalis". 

Knygos autorius Zigmas Ga
velis yra tos gražios Dainavos 
šalies vaikas ir Vinco Krėvės 
kaimynas. Tai gal Vinco Krėvės 
dvasios pagautas ir įkvėptas 
parašė šią knygą, kur vien tik 
Dainavos šalies gamtos grožis 
visaip perduotas skaitytojui. 

Jo visa kūryba persunkta 
didele gamtos meile, grožio pa
jautimu ir tėvynės ilgesiu. 
Visur minimi Lietuvos laukai, 
gyvūnija ir šventės bei papro
čiai. Kai skaitai tą knygą, tai 
tarsi keliauji po Dainavos šalį ir 
beeidamas užkliūni už ko nors, 
pvz. „Mano tėvynė": 

Laukuos žalias vasarojus 
žalumu ištvinęs, 
Tai ne pasaka, ne roius — 
Tai mano tėvynė. 

Arba „Vakaras parugėje"; 
O, taip ramu ir .gera 
Prie šaltinėlio parugėj: 
Jauti, kaip sunkios varpos 

šnara 
Ir gyvą duoną čia regi. 
Toliau bekeliaudamas prieini 

maža upelį, per kurį padėta len
ta, tai lieptelis žmonėms perei
ti . Jis toks siauras, kad galima 

IŠ TAUTOS FONDO 
BŪSTINĖS NEW YORKE 

Praėjusių metų gruodžio 1 d. 
Tautos Fondas, paskelbęs pini
ginį vajų Lietuvos atstatymo 
reikalams, kreipėsi į lietuvišką 
visuomenę su prašymu, išsiųs
damas apie 5000 laiškų. Dabar 
daugumas tų laiškų jau grįžo, o 
kiti dar pakeliui su didesne ar 
mažesne auka. 

Vakaruose įsikūrę lietuviai 
Lietuvos vadavimo reikalams 
per ištisą metų eilę į įvairius 
fondus yra sudėję nemažas 
pinigų sumas. Dabar spaudoje, 
o ir privačiuose pokalbiuose kar
tais net ir gana agresyviai 
reikalaujama tuos fondus likvi
duoti, o pinigus , nieko 
nelaukiant, pervesti į Lietuvą. 
Tokių reikalavimų neišvengia ir 
Tautos Fondas (toliau žymėsiu 
tik TF). Bet tiems, kuriems 
trūksta kantrybės, TF turi 
oficialų atsaką: „Susitikimo 
Vliko delegacijos pas Lietuvos 
ministerį pirmininką G. Vagno
rių 1991 m. rugsėjo 14 d. ...dėl 
Vliko (Tautos Fondo) finansinių 
lėšų pervedimo Lietuvos vyriau
sybės dispozicijon ir ateities 
juridinių — finansinių aspektų 
kontrolės ir atstovavimo dėl 
paramos Lietuvos Respublikos 
vyriausybei ateityje: Lietuvos 
Respublikos vyriausybė ... 
išreiškė nuostatą, kad Vliko 

(Tautos Fondo) aktyvai turėtų 
pasilikti užsienio bankuose 
ryšium su savo valiutos įvedi
mu". (Lietuvos Respublikos vy
riausybės protokolas, pasira
šytas minic+prio pirmininko G. 
Vagnori' 

TF vaidybos sausio mėnesio 
išleistoje informacijoje Nr. 1(18), 
yra parodyta TF pajamos gautos 
per 1991 metus. Iš viso turėta 
pajamų 596,60^ dolerių. Tų 
pajamų 407,200 dol. palūkanos 
ir dividentai. 

Kitos įplaukos (kokios ir iš 
kur? Aut.) - 32,500 dol. 

Sausio mėnesį buvo gautas 
stambus 10,000 dol. palikimas 
iš Julia A. Matulionis, Boston. 
MA. 

pereiti tik rankas į šonus iš
tiesus, bet vaikai, kai tie 
varliukai, moka perbėgti. Čia 
autorius nusako: 

Ant lieptelio, ant plataus 
Liuoksi varlės po lietaus. 
Ar pašokti tiek gali, 
kiek varliukai tie žali. 

Kurkia kūdroje nuogi, 
aidi jų daina smagi. 
Ar klausytis jums gražu 
Tų varliuku. tų mažų . 
Dar paeini ir pamatai tris 

piemenukus, kūrenančius 
ugnelę ir kepančius grybus. 
Taip ir randi atitinkamą eilė
raštį: 

„O, kad sugrįžtų piemenėlių 
dalia... 

Čia primenama skaitytojui 
jaunystė: 

Bulves iškeptas ugniavietėj, 
ak. jie ilgai atmins, 

(Niekas nekur juk tokių 
. skanių neiškepa!) 

Taip gi grybų kvapą ant 
įkaitinto akmens, 

Kvapia duonos plutą, kai ją 
sviestu užtepa... 

Niekada ir niekur nepamir
šim mes anos vaikystės, 

Tėviškės laukuose dalelės — 
dalios piemenų! 

Kad ir kažin kur mes būsim, 
mintimis sugrįšim 

Tais pačiais takeliais prie 
gimtų namų". 

Ir taip bekeliaudamas kur 
nors žmogus turi gi stabtelėti, 
na ir prieini mišką, pilną 
riešutų: 

Ant lazdynų, ant aukštų 
Daug priaugo riešutų, 
tik pakelk aukštyn akis — 
Svyra kekės po penkis . 
Daug eilėraščių skiriama mo

tinai, kuriai išreiškiama didelė 
meilė ir rauda jos netekus. Net 
5-se eilėraščiuose tą autorius iš
sako, pvz. „Gėlės mamytei" 

Tavo rankos r .ane glostė, 
Joms priskinsiu rožių 

puokštę, 
Te stebuklą tau atvožia, 
kaip ugnis raudonos rožės. 

Vytautas Jokūbaitis buvo 
nuvykęs į Lietuvą ir ten tre
čiajam Sąjūdžio suvažiavime 
atstovavo Vlikui. Būdamas 
Lietuvoje įvairioms atsikurian
čioms organizacijoms paskirstė 
2000 dolerių. Sausio 31 d. TF 
tarybos posėdyje išklausyti 

Šių metų sausio 31 d. TF vertė finansų, patikėtinio ir statuto 
turtas, visose keturiose 

sąskaitose buvo 2,547,156 dol. 
Sausio 9 d. Patikėtinių komi

sija korespondenciniu atsi-
klausimu iš patikėtinio (in 
Trust) sąskaitų paskirstė: iš 
Bonifaco Mačiūno po 100 dol.. 
Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
Kronikai, buvusiems Lietuvos 
politiniams kaliniams ir Lie
tuvos p<>' it ini^m- kskaliniams, 
patekusiems į vargą. Iš Antano 
ir Reginos Purų — 7,420 dol. pa
skyrė Vasario 16-tos gimnazijos 
moksleiviams paremti. 

pranešimai. Apsvarsčius ir 
išnagrinėjus TF sąmatą 
92-siems metams, sąmata buvo 
priimta. Kalbėta apie metinį TF 
susirinkimą, kuris numatytas 
sušaukti Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, N.Y., gegužės 2 
dieną. TF valdybos narys An
tanas Mičiulis yra susirgęs. Jam 
padaryta sunki galvos operaci
ja. T • rolės komisijos narė 
Viktorija Garbauskaitė persi
kėlė gyventi į Kaliforniją ir iš 
komisijos pareigų pasitraukė. 

P . Palys 

Arba 
Pavasaris žydėjimu prikėlė 

gėlę 
Ir pievų maigąjį drugelį. 
Tiktai tavęs, mamyte, 

neprikėlė, 
Tiktai tavęs prikelti negali. 
Knygelėje aprašyti metų lai

kai ir rudenį autorius taip ap
dainuoja: „Ruduo Lietuvoje": 

Lyg pienas pievų rūkas, 
saulutėj žvilga rasos, 
Dainuoja piemenukas, 
Suskilę kojos basos. 

Visur grūdų aruodai, 
Galvijų pilni tvartai, 
Nuo vaisių lūžta sodai, 
Atkelti svečiui vartai. 
Kitame eilėraštyje randame ir 

rudens žiaurumus, pvz. „Štai L 
rudens vėjas" — 

Sukinėjas rudens vėjas, 
Po sodelį, po laukus, 
Lyg senelis tupinėja, 
Lyg šimtai strėlių laukus. 
Šventės apdainuotos tik dvi: 

Velykos ir Kalėdos. Velykos 
paminėtos dar okupuotoje 
Lietuvoje su liūdesiu širdyje, ; 
pvz. eilėraštyje „Pavergtųjų 
Velykos", rašo: 

Gili tyla bažnytkaimio 
bažnyčioj: 

Nebedega žvakės, nebekvepia 
kodylas, 

Skambių varpų gaudimas 
nebesklinda 

Per Velykų ryto šventą tylą... 
Kalėdoms pritaikytas eilė

raštis „Dangaus palaiminta 
naktis'. Cia autorius ypatingai 
pabrėžia „Gloria in excelsis 
Deo". 

Dangaus palaiminta naktis, 
Kas šventą tylą suardyti 

drįstų? 
Kai motina ant stalo šieną 

drobule išties 
Šeima maldoj sutiks 

užgimstant Kristų. 
Kitas eilėraštis pašvęstas Ka

lėdoms svetur. Autorius Zigmas 
Gavelis skaudžiai paliestas rusų 
okupacijos ir ją labai pergyvena. 
Net 6-se eilėraščiuose tą 
okupaciją mini, pvz.: 

Toli mano tėviškėlė, 
Jon sugrįžti negaliu, . 
Priešas mindo baltą gėlę, 
Priešas griauna namelius. 

Bėgimą iš tėvynės aprašo taip: 
Akis panėręs toliuose 

padangių svetimų, 
Dulkėtu vieškeliu į vakarus 

artojas tolo, 
Ant rankų kūdikis raudojo — 

prašėsi namolio, 
Šaukė nepalikti degančių 

namų. 
Pa l ik tus namus poetas 

skaudžiai išgyvena ir viename 
eilėraštyje, kuris jau ne vieną 
kartą buvo deklamuojamas per 
Vasario 16 minėjimus, rašo: 

Namai be durų, ant kurių 
tėvai kasmet Trijų Karalių var
dus rašė, 

Už kurių pastogė kiekvienam, 
kuris tik peržengė jų slenkstį. 

Ir miela būdavo įleisti pake
leivį ir vaišinti ji kaip svečią, 

Išleidus paprašyti: niekad 
reikale šių namų nelenkti. 

Zigmas Gavelis 1955 m. 
„Draugo" poezijos konkurse 
laimėjo pirmąją premiją už eilė
raštį „Pamirštoji sula", kuriam 
komp. Julius Gaidelis parašė 
muziką. 

Šioje knygelėje yra 
atspausdinti ne visi eilėraščiai, 
kiek jų autorius yra parašęs. 
Tikimasi, kad jis išleis antrą 
knygą. Laukiame. 

Knygelė išleista* šiais metais 
Lietuvoje Vyturio leidyklos 
Vilniuje,o spausdino Spindulio 
spaustuvė Kaune, labai gražiai 
dail. Irenos Jagelienės iliustruo
ta. Žinoma, neapsieita be 
klaidų, pvz. arklys traukia 
vežimą be pavalkų. Gal daili
ninkė ir nežino kaip tie pakink
tai atrodo. 

Kai šią knygelę skaitai, tai 
tarytum jauti Dzūkijos žemę po 
kojų ir akys skraido nuo vieno 
daikto prie kito. Ji tinka suau
gusiems ir vaikams, gimusiems 
Lietuvoje, nes Amerikoje gimę 
vaikai gamtos tiek nepažįsta ir 
60% vaikų nematę varlės, 
kregždės, nepažįsta javų ir kt. 
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* * * 
Ar jūs žinote, ant ko laikosi 

žemės gyvybė, laimė ir kentėji
mas? — Tai motina. Kieno krau
ju nulaistytos karų užgrobtos 
žemės? — Tai motinos. Kieno 
džiaugsmas žydi nekalto kūdi
kio šypsnyje? — Motinos. Bet ne, 
jos neprisipažins prie to, ne, jos 

pasakys, kad jų iš viso nėra, kad 
tai jų vaikai. Motinos — tie 
nepastebimieji, atsižadantieji 
legionai, kurių eiles pradėjo 
Ieva ir baigs paskutinė moteris, 
— kankinių, šventųjų legionai. 

N. Mazalaitė 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 

t'nklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 mm*, CMcago 

Tai . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 
I m v , antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
(708)248-0007; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD M f M C A L BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (708) 422-C101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p.p -7 v.v., antrd 12:30-3 v p.p 
tr«cd jždarytaa ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir sestd 9 v r.-12 v p.p 

Kab. t a i . (1-312) 595-0348; 
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. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kadzla Ava. , 
Chicago, III. 60052 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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 

0132 8 . Kadzla A v a . , Chicago 
(1-312) 779-0909 arba (1 -312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 595.2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai . (708) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tai. (1-312)925-2670 

1105 Dundaa Ava., Elg ln. III. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd.. Hickory Hllla. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kablnato Ir buto: (709)052-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Outto 324 Ir 
5935 5. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 
91 St. Ir Kaan Ava. , Juattca, IL 

Tai . (1-312) 595-2900 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W. 71 at St. 

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

Palo* Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. lll Ketv vai 3-6 v v 

Ta i . (709) 449-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penki 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava. , Orland Parti 
709-349-9100 

10 w Martin, Naparvllla 
709-355-9776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-957-9383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2050 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 440-5545 

PP 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvtlla Camput 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310 . 

Naparvllla IL 90563 
T«l. 1-708-5 27-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 596-3166 
Namų (708) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pasikeitė politiniai santykiai tarp JAV ir 

PIETINIO 
PUSRUTULIO 

Suirus sovietų imperijai 
pasikeitė ir daugelio Pietų 
Amerikos kraštų laikysena 
JAV-ių link. 

Štai dabar skaitome apie ne
lauktą sandinistų elgesį Nica-
raguoje. Sausio 14 d. Nicara-
guos kariuomenės vadas gen. 
Humberto Ortega Saavedra 
(buv. prez. Daniel Ortega brolis) 
auksinį Camilo Ortega ordino 
medalį prisegė JAV kariuome
nės atašė lt. pulkininkui Dennis 
Quinn. O šis ordinas, pava
dintas gen. Ortegos brolio, žuvu
sio sandinistų sukilimo metu, 
vardu, iki šiol buvo skiriamas 
kaip aukščiausias kariuomenės 
atžymėjimas sandinistų ka
riams už drąsą, kovojant prieš 
JAV remiamus contras. 

Neužteko to. Už dešimties 
dienų Nicaraguos sandinistų 
komendantas Henry Ruiz nu
vyko į Washingtoną tartis su 
JAV Valstybės departamento 
sekretorium Amerikų tarpvals
tybiniams reikalams. O prieš 
mėnesį JAV kariuomenės eks
pertai atvyko į Managvą kon
sultuoti su dabartine sandinis
tų ištreniruota kariuomene 
krašto saugumo reikalais. Tai 
lyg aukštyn kojomis pastatymas 
ryšių tarp JAV ir sandinistų. 
Kitas sandinistų vadas Sergio 
Ramirez pateisino tokį sandinis
tų bendradarbiavimą su savo 
buvusiu priešu: „Jei mes ne vys
tysime šių naujų ryšių su 
JAV-ėmis, 1996 metų rinki
muose neturėsime nieko kito 
žmonėms pasiūlyti kaip tik karo 
tęsimą ir ekonominę blokadą, 
tai niekas mūsų nerems". 

Tačiau tokie ėjimai sandinis
tų vadovybėje iššaukė protestus 
iš kitų sandinistų vadų, kurie 
didžiausią pasipriešinimą vie-
šioje politikoje sukoncentravo 
į kariuomenės vadą gen. Hum
berto Ortegą, kurį kariuomenės 
vadu paliko Violeta Chamorro, 
kuri buvo sandinistų opozicijos 
kandidatė. Ortega, prisiekęs 
remti Chamorro valdžią, jos pa
rėdymu taip pat ėmėsi mažinti 
kariuomenę ir ją suprofesiona-
linti. Daugelis sandinistų jo ap
dovanojimą sandinistų ordinu 
JAV karininką pavadino poli
tine klaida, iššaukusi? pasi
piktinimą plačiuose visuomenės 
sluoksniuose. 

Atsakydamas į tuos užme
timus Ortega apibarė „kairiųjų 
mažumą, kuri šventu patrio
tišku sentimentu stengiasi 
išprovokuoti fanatišką ir rizi
kingą konfrontaciją su 
JAV-ėmis" ir „radikalų mažu
mą", kuri stengiasi užverbuoti 
skurdeivas dalyvauti „destabili-
zavimo planuose, kurie juos tik 
nustums į didesnį skurdą". Kiti 
stebėtojai šiuos Ortegos veiks
mus laiko tik pataikavimu 
Amerikai, jam stengiantis gauti 
paramos gerinti Nicaraguos ka
riuomenę. 

Abejojantieji Ortegos lojalu
mu Chamorros vyriausybei bi
jo, kad Ortega tik nori su JAV 
pagalba atstatyti stiprią sandi
nistų kariuomenę, kad vėl galė
tų jėga perimti Nicaraguos val
džią. JAV ambasados parei
gūnas tačiau primena, kad JAV 
kariuomenės konsultantai at
vyksta tik pačios vyriausybės 
kvietimu padėti išspręsti pačios 
kariuomenės sunkumus po 
kelių incidentų kai ginklai buvo 
pavogti vietinių sukilėlių 
grupių. 

JAV politika sandinistų at
žvilgiu nesanti pasikeitusi: 
„Kiek sandinistai veikia 
demokratijos rėmuose... tiek 
mes linkę su jais palaikyti 
tokius pat ryšius kaip su ki
tomis demokratiją palaikančio
mis opozicinėmis grupėmis 
visame pasaulyje. ...Nelaimė 
tačiau ta, kad sandinistai tebe
bando naudoti smurtą ir baugi

nimus priešinantis prezidentės 
Chamorros laisvai išrinktai 
valdžiai", sakė JAV pareigūnas. 

Šiuo metu pačioje sandinistų 
partijoje yra didelis skilimas, 
nuomonių skir tumas dėl 
bendradarbiavimo su JAV-ėmis. 
Bet partija pergyvena ir veik
lumo krizę. Jų pačių laikraštyje 
buvo rūpinamasi dėl partijoje 
atsiradusio „mieguistumo ir 
apatijos", kai net sostinėje na
riai nėra aktyvūs, o kai kuriose 
apylinkėse teko atidėti rinki
mus, nes sandinistai negalėjo 
surasti kandidatų. Dėl nario 
mokesčio trūkumo partijai kas 
mėnesį yra apie 25,000-30,000 
dol. deficitas. Didžiausia proble
ma tai, kad sandinistai nepajė
gia pateikti kitokio ekonomijos 
reformos plano, negu dabartinė 
vyriausybė jau vykdo. 

Tuo tarpu kitas sandinistų 
sparnas, kuris sakosi turįs dau
gumos narių paramą, yra su
daręs vadinamą „centristinį" 
nacionalinio atsinaujinimo pro
jektą, kuriame atsispindėtų 
bendras sutarimas tarp sandi
nistų, kitų partijų ir vyriau
sybės bei privačiosios pramonės. 
Šiame projekte atsisakoma 
smurto konfliktų sprendimui, 
remiamas Chamorros eko
nominio atstatymo planas, bet 
ir siūlomi kai kurie pakeitimai, 
kurie palengvintų kai kurias jos 
plano sukeltas problemas. 
Tačiau dabartinis sandinistų 
vadas, buvęs prez. Daniel 
Ortega pasmerkė šį centristinį 
sąjūdį, jo vadus pavadindamas 
oportunistais. „Jėi jiems nepa
tinka anti-imperialistinė (san
dinistų partija), tegul jie ieško 
kitos partijos", jis kalbėjo per 
sandinistų radijo stotį. 

Tuo tarpu šiuo metu San An-
tonio, Texas, pasitarimui susi
rinko JAV prezidentas G. Bush 
ir Bolivijos, Ecuadoro, Mek
sikos, Peru ir Venezuelos prezi
dentai tartis apie strategijas 
kovoje su narkotikų prekyba. 
Anot Christian Science Moni-
tor korespondentų Germani ir 
Pendleton (1992.11.25), JAV-ės 
yra didžiausia kokaino vartotoja 
pasaulyje. O Kolumbija pagami
na tris ketvirčius pasaulyje par
duodamo kokaino iš Peru ir 
Bolivijoje augintų kokos lapų. 
Gi Venezuela, Ecuadoras ir 
Meksika yra tapę pagrindiniai 
narkotikų prekybos paskirs
tymo punktai. 

Prieš du metus panaši viršū
nių konferencija Kolumbijoje 
pripažino, kad narkotikų preky
bos problema nėra tik JAV-ių ar 
P. Amerikos valstybių bet jų 
bendra problema. Tad tuo metu 
JAV-ės iš savo pusės apsiėmė 
mažinti kokaino pareikalavimą 
ir skirti 2 bilijonus dol. pašalpos 
P. Amerikos kraštams padėti 
pereiti iš kokos auginimo į 
kitokią ūkininkystę ir jų ka
riuomenės pašalpos naikinant 
kokos auginimo ūkius ir gau
dant pirklius. Per tuos dvejus 
metus pažangos būta: JAV 
pareikalavimas kokaino yra žy
miai sumažėjęs, o Kolumbijoje 
Medellino kokaino kartelis jau 
išardytas. Pakilusios kokaino 
kainos JAV-ėse rodo, kad JAV-
es pasiekia mažiau kokaino. Be 
to, kraštai, kurie anksčiau nė 
nebandė stabdyti per juos ei
nančios narkotikų prekybos 
dabar jau kooperuoja su pastan
gomis ją sustabdyti. 

Stipriausia JAV-ių korta, 
siekiant kooperavimo kovoje su 
narkotikais yra Amerikų lais
vos prekybos sutartis, pagal 
kurią kooperuojantiems kraštam 
yra sudarytos muitų lengvatos 
jų legalioms prekėms Amerikos 
rinkose. Tai jiems ypač svarbu 
šiandien, kai jau nebeturi 
viltves gauti ekonominės pa
galbos iš Sovietų Sąjungos. 

a.g. 

REIKIA PERAUKLĖTI TAUTĄ 
Mokslinis paruošimas ir pasiruošimas 

Šioje LB krašto valdyboje yra 
naujos pareigos — vicepirmi
ninkas mokslo reikalams. Šis 
pagrinde koordinacinis 
informacinis darbas teko man. 
Pradžia, pirmoji vaga visada 
sunki. Ypač pasigendu įvairių 
sričių lietuvių kilmės specialis
tų — mokslininkų kartotekos. 
Ateityje ją turėsime ir kito vice
pirmininko darbo pradžia bus 
efektyvesnė. 

Trumpai apie darbo užmojus. 
Pagrindinės pastangos bus krei
piamos į Lietuvą. Tačiau nega
lima užmiršti ir išeivijos. Itin 
svarbu skatinti monografijų 
apie rašytojus ir dailininkus 
ruošimą, skubėti su etnogra
finėm studijom (gal jau ir pa
vėluota), rimtai galvoti apie iš
samią išeivijos istoriją, raginti 
memuarų rašymą. Būtina su
sirūpinti lituanistikos, lite
ratūros ir istorijos darbų verti
mais anglų kalbon. Esu įsi
tikinęs, kad su, palyginti , 
mažomis išlaidomis galima 
daug nuveikti. Archyvai, biblio
tekos, mokslinė medžiaga yra 
šioje Atlanto pusėje, kvalifikuo
tų žmonių netrūksta (kai kurie 
artėja prie pensininko amžiaus 
ir turės daugiau laiko), o prie 
paskirų projektų įgyvendinimo 
galėtų prisidėti ir specialistai iš 
Lietuvos. Per pastaruosius de
šimtmečius daug padaryta, 
tačiau viską naikinantis laikas 
tampa didžiausiu išeivijos 
priešu ir verčia neatidėlioti. 
Būtina Lietuvių ir kitų fondų, 
privačių asmenų, Lituanistikos 
instituto bei panašių institucijų 
iniciatyva. 

O dabar apie Lietuvos reika
lus. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, iš pagrindų privalo 
keistis išeivijos darbas. Mes 
turime 5fšišąmoninti ir ne-
užmiršti?kad Lietuva jau sava
rankiškas, pasaulio pripažintas 
kraštas. Didelė išeivijos darbo 
našta dabar gula ant Lietuvos 
vyriausybės bei jai atsto
vaujančios ambasados pečių. 
Svarbu planuoti, koordinuoti 
darbus ir operatyviai informuoti 
vienas kitą, kad išvengtume 
dubliavimo. Ne paslaptis, kad 
Lietuva nepažįsta išeivijos, o ir 
mes negalime pasigirti žino
jimu. Abipusės komunikacijos 
reikšmės negalima pervertinti. 

Nepriklausomybės atstatymo 
euforijai praeinant , darosi 
aišku, kad išeivija neturėtų visų 
jėgų ir lėšų nukreipti Lietuvai. 
Lietuvybės puoselėjimas, švie
timo ir kultūrinės veiklos 
rėmimas emigracijoje tampa 
svarbiausiu uždaviniu. Politinė 
veikla turėtų koncentruotis eko
nominės, humanitarinės ir tech
ninės pagalbos Lietuvai išrū-

VITALIS E. VENGRIS 

pinimu, įtaigojant Kongresą, 
skatinant valdžios įstaigas bei 
įvairias fundacijas paramos 
klausimu. Galime ir privalome 
spausti savo kongresmanus ir 
senatorius aktualiais politiniais 
klausimais, pavyzdžiui, dėl so
vietinės kariuomenės išvedimo 
iš Lietuvos. Reikia palaikyti 
ryšius su spauda ir kitais viešo
sios opinijos formuotojais. LB 
krašto valdyba savo darbą 
planuoja šia kryptimi. 

Nemažiau svarbu, o gal net 
svarbiausia prisidėti prie sovie
tinės sistemos paveikto žmo
gaus perauklėjimo, tai yra, 
pareigingumo, savo inciatyvos 
asmeninės atsakomybės bei 
demokratinio galvojimo būdo 
skatinimo. Vienas pagrindinių 
žingsnių, ugdant Lietuvoje 
naują visuomenę, yra plačių ir 
pastovių kontaktų užmezgimas 
su Vakarais. Lietuvos studentų, 
mokslininkų, specialistų ap
silankymai ir stažavimasis 
užsienyje itin naudingi. Pasta
raisiais metais žymiai padidėjo 
skaičius atvykstančiųjų, ku
riems reikalinga finansinė para
ma. Nemažai tam jau išleista 
pinigų. Riboti lietuvių fondai 
turėtų būti optimaliai panau
dojami, nes kandidatų skaičius 
artimiausiais metais tik didės. 
Nebeišgalėsime, o ir nėra 
reikalo. Reikia pasinaudoti 
amerikiečių ir tarptautiniais 
fondais bei organizacijomis. 
Mūsų pareiga informuoti Lietu
vos žmones apie finansinės 
paramos galimybes, o jie turės 
konkuruoti su kitais preten
dentais. Džiugu, kad eilė lietu
vių sugebėjo savo iniciatyva 
gauti tokių lėšų ir stažavosi, 
skaitė paskaitas, dalyvavo kon
ferencijose Amerikoje. Ypač 
sėkmingi buvo filosofai. 

Pastarųjų metų pavyzdžiai 
rodo, kad eilė specialistų po sta
žuočių — studijų nebegrįžta 
Lietuvon. Tai suprantama, bet 
nepateisinama. Naudojant ne 
lietuvių lėšas šis praradimas 
liktų mažiau skausmingu. Pa
tartina lietuvių fondams kon-
traktan įrašyti reikalavimą 
apie privalomą sugrįžimą arba 
gautos sumos grąžinimą fondui. 

Kaip užsiminiau, skiriant 
stipendijas būtina kruopšti 
atranka: prašymai studijuoti 
operos režisūrą, lituanistiką, 
dizainą ar panašias sritis vargu 
ar turėtų būti patenkinami. 
Šiandien Lietuvai verkiant 
reikia finansininkų, versli
ninkų, ekonomistų, ekologijos 
specialistų, menedžerių ir pan. 
Optimaliai, ribotos lėšos būtų 
panaudotos, paremiant Vakarų 
specialistų keliones Lietuvon. 

Pragyvenimas vakariečiams 
šiuo metu ten labai pigus. 

Minimalios išlaidos atneštų 
maksimalią naudą, nes nuvy-
kusieji pasidalintų žiniomis su 
daugeliu. Štai praeitą vasarą 
Vilniuje A.P.P.L.E. (Amerikie
čių pedagogų draugija Lietuvos 
švietimui remti) suorganizuotas 
seminaras praėjo išskirtinai 
sėkmingai ir sutraukė penkis 
šimtus Lietuvos mokytojų. 

Daug užsieniečių dabar lan
kosi Lietuvoje. Vyksta jie savo 
lėšomis, įvairių stipendijų, 
fondų bei darboviečių finan
suojami. Tokias keliones reikia 
skatinti, o reikalui esant, pri
sidėti pinigais prie vertingų pro
jektų įgyvendinimo. 

Nenoriu likti suprastu, kad 
esu absoliučiai nusistatęs prieš 
lietuvių fondų paramą atvyks
tantiems. Jokiu būdu ne. Ra
ginu tik atidžiai ir skeptiškai 
peržiūrėti kiekvieną prašymą. 

Sveikintinos išeivijos peda
gogų, gydytojų bei dantistų pa
stangos padėti kolegoms Lietu
voje. Jie gali kvalifikuotai įver
tinti specifines savo srities pro
blemas, pasiūlyti sprendimus, 
susipažinę su potencialiais fi
nansinės paramos šaltiniais, 
gali pritraukti ir nelietuvių 
kilmės asmenų bei institucijų 
pagalbą. Skatiname ir kitų sri
čių profesionalus pasekti 
A.P.P.L.E., A.D.A.L. (Ameri
kiečių dantistų pagalba Lietu
vai), gydytojų pavyzdžiu. Spau
doje reklamuojasi ir kiti pa
galbos fondai, nurodantys spe
cifinius rinkliavų tikslus. Daug 
padaro ir paskiri asmenys nesi-
organizuodami ir nesigarsin-
dami. Tokios iniciatyvos, be abe
jo, sveikintinos ir būtinos. 
Tačiau visada išlieka galimas 
nereikalingo dubliavimo pa
vojus. 

Jau minėta Lietuvos ir Vaka
rų specialistų bendravimo svar
ba. Mūsų pagrindinis uždavinys 
yra skatinti, padėti ir koordi
nuoti šį bendradarbiavimą. 
Laikui bėgant išeivijos įnašas, 
be abejo, mažės, bet šiuo metu 
mes galime daug padėti, kai Lie
tuvai trūksta elementarios in
formacijos ir vakarietiško gyve
nimo būdo pažinimo. Lietuvos 
studentams, mokslininkams, 
specialistams reikalinga 
informacija apie galimybes 
tobulintis užsienyje, tai yra 
žinios apie mokymo sistemą, 
programas, priėmimo sąlygas, 
finansinę paramą ir t.t. Kažką 
panašaus, atrodo, pradeda 
daryti Studijų užsienyje 
informacinis centras Vilniuje, 
kurį finansuoja Atviros Lietu
vos fondas (remiamas Soroso 
fondacijos) bei Amerikos Vals
tybės departamento informa-

Salomėja Endrijonienė. Jaunimo centro valdybos pirmininke. 
Nuotr. J. Tamulaičio 

cijos agentūra (USIA). 
Mes galime suteikti informa

ciją apie stažavimąsi specifiniu 
akademiniu pagrindu („postdoc-
toral", „postgraduate" progra
mas), skatinti lietuvių specialis
tų kvietimus į konferencijas, 
suvažiavimus, paskaitoms, bur
ti Amerikoje dirbančius pro
fesionalus, norinčius prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo, tarpi
ninkauti užmezgant ryšius tarp 
įvairių organizacijų bei in
stitucijų ir t.t. Asmeninė 
išeivijos profesionalų iniciatyva, 
A.P.P.L.E., A.D.A.P., gydytojų 
ir panašių grupių darbas čia 
nepakeičiami. Apie tai byloja 
jau užsimezgę ryšiai ir tolokai 
pasistūmėję projektai, pvz. 
vadovėlių iš anglų kalbos ver
timas ir spausdinimas Lietu
voje. I t in svarbus mūsų 
uždavinys informuoti besi
dominčius asmenis apie pasikei
timo programas, projektus, 
paramos fondus ir organizacijas. 
Į mus jau kreipėsi eilė asmenų 
(iš Lietuvos ir iš čia) su 
pasiūlymais bei prašymais, ypač 
pinigų. Lėšų ir galimybių yra. 
Štai Taikos korpusas (Peace 
Corps) ir USIA pradeda plačią 
anglų kalbos mokymo Pabalti
jo kraštuose programą. Pasta
rieji, tai yra USIA, skiria daug 
lėšų šioms konkrečioms pro
gramoms: menedžerių (mana-
gement training and market 
economics education). biblio
tekų (books for democracy), vie
šosios opinijos formuotojų pa
ruošimo (independent media 
training), teisės (rule of law) ir 

valdymo, vyriausybės (public 
administrat ion and local 
government). J iems reikia 
kvalifikuotų ir ypač dvikalbių 
specialistų. Konkurencija dėl 
panašių programų finansavimo 
nuolat didės, nes eilėn jau stoja 
ukrainiečiai, armėnai, molda
vai, o netrukus prisijungs kro
atai, slovėnai ir daugelis kitų. 

Ši LB krašto valdyba ir toliau 
planuoja plėsti ryšius su įvai
riomis finansinės paramos or
ganizacijomis, sužinoti apie 
pradedamas — vystomas pro
gramas ir informuoti besido
minčius apie galimybes. Itin 
svarbu žinoti Lietuvos priori
tetus, ko šiuo metu ten labiau
siai reikia. Kontakta i ir 
komunikacija su atitinkamom 
Lietuvos institucijomis, asmeni
mis ir vyriausybe tampa aktua
liu uždaviniu. 

Mūsų darbo sėkmę garantuos 
glaudus bendradarbiavimas su 
išeivijos profesionalais ir fondų 
vadovais. Koordinacijos ir 
informacijos pasikeitimo svarba 
jau buvo pabrėžta šiame raši
nyje keletą kartų. Išeivijos spe
cialistų kartoteka palengvintų 
visų darbą. Krašto valdybos 
vicepirmininko informacijos rei
kalams R. Stirbio pastangomis 
anketa jau paruošta ir netrukus 
bus išsiuntinėjama apylinkėms 
bei individams. Kviečiu visus 
prisidėti prie šio projekto 
įgyvendinimo. Žinias prašau 
siųsti krašto valdybon: Lithu-
anian-American Community, 
Inc. 2715 E. Allegheny Avenue, 
Philadelphia. PA 19134. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

77 
„Ką sakyti? Ko prašyti? Nežinau... Niekad ir ne-

simelsdavau... 
Jis mano, jog visi melsis tylomis, bet išgirsta Birutę 

tariant maldos žodžius. 
— Dėkojame, Viešpatie, už gėrybes, 

Per Tavo malonę jas gauname mes. 
Palaiminki derlių šios žemės geros, 
Kad mums nepristigtų čia jo niekados. 

— Amen, — Pritaria vaikai. Stepas tyli ir po mal
dos vėl nesižegnoja. Jis neįstengia savyje sukelti mal
dingumą. Aušra pirmoji pakelia galvą ir paėmus du
benį pasiūlo tėvui piltis į lėkštę sriubos. Stepas tylomis 
įsipila samtį lėkštųjų makaronų. 

— Graži maldelė... Pirmą kartąją girdžiu.-
— Tai mamytės sudėta! — praneša Aušra 
— Nežinau tave esant poete! 
Birutė tyli ir jaučiasi kiek nepatogiai. Nori pakeisti 

pokalbio temą, tik nesusivokia apie ką kalbėti. 
— Tai, sakai, sunkiai šiandien dirbai? 
Birutė pirmą kartą paklausia vyrą apie darbą. Jis 

net nesusigriebia ką jai atsakyti. Minutę galvoja. 
— Kaip ir visada... Brūžinimas stiklo popierium, 

laikant teptuką oro nepraleidžiančiom guminėm pirš

tinėm ir vedžiojant jį per pianino kojų išpjaustymus... 
Toks monotoniškumas! Kartais man atrodo, kad ir so
vietų kalėjime būtų įdomiau... 

— Nemanau... Nebent amerikiečių kalėjime, kur 
turi įvairius patogumus... Kaliniai gali turėti televizijos 
aparatą, staliuką ir knygas, arba ką nors dirbti. O juk 
dirbdamas visada gali ką nors galvoti, svarstyti, net 
ir kurti! Ir aš maldas sudėjau darbe... 

— Žinoma... Darbas nesudėtingas, nereikalauja 
įtempto galvojimo ar per didelio dėmesio. Užsidėjai gu
mines pirštines ir dažyk, lyg koks dailininkas! Tik ten 
neišeina jokie paveikslai... 

— 0 apie ką dažniausia dabar galvoji? 
— Apie viską po truputį. Apie tą menką uždarbį 

ir sunkų iš to pragyvenimą... Apie galimybes gauti ge
resnį darbą. 

— Ar jau manai šitą mesti? 
— Tikriausiai mesiu. Pritruksiu kantrybės. Ilgai 

neišsilaikysiu... 
Birutė minutę svarsto žiūrėdama j išsemta iš lėkš

tės likutį sriubos, kurį nešė jau į burną. 
— 0 ką tada manai daryti? Ieškosi kito darbo? 
— Turiu tobuliau išmokti anglų kalbą. Tuo tarpu 

dar kentėsiu. 
— Gal ir gerai... Susitinki žmones, kalbiesi su jais. 

Sykiu ir naujų žožių prisirenki. 
— To dar maža! Man reikia gerų pagrindų. Gra 

matikos, rašybos ir tarimo taisykles žinoti. Tada daug 
lengviau eis ir praktikoje. 

— Teisingai! Paimk, kad ir vaikų vadovėlius. Juose 
tau yra daug naudingų žinių. 

— Žinau! Manęs nemokyk... 
Birutė nutyla. Mano. jog žengė žingsnį per toli... 

Stepo ji negali mokyti, jam įsakmiai nurodinėti ką jis 
turėtų daryti. Todėl skubiai kreipia kalbą kitur. 

— Aš suprantu, kad tau ten sunku dirbti. Ar ne 
geriau tau būtų išmokti kokio gerai apmokamo amato? 

— Aš jau galvojau! Ką gi, amatų nesimokiau. 
Dabar lyg ir per vėlu stvertis, bet kai ką galima būtų 
dar bandyti... Sakysim, geras kirpėjo amatas. Bet 
žinau, kad kirpėju nesugebėsiu būti. nors darbas nėra 
fiziniai sunkus. 

— Žinoma, kad geras! Yra kirpėjų dirbančių kitų 
kirpyklose ir dalj uždarbio atiduoda savininkui. 

— Taip, gauna tam tikrą algą, gal procentus... Tik 
jau tai ne man... Aš noriu išnaudoti savo mokslus. 
Žodžiu, kokį nors inteligentiškesnj dirbą gauti... Bet 
be kalbos mokėjimo nejmanoma! Fabrike visokių darbų 
ir smulkių specialybių yra. Štai. šveisuotojai — gerai 
apmokamas darbas, bet tokių specialistų akių amžius 
neilgas, nes akys nuvargsta nuo kibirkčių. Elektrome
chanikai niekad nebuvau linkęs, o ir fizikos niekad 
nemėgau!.. 

— Tėveli! Dabar labai geras būtų naujas amatas 
— elektronikos mechaniko! 

— O kas tai? 
— Tai radijo ir televizijų taisytojo darbas! Vieno 

mano draugo tėvelis jau pabaigė tokius kursus ir tuoj 
pat gavo darbą General Electric fabrike, prie televizi
jos gamybos 

(Bus daugiau) 

\ 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rochester, N.Y. 

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS 

Šiais metais vasario šešio
liktoji Rochesterio lietuvių kolo
nijoje buvo atšvęsta truputį 
kitaip. Jau vasario 15 dieną 
vakare visi rinkosi į Edgewater 
Party House, kurių laukė vaišės 
ir ansamblis „Medus". Rinkosi 
visi, vyresnieji ir jauni, džiaug
damiesi atgimusia Lietuva. 

Šventės pokylį atidarė Birutė 
Litvinienė tardama: „Tas vaka
ras jungia mus visus, mes jo 
laukėme 50 metų, mes esame 
visi lietuviai, nes esame kartu. 
Lietuva ėjo sunkiu keliu. Mes 
negalime pamiršti žuvusiųjų 
didvyrių, todėl šiandieną uždeg
sime jiems atminimo žvakutes". 
Po atidarymo žodžių buvo kar
tojamos žuvusiųjų pavardės ir 
uždegtos žvakutės, sudėtos 
specialiai skirtoje vietoje. Susė
dus visiems vakarienei buvo iš
kviestas dabartinis Šv. Jurgio 
parapijos kun. Ralph Fraats, 
kuris perskaitė Sibiro kankinio 
maldą. Vakaro metu TV 10 
kanalas filmavo ansamblį ir 
šventės dalyvius, ir vėliau tai 
rodė žiniose. 

Paulius Klimas perskaitė val
džios atstovų sveikinimus: 
kongresmano Frank Horton ir 
kong. Luise Stouther, senato
riaus Alfonse de Amato. Paulius 
jautriai prisiminė savo žygį tar
damas: „Iš senelių gavau patrio
tišką dvasią, o iš tėvų Lietuvai 
meilę". 

Birutė Litvinienė per visą 
vakarą pranešinėjo ir rūpinosi 
svečių giedria nuotaika. Nijolė 
Draugelienė įteikė gėles ir 
raštiškus žymenis ijž darbą per 
ilgų metų kovą dėl laisvės nu
sipelniusiems asmenims, o jų 
susidarė nemaža eilutė; Alto, 
Balfo darbuotojams Juozui 
Jurkui, dr. Vladui Zeliui ir An
tanui Sabaliui. Tautinių šokių 
vadovei Jadvygai Reginienei, 
skautininkui Stasiui Ilgūnui, 
lituanistinės mokyklos ilga-
mečiui vedėjui ir pedagogui 
Vytatui Zmuidzinui, Roches
terio bendruomenės choro 
vadovui Raimondui Obaliui, 

* kultūrinių, literatūros vakarų 
vadovui Jurgiui Jankui ir 

£» žygininkui Pauliui Klimui. 
~> Iškviestas Latvių atstovas 
£* savo jautriu žodžiu sveikino su 

įvykusia realybe, primindamas 
Olimpinius žaidimus, kad tos 
valstybės vėl laisvos ir stovi 
laisvų tautų ra te . „Mes 
visuomet turime stovėti kaip 
vienas frontas". Žodį tarė 
iškviestas dr. Ivan Kindrat. Jis 
pabrėžė Lietuvos didvyriškumą 
atgimusiai laisvei, sveikin
damas su nepriklausomybės 
švente. 

— „Medus" ansamblis links
mino visą vakarą savo dai
nomis, duetais. Ansamblį su
darė Jūratė ir Arvydas Vilans-
kai, Algirdas Geležius ir Vladas 
Klimas. Nors ir trankioje muzi
koje, tačiau girdėjosi gražūs 
dainos žodžiai. Vadovas Do
vydas Vilčinskas sveikino su 
16-ja visus pasaulio lietuvius, 
dainavo apie meilę Lietuvai ir 
žmonėms. Jų dainų žodžiai 
sukėlė juoko ir nostalgijos, 
nunešė ne vieną į pasiilgtą 
tėvynę. Po pertraukos Paulius 
Klimas pristatė seselę daktarę 
Albiną Pajarskaitę, katalikiško 
moterų sambūrio „Caritas" 
sekretorę. Ji paprastai krei
pėsi į visus „Mieli broliai lietu
viai, aš džiaugiuosi, kad yra pro
ga pajusti čia išsilaikiusią lietu
višką širdį. Visi gyvename dėl 
vieno, dėl savo tautos, dėl jos 
mes kovojame. Mes pasakome 
savo tikslą šiais metais, mes 
esame laisvi, tai stebuklas -
Aukščiausio valia. Mes turime 
savo misiją kaip tautą. Tačiau 

prieš mus stovi uždaviniai 
prikelti Lietuvą, išgydyti dva
sioje". 

Seselė Pajarskaitė įteikė 
atvežtą iš Lietuvos lietuvių mo
terų išaustą rankšluostį su him
no žodžiais. Paulius Klimas 
padovanojo savo žygio nuo
trauką. 

Birutė Litvinienė nepails
tamai kvietė visus linksmintis. 
Papuoštoje salėje visi jautėsi 
pakiliai, visur matėsi lietuviški 
ornamentai, tai vis jaunųjų 
komiteto Birutės Litvinienės ir 
Pauliaus Klimo rūpesčiu su
daryta maloni lietuviška ap
linka. Visi jautėsi, kaip lie
tuviškoje seklyčioe. 

Vasario 16-ją, sekmadienį 9 
valandą ryte radijo pusvalandį 
pravedė Vytautas Zmuidzinas. 
Jis gražiu taikliu žodžiu sveiki
no primindamas: „Tai pirmoji 
laisvoje Lietuvoje švenčiama 
16-ji vasario". Jis sveikino visus 
gimtosios žemės atodūsiais, 
primindamas Sibiro tremtinių 
ir partizanų kančias, tuo pačiu 
priminė ir čia esančius sakyda
mas: „Mes dainavome, kūrėme, 
kurstėme lietuvybės žarijas. 
Esu jau senelis džiaugiuosi tais 
nepamirštamais darbais". Per
davė senas Rochesterio Lietuvių 
Bendruomenės choro įdainuotas 
dainas dar atliktas jaunystėje. 
„Dabar jau turime jaunąją 
kartą, kuri beldžiasi į valdžios 
duris, pagalbos prašydami 
Lietuvai". 

Buvo perduota solistės Biru
tės Čypienės atlikta giesmė 
„Dieve prašome Tavęs". 
Priminta recenzija dr. Antano 
Klimo apie išleistą knygą 
„Tremtinys". Daina „Op, op 
Nemunėli" buvo įpinta posmais 
jo pranešime. Eiles „Neramūs 
sapnai" Antano Miškinio jaut
riai perdavė sūnus dr. Simas 
Zmuidzinas. Pabaigoje linkė
jimai atgimusiai tėvynei, kad 
atsigautų ne tik ekonomiškai, 
bet ir dvasiškai. 11 valandą vėl 
visi rinkosi į lietuvių Šv. Jurgio 
bažnyčią pamaldoms. 

Vaclovas Kleiza, Lietuvos gen. kon
sulas, atidaro parodą „Daile-92". 

CLASSIFIED GUIDE 

Rita Dapkutė, parvykusi iš Lietuvos ir Lietuvos V 
Rita Dapkutė, P. Dapkus ir I. Dapkienė. 

:ių šventėje pagerbta, su savo tėvais. Iš kairės: 
Nuotr. Mar tyno Vidzbalio 

Per pamaldas kun. Mockevi
čius tarė gražius žodžius ir lin
kėjimus Lietuvai ir jos žmonėms 
sulaukus laisvės. Kaip visada 
švenčių metų pamaldas pagra
žino Raimondo Obalio vedamas 
bendruomenės choras. Po 11 
valandos Mišių vėl visi rinkosi 
į parapijos salę. Seselė A. Pa
jarskaitė sveikino visus tuos. 
kurie nedalyvavo šventės išva
karėse. Caritas vardu ji džiau
gėsi pamaldose lietuviška 
giesme. Priminė pogrindį. 
„Pogrindis tas mažas grūdelis 
sugriovė Sovietų Sąjungą. Mes 
jūsų prašome atvykimo ir pamo
kymo". Visi kėlėjai klausimus. 

Po kalbos visi vaišinosi ka
vute. Ši šventė buvo sudėta iš 
dviejų dalių. Ją jungė mūsų 
dvasinis pakilimas. Dėkojame 
visiems, o labiausia jaunųjų 
komitetui už surengimą - tai 
Birutei Litvinienei ir Pauliui 
Klimui. 

Nerimą - Narutė 

East St. Louis, IL 
ĮSPŪDINGA 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ 

Vasario šešioliktąją buvo aki
vaizdžiai įrodyta, kad nereikia 
lietuviškai apylinkei būti labai 
didelei, kad būtų įmanoma 
suruošti didingą ir net ne 
lietuvių akivaizdžiai pastebėtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Pasisekimui užtikrinti, 
žinoma, reikalingos žmonių 
dėmesį traukiančios asmenybės. 

Tokia asmenybė mūsų tarpe 
šiemet buvo kongresmanas iš Il
linois 20 distrikto Richard J. 
Durbin. Tėvynės kova dėl lais
vės ir išlikimo besidomintiems, 
lietuviškos bei amerikietiškos 
spaudos skaitytojams nėra rei
kalo aiškinti, kas tas žmogus. 

Šventėn kongresmanas at
vyko su žmona Loretta ir savo 
štabo padėjėju Pastebėjęs, kad 
jie iš automobilio t raukia 
kabelius ir instrumentūrą 
skubinau jiems padėti, o apim
tas nenumaldomo smalsumo pa
klausiau, kam gi visa tai reika
linga? Pažvelgęs, kaip visada, 
linksmomis savo akimis ir 
prabilęs plačiai besišypsančia 
burna, svečias pašnibždėjo man 
ausin: „Didelė paslaptis. Čia 
šiton salėn šiandien mums pa
skambins Lietuvos prezidentas 
Vytautas Landsbergis. Taip aš 
su juo sutariau". Atseit, ne tik 
Amerikos kongresmanas kuk
liojoje East St. Louis lietuvių 
apylinkėje šiandien lankosi, bet 
ir pats Lietuvos prezidentas 
kalbės į mus. 

Kaip gera ir paprasta buvo 
bendrauti su Durbin ir žmona. 
Žinodamas, kad aš ir daugiau 
svečių laukiu, jis mane užtik
rino, kad jaučiasi kaip namie ir 
kad aš švaria sąžinę galiu juos 
palikti vienus. 

Be penkiolikos vienuoliktą 
turėjo pas mus pasirodyti 
Amerikos Žydų komiteto iš St. 
Louis trys atstovai. O kaipgi ten 
jie belipą iš savo automobilio. 
Atkeliavo net trys: skyriaus 
egzekutyvinė direktorė Rosalyn 
Borg, Zimbalist ir dar viena 
ponia. Tuoj pat teko aiškinti ar
chitekto Jono Muloko kūrinio, 
mūsų bažnyčios, mintį ir sku
biai nusifotografavę, jau Mėtos 
ir Kristupo Kikučių globoje jie 
atėjo bažnyčion. Aš pats sku
bėjau prie vargonų. 

Retai mūsų Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje meldėsi tiek 

maldininkų. Net graudu, net 
baugu buvo groti, giedoti. Juk aš 
nei muzikas, nei solistas, o čia 
tiek „svieto"... Pakili nuotaika, 
o tikriausiai ir Aukščiausias 
padėjo man per visas pamaldas. 
Girdėjau, tiesa, vieną kitą balsą 
ir apačioje man pritariant. 
Labai išsamiai abejomis kalbo
mis kalbėjo parapijos klebonas 
kun. Vytautas Balčiūnas, OFM. 
Mišios gi buvo laikomos loty
niškai. 

Dar daugiau teko nustebti 
išėjus iš bažnyčios. Vidury 
kiemo pristatyta net keletas 
televizijos mašinų. Net trys 
vietinės stotys atsiuntusios savo 
reporterius. Jie visi salėje jau 
laukia rengėjų, o be jų net kelių 
laikraščių reporteriai. 

Iškilmingąją dalį buvome pri
versti pradėti visą pusvalandį 
pavėlavę. Atidarydamas valdy
bos pirmininkas pakvietė tylos 
minute pagerbti žuvusiuosius 
už Lietuvos laisvę pernai ir bet 
kada istorijoje, be to kvietė 
prisiminti visus laisvės kovoto
jus pasaulyje, kurių kraujo 
aukos dėka likusieji gali 
džiaugtis laisve. Suskandavus 
„Lietuva, Lietuva, Lietuva", 
buvo pristatyti garbės svečiai ir 
ceremonijų pravedėja buvo pa
kviesta tautiniais drabužiais 
pasipuošusi Marija Stančiū-
tė-Allen. Kun. Balčiūnui 
sukalbėjus maldą, o Grybinui 
pravedus himnus, susirinku
siems buvo pristatytas ir va
liavimais palydėtas kongres
manas Richard Durbin. 

Kas yra matęs ir girdėjęs šį 
kongresmaną kalbant, tas žino, 
kad jo žodžiai plaukia iš lūpų, 
kad mintis seka mintį ir kiek
viena jų kutena lietuvišką širdį, 
glosto jausmus. Jis, gimęs ir 
augęs East St. Louis, vos už 
poros kvartalų nuo bažnyčios. 
Jo mama keturių metukų atva
žiavusi Amerikon iš Jurbarko, 
čia ištekėjusi už airio, bet 
namuose sekusi lietuviškais 
papročiais, kurie ir jam esą prie 
širdies. Papasakojo apie kelio
nes Lietuvon dar kietosios oku
pacijos metu ir dabar, lietu
viams renkant demokratiniu 
būdu savo parlamentą, paskel
busį nepriklausomybės atstaty
mą. Keletą kartų valiavimų 
buvo priverstas sustoti, o baigus 
buvo pagerbtas atsistojimu. 

Jau nuo pat nepriklauso
mybės atstatymo 1990 m. kovo 
11, kai Amerikos Žydų komi
tetas pakvietė lietuvių atstovą 
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TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
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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. 
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J. BACEVIČIUS 

6529 S. KedzJe Ava., 
Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
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• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola:da pensininkams 

į St. Louis skyriaus specialų 
metinį susirinkimą, kad per 
tokį atstovą simboliškai 
pagerbtų visą lietuvių tautą už 
tokią drąsą ir ryžtą laisvai 
gyventi, East St. Louis 
apylinkės pirmininkas palaiko 
nuoširdžius santykius ir susira
šinėjimą su Žydų komitetu. 
Šiemet atsirado proga ir lie
tuviams pakviesti ir pagerbti 
tuos, kurie tam davė pradžią. 
Egzekutyvinė direktorė Rosalyn 
Borg kalbėjo į susirinkusius, 
kviesdama bendradarbiauti ir 
paduoti vieni kitiems ranką. 
Sakė, kad St. Louis Žydų komi
tetas džiaugiasi prasidėjusiu 
dialogu ir t ikisi , kad j i s 
nenutruks. Prisiminusi prezi
dento Landsbergio pasisakymus 
lietuvių-žydų klausimu ji tikisi, 
trokšta ir linki mūsų santykių 
visiško išlyginimo. Klausantieji 
į jos kalbą atsiliepė labai šiltai 
ir ją pagerbė atsitojimu. 

Valdybos pirmininkas, susu
mavęs pareikštas mintis ir 
padėkojęs prelegentams ir 
svečiams už kalbas ir atsilan
kymą, prašė susirinkusiųjų 
gausių aukų. 

Surinkus aukas buvo rodomi 
Lietuvos vaizdai, pereitą vasarą 
parvežti iš Lietuvos. Dauguma 
čia gimusių su nusistebėjimu 
gėrėjosi protėvių krašto gro
žybėmis. Vaizdų rodymui pasi
baigus visi pakviesti lietuviškų 
pietų: dešrų su kopūstais, 
kugelio ir kavos su saldumy
nais. 

O visą tą laiką laukėme skam
bučio iš Lietuvos, bet, deja, 
nesulaukėme. Pasidalinę tuo 
reikalu mintimis su kongres-
manu Durbin nutarėme, kad 
dar daug, daug reikia pagalbos 
Lietuvai, iki ji įsijungs į 
demokrtinio pasaulio tempą, 
įsijaus į jo pulsą. Bet tai yra ten, 
kur mes reikalingi. Priminęs, 
kad rytojaus dieną bus tarp 
lietuvių Lemonte, kongres
manas išskubėjo. 

Vasario 16 vakare sužinojo
me, kad sulaukusi 101 metų, 
kaimyniniame miestelyje mirė 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininko dr. Pau
liaus Švarco mamytė Marta 
Švarcienė, kilusi nuo Sudargo. 
Nuliūdime liko duktė Vanda su 
vyru Vladu Tervydžiu, vietos 
Tautinės sąjungos skyriaus pir
mininku. Gėdintiesiems ir jų 
šeimoms visa lietuvių bendrija 
reiškia nuoširdžią užuojautą. 

Zigmas G. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinatrubiane 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzfe A v e . 
Tel . 436-7878 

Gntuifc KMIECIK REALTORS 
V^fl 7922 S. Pulask. R<i. 
Z \ . 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduot i ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p r o f e s i o n a l i a i , sąž in i nga i i r 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
vel tu i . 

P a r d u o d a m a s d i d e l i s 3 k a m b a r i ų 
b u t a s su b a l k o n u t r e č i a m e a u k š t e 
p r i e p a t k a t e d r o s , K a u n e . Skamb in t i 
po 9 vakaro dr. Natal i ja i 

7 1 8 - 8 5 9 - 7 4 1 6 . 

FOR RENT 

Išnuomojamas gražus 2Va 
kamb. butas Brighton Pk. apyl. Su 
baldais, šiluma, centr. oro vėsinimu, 
vienam vyr. amžiaus vyrui $220 į mėn. 
Skambinti: 312-523-4473. 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va W M t 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8854 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu >t 
uimiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-77»-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V i l n i u s . L ietuva 
T e l e f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; Šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje. Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 80629 

REALMART, INC. 
« - ' 6602 S. Pulaski. 

' r = ^ Chkago, IL 60629 
"j&įįįŠ '] 312-585-6100 

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

Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Pašaukė mane... 

ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus J o n o Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
J aku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

U ž s a k y m u s siųsti: 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W. 83rd St . 
Chlcago, IL 6 0 6 2 9 

DAVIO FAINHAUZ'į •. , 

| L I T H U A N I A # ^ 
& JN THE;£$fe 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įriSta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. ISleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 



IŠKILIŲJŲ L IETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS SOLISTŲ 
KONCERTAI AMERIKOJE 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse: 

Detroit — kovo 1 d. 
CIeveland — kovo 8 d. 
Chicago — kovo 15 d. 
New York — kovo 21 d. 
Baltimore — kovo 29 d. 
St. Petersburg — balandžio 2 d. 
Los Angeles — balandžio 5 d. 

Irena Milkevičiūtė 
sopranas 

Vaclovas Daunoras 
bosas 

Robertas Bekionis 
pianistas 

RENGIA 
LIETUVIŲ FONDAS 

BALZEKO MUZIEJAUS 
FOTO ARCHYVE 

Nuotrauka yra sustingusi is
tor i ja , — ne meniškoj i ar 
geodezinė, bet paprasta, įvykio 
v ie to j buvus io fotografo 
įamžinta istorijos faksimilė. 
Nors fotografija savo amžių 
skaičiuoja t ik nuo 1840 m. ka
da anglas F . Talbot, pasi
naudodamas prancūzų moksli
ninko J. N. Niepce išrastu 1822 
m. būdu gauti vaizdą asfaltu 
dengtoje plokštelėje, pr i ta ikė jį 
negatyvams gaminti popieriuje, 
padengtame sidabro bromidu ir 
iš jo kopijuoti pozityvus popie
riuje, dengtame sidabro chlori
du, bet per 150 m. fotografija 
t a p o b ū t i n a b i b l i o t e k ų ir 
muziejų dalimi. 

Toks sukauptas archyvas, 
kur iame priskaitoma iki 25,000 
nuotraukų, yra Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Kasdien, at
vykus darban, atsidarau sugru
puotų nuotraukų dėžes, tarsi 
kra ič io skrynią, ir dėlioju, 
kataloguoju šimtus fotografijų, 
kalbančių į mane mano tautos 
istorija ir kul tūra, išplaukusia 
iš Lietuvos ir nusidriekusia per 
visus kontinentus, t au ta s . 

Štai užtinku pažįstamą veidą: 
rašytoja Žemaitė, 1915 m. atvy
kusi Amerikon kar tu su An
dr ium Bulota ir jo žmona rinkti 
aukų nukentėjusiems nuo karo 
šelpti. Nuotrauka visų trijų 
autografuota. Štai Kleopas Jur
gelionis, poetas, advokatas , 
advokatavęs Chicagoje 1935 m. 
Petras Mikolainis — knygnešys, 
k n y g n e š i ų o r g a n i z a t o r i u s , 
varpininkas, laikrašt ininkas, 
knygų leidėjas, atvykęs į JAV 
1896 m. Juk jis 1903-1913 m. 
buvo JAV imigracijos inspekto
rium ir vertėju net Ellis saloje, 
N.Y., kur padėjęs ne vienam 
lietuviui. Reikšmingas gi ir 
lietuvių bibliografij.u. 

Laikau didžiulę S." \ . (Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoj) 
nuotrauką, fotografuotą Chica
goje 1910 m. Tais metais , mi
n in t Žalgirio mūšio laimėjimo 
500 m. sukaktį, S.L.A. ryškiai 

demonstravo Chicagoje: parade 
buvo 4 karietos, kinkytos ket
vertu arklių, 10 automobilių ir 
70 privačių karietų su orkest
r a i s , chora i s . . . Š v e n t ė s 
m u z i k i n e i da l ia i vadovavo 
Mikas Petrauskas, o pagrindinę 
prakalbą pasakė dr. Jonas Šliū
pas. Dinamiška organizacija, 
tiek daug nuveikusi tėvynei. Jos 
veiklos laikotarpy dalyvavo 
100,000 lietuvių, veikdami 22 
valstybėse ir Kanadoj. 1929 m. 
Petras Mikolainis S.L.A. archy
vą perdavė Lietuvos universi
teto bibliotekai. 

Kitoj nuotraukoj — r imtas 
veidas jauno Petro Vainausko, 
pirmojo partizano, žuvusio kovo
se už Lietuvos laisvę 1919.1.16, 
o iš kitos — žvelgia į mane ki
tas jaunas, ryžtingas veidas. Tai 
Antanas Norkus, 1917 m. tarna
vęs Kanados armijoje. Anglijos 
kara l iaus Jurgio V paklaustas, 
A. Norkus pasisakė esąs t ik 
šimtaprocentinis lietuvis, ne 
lenkas ar rusas. 1950 m. Angli
jos karal ienė Elzbieta Antaną 
Norkų apdovanojo dv iem 
medaliais už narsumą: Vikto
rijos medaliu ir Didžiojo karo už 
Civilizaciją medaliu. 

Mūsų „ambasadoriai". . . Ir 
a m b a s a d o r i a i m e n i n i n k a i , 
muzikai, muzikiniai vienetai, 
rašytojai, kunigai, mokytojai, 
verslininkai ir jų sukurt i pa
minklai, pastatytos mokyklos, 
bažnyčios, įkurtos institucijos. 
Tai s rau tas žymių ir nežymių 
žmonių, gyvenusių svečiose 
žemėse, dirbusių ir aukojusių 
savo ta lentus , laiką, dažnai net 
ir didesnę dalį uždarbio mylimai 
tėvynei. 

O kiek nuotraukų iš Lietuvos! 
Vartau albumą: Klaipėdos 1923 
m. sukilėlių savanorių pulko 
veidai, karininkai ir Klaipėdos 
pr ie L ie tuvos p r i j u n g i m o 
iškilmės... Albumas dovanotas 
R. Budrienės, Jono Budrio, 
vyriausio sukilimo vado. žmo
nos. 

Paimu įrėmintą nuotrauką: 

1918 m. Radviliškis. Įdomi nuo
trauka: pirmieji Lietuvos ka
riuomenės kariai . Vienas iš jų, 
Jonas Petraitis sėdi ant mon
goliško kupranugario... 

Štai didelis pluoštas didelių 
nuotraukų — 1960-1980 m. Šias 
vartau virpančiomis rankomis. 
Na ik inanč ios st ichi jos su
naikintieji: sodybų, gojelių, 
pakelių kryžių ir koplytėlių 
Kristus, šventoji jo Motina, 
šventieji... sudaužyti, sulaužyti, 
koplytėlių langai išdaužyti, 
buvusios užuolaidėlės, kaip 
laidotuvių marškos, suplyšusios 
kabaruoja ant sulaužytų rėmų... 

Ir taip nuotrauka po nuo
traukos, suglaudintos į 30 sky
rių, kurių kiekvienas turi po 
kelis ar keliolika poskyrių. 

Pusantro šimtmečio lietuvių 
istorijos ir kultūros apraiškos 
Lietuvoj ir Amerikoj, neiš
skiriamai ta rp savęs susipy
nusios, sustingusios fotogra
finiuose vaizduose su visomis ir 
jų aplinkumos detalėmis, — tai 
turtas, kurį globoja Balzeko 
l ietuvių k u l t ū r o s muziejus 
Lietuvai, tai medžiaga naujai, 
dar n e p a r a š y t a i Lie tuvos 
kultūrinės istorijos knygai, tai 
polėkių šaltinis menininkui, 
muzikui, rašytojui. 

Balzeko l ietuvių kul tūros 
muziejus dėkingas visiems, nuo
t r a u k a s p a a u k o j u s i e m s i r 
kreipiasi į visus tuos, kurie 
nebenori kokių nors nuotraukų 
belaikyti: paaukokite jas mums. 
? res sugrupuosime, sukatalo
guosime ir išsaugosime jas 
ateičiai. 

I r e n a Šere l ienė 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

Be aukštesnės idėjos negali 
egzistuoti nei žmogus, nei tauta. 
Žemėje gi t ė r a t i k v iena 
aukščiausia idėja: sielos nemir
tingumas, nes visos kitos aukš
tesnės idėjos, kuriomis gyvena 
žmogus, kyla t ik iš šios idėjos. 

F. Dostojevksi 

Vien t i k muz ika a š a r a s 
nušluosto, širdis atgaivina, ka i 
jau niekas ki tas nebepagelbsti. 

Įrašas ant vargonėlių 
Šveicarijoje 

Lietuvos kariai savanoriai su mongolišku kupranugariu Radviliškyje. 

St. Petersburg, FL 

D Ž I A U G S M I N G A I 
P A M I N Ė T A V A S A R I O l f r J I 

Ka ip kasmet , šioje kolonijoje 
vasar io 16 minėjimą suruošė 
Floridos Amerikos Lietuvių klu
bo valdyba savo salėje vasario 
15 d. Minėjimą deramu įžan
giniu žodžiu pradėjo ir j am 
v a d o v a v o k l u b o p i r m i n i n 
k a s K l e m a s Jurgėla . Gil iai 
prasmingą invokaciją sukalbėjo 
misijos vadovas kun. Steponas 
Ropolas, OFM. Kūrėjas-sava-
noris B. Daukantas ir buv. 
par t i zanas bei Sibiro kank inys 
V. St ražnickas uždegė scenoje 
žvakę žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimui. Sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos h imna i , 
v a d o v a u j a n t A. K o v e r a i . 
L i e t u v o s n e p r i k l a u s o m y b ė s 
a k t o s i g n a t a r o J . V i l e i š io 
p roanūkė A. Bobelytė perskai
tė Lietuvos nepriklausomkybės 
aktą. Latvių atstovas t a r ė šiltą 
sveikinimo žodį. Floridos gu
be rna to r i aus proklamaciją per
ska i tė Aras Mieželis. 

Minė j imu i p r a n e š i m ą pa
d a r y t i buvo p a k v i e s t a s li
tuanis tas Aleksas Vaškelis, šios 
kolonijos gyventojas . Prele
gentas kruopščiai paruoštoje 
p a s k a i t o j e a p t a r ė V a s a r i o 
16-osios reikšmę, ugdant patrio
t inę sąmonę. Paminėjo, kad 
okupacinėse sąlygose gyve
nančiam jaunimui Vasar io 16-ji 
ka r tka r t ėmis buvo proga pa
demonstruoti savo t au t in į nusi
statymą. T u o k l aus imu paci
tuo ta disidento Vyt. Bogušio 
gimnazijos meto pr is iminimai . 
Nusakydamas nepriklausomy
bės reikšmę lietuvių t au ta i , 
kalbėtojas paminėjo gen. J . 
Bulotos ir prof. K. Būgos pasi
sakymus. Suglausta i ap ta ręs 
laisvės kovas pokario metais, A. 
Vaškelis pakv ie t ė paž iū rė t i 
Arvydo Anusausko ir Vytau to 
Kučinsko Lietuvoje paruoštų 
ginkluotos rezistencijos kovų 
žemėlapių. Savo tu r in ingą pa
skai tą užbaigė skambiomis fra
zėmis, išryškinęs paskut in ių 
metų politinius įvykius , vedu
sius į Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimą ir priėmimą į 
Jungtines Tau tas . Apibendri
n a n t paskaitos tur inį , po pusės 
valandos, jautėsi, jog joje vyravo 
min t i s , k a d k a s d i e n i n i a m e 
gyvenime esame t ik žmonės, 
iškilus reikalui, esame milžinai. 

Klausytojai ilgais aplodismen
t a i s dėkojo p r e l e g e n t u i už 
įdomią paskaitą. Išreiškė jam 
nuoširdžią padėką i r klubo 
pirm. Ki. Ju rgė l a už p a vedžio
j imą po skaudžią praeit į ir besi
džiaugiančią Lietuvą dabar . 

Kovos už laisvę a tmenąs — 
žemėlapius ir l i t e ra tū rą ekspo
navo J Taoras ir S. Salienė, 
ta lkininkaujant V. Gružui . 

Meninėje dalyje Teklė Seko-
nienė jau t r ia i p a d e k l a m a v o 
Zigmo P a v i l i o n i o e i l ė r a š t į 
„Mūsų žemė" . Klubo choras, 

v a d o v a u j a m a s P . A r m o n o , 
akompanuojant R. Ditkienei, 
sklandžiai padainavo 6 patrio
t ines da inas . Publ ika įvertino 
chorą gausiais plojimais ir nelei
do c h o r i s t a m s n u l i p t i nuo 
scenos, kol nepakartojo pasku
t inės dainos. 

Po to 400 da lyvau janč ių 
minėjime vardu buvo pr i imta 
LB pa ruoš ta rezoliucija su ati
t inkamais pataisymais, prašant 
JAV humani ta r inės , techninės ' 
bei finansinės pagalbos Lietuvai 
ir re ika lau jant išvedimo sovie
t inės kar iuomenės iš Lietuvos. 
Rezoliucija bus pasiųsta JAV 
p r e z i d e n t u i , Flor idos kong-
re smanams , senatoriams, Vals
t y b ė s d e p a r t a m e n t o s ek re 
toriui, ambasadoriui Lozoraičiui 
ir Lie tuvos prez. V. Lands
bergiui . 

Minėjime ir sekmadienį pietų 
m e t u buvo renkamos mūsų 
ve iksn iams aukos, kur ių su
auko ta 11,519 dol. ir a t i teko: 
Altai 2,075, Lietuvių Bend
ruomenei 6,166, Tautos Fondui 
1,583 ir abiems ambasadoms 
1,695. Pa lyg inus š iemetines 
a u k a s su pereitų metų vasario 
16 sumomis , šiemet beveik 
pus iau mažesnė aukų suma. 

Klubo pirm. Kl. Jurgėlos pa
dėkos žodžiu, prelegentui A. 
Vaškel iu i , visiems programos 
a t l ikėjams, ta lkininkams, gau
siai publ ika i už ats i lankymą ir 
a u k a s , b a i g t a s minė j imas . 
Klubo valdyba po minėjimo pa-
vaišno visus dalyvius kava ir 
pyragaičiais . 

Sekmadienį, vasario 16 d., 
buvo šios šventės tęsinys Šv. 
V a r d o bažnyč io je . M i š i a s 
užprašė Lietuvių kl bas. Jos 
buvo aukojamos už žuvusius dėl 
L i e t u v o s l a i s v ė s . Misi jos 
v a d o v a s k u n . S t . Ropo las 
pasakė šiai šventei pri taikytą 
pamokslą. Bažnyčioje giedojo 
klubo choras, vadovaujamas P. 
Armono, vargonavo R. Dit-
k ienė . Vyčiai i r abi šaulių 
kuopos dalyvavo su vėliavomis 
bažnyčioje ir per iškilmingą m ; 

nėjimą klubo salėje. Po Mišių 
sugiedotas Lietuvos himnas . 

Visuomenininke Alena De-
venienė-Grigai t ienė , pagerb
dama savo tėvą vasario 16 o.xto 
s ignatarą J . Vileišį, vasario 16 
d. pavaka re susikvietę į savo 
n a m u s geroką skaičių kolonijos 
lietuvių pabendravimui. Šeimi
n inkė Alena pasidžiaugė va
sario 16-sios švente, pažymė
dama, kad ji švenčiama Lietuvo
je, o mes kar tu su jais čia ir 
nuoširdžiai palinkėjo, kad jiems 
t e n Lietuvoje v i skas gera i 
s e k t ų s i . V i s u o m e n i n i n k a s 
Adolfas Armalis t a rė šiltą ir pa
g a r b ų žodelį A lena i tebe-
tęsiančiai šią Vileišių tradiciją 
jau 70 metų. J i s paskai tė ir 
h u m o r i s t i n į r a š i n ė l į iš 
lankymosi Lietuvoje, pavadintą 
„Giminėlės" , kur iuo pralinks
mino sus i r inkus ius . Gausūs 
svečiai buvo pavaišinti ir patrio
t ine nuota ika kel ias valandas 
visi pabendravo. 

K. Gmž. 

A.tA. 
ALFONSAI ŠARAUSKIENEI 

mirus , jos d u k t e r i a i ALFAI LANIAUSKIENEI , jos 
vyrui V A C L O V U I jų sūnums , įnirusios d u k t e r i m s , 
sūnui i r k i t i e m s giminėms re i šk iu gilią i r nuošir
džią užuo jau tą . 

V. Akelaitis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CfflCAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 i r (1-312) 523-9852 

4006-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 92T-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5230440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, 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 namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus la idotuvių n a m u s galite pas iek 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 

I 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. vasario mėn. 27 d. 

x Lietuvių Bendruomenės 
p r e m i j a . Kultūros ta ryba 
grožinės literatūros premiją 
skirs už 1991 m. išleistus darbus 
išeivijoje. Taip pat bus 
svarstomi ir komisijai įteikti 
rankraščiai. Rankraščius iki 
1992 kovo 25 d. prašome siųsti 
komisijos pirmininkei A. Stak-
nienei, 161-16 84th Avenue, 
Jamaica, N Y 11432. Taip pat ir 
leidyklos prašomos tuo pačiu 
adresu pasiųsti 1991 metais 
išleistus grožinės literatūros 
darbus. Vertinimo komisiją su
daro: A. Staknienė, V. Skrups-
kelytė ir A. Landsbergis. Pre
miją 3000 dol. skiria JAV LB. 

x Dr. Antano Razmos, Lie
tuvių Fondo steigėjo ir dabar pa-
tarėjų pirmininko, naujas 
adresas yra toks: 15 W. 345 81st 
Street, Burr Ridge, IL 60521, 
tel. 1-708-655-4757. Adresą reik
tų užsirašyti. 

x Lietuvos Vyčių Viduri-
r ė s Amer ikos dis t r ik to 
narystės ieškojimas, prasidėjęs 
pereitų metų liepos 1 d., baigiasi 
šiemet birželio 30 d. Visi nariai 
turi užsimokėti ir pranešti savo 
finansų sekretoriui. Premijos 
bus paskirstytos atitinkamoms 
kuopoms už pastangas. Tai 
praneša šio užrašymo vadovė E. 
Kasputis. 

x Kovo 11-šios proga Čiur
lionio galerija rengia meno pa
rodą, skirtą pradedantiesiems 
„Mano pirmoji paroda". Užsire
gistravo 16 meno kūrėjų, kurie 
platesnei mūsų visuomenei 
pasirodys pirmą kartą. Paroda 
vyks Čiurliono galerijoje kovo 6 
iki 15 d. Ją organizuoja 
Algimantas Kezys. 

x Lietuvių Fondas prime
na, kad jo rengiamas Lietuvos 
operos solistų koncertas jau 
artėja. Programą atliks sol. 
Irena Milkevičiūtė, sol. Vacį. 
Daunoras ir pianistas Robertas 
Bekionis. Fondas kviečia 
visuomenę gausiai dalyvauti, 
koncertas bus kovo 15 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai Vaznelių Gifts 
International prekyboje. 

x Ju rg i s Štuopis iš Sharon, 
Mass., pratęsdamas prenumera
tą vieneriems metams, pridėjo 
ir 50 dol. J. Štuopį skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x A n t a n a s P leškys , lie
tuviškos spaudos bendradarbis, 
„Draugo" garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą su 
50 dol. auka dienraščio stipri
nimui. Labai dėkojame. 

x J u o z a s Vaskela iš Eto-
bicoke, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą su 60 dol. (kana-
diškų) auka. VI. Kezys, An-
caster, Ont., Kanada, pridėjo 40 
dol. (kanadiškų) J. Vaskelą ir 
VI. Kezį įrašome į garbės pre
numeratorių sąrašą, o už aukas 
labai dėkojame. 

x Sol. D. S tanka i ty tės ir 
„Dainavos" ansamblio koncer
tas jau artėja. Jaunimo centras 
prašo neužmirš t i , kad jo 
rengiamas koncertas įvyks kovo 
8 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Vi
suomenė kviečiama į šį kon
certą gausiai atsilankyti. Savo 
dalyvavimu paremsite ne tik 
mūsų menines pajėgas, bet ir 
J aun imo cent rą . Bi l ie ta i 
Vaznelių Gifts International 
prekyboje. 

x M a r g u č i o r e n g i a m a s 
smuikininko Raimondo Kati
liaus ir pianisto Antano Sme
tonos koncertas bus kovo 22 d. 
3 v. p.p. Jaunimo centre. Bilie
tai gaunami Vaznelių parduo
tuvėje ir Margučio raštinėje. 
Margutyje priimami telefoni
niai užsakymai. 

x Zenonas Žemait is , Lie
tuvos valstybinės operos solis
tas, šiuo metu dainuojąs vieno
je iš daugelio Vokietijos operų, 
šio pavasario mūsų Operos 
spektakliuose a t l iks Cassio 
partiją Verdi „Otelio" operoje. 

x Mūsų Opera jau 36-ąjį 
sezoną rengia mums du operos 
spektaklius — balandžio 26 ir 
gegužės 2 dienomis. Šiame 
sezone pasirinkta statyti Verdi 
4 veiksmų operą „Otelio". Šios 
operos pastatymo išlaidoms 
sumažinti yra susidaręs spe
cialus lėšų telkimo komitetas — 
Stasys Baras, Angelė Nelsienė, 
dr. Antanas Razma ir Vaclovas 
Momkus, kuris vadovauja lėšų 
telkimui, nes būtina palaikyti 
savo kultūrines pajėgas ir savo 
meniniais pastatymais rodytis 
kitų tautybių tarpe. Išeivijos 
lietuviams būtų didelis kultū
rinis nuostolis, jei nebeturė
tume savo meninių vienetų. Šis 
komitetas savo išsiuntinėtais 
laiškais kreipėsi į mus visus, 
prašydamas padėti savo finan
sine auka pastatyti minėtą 
operą. 

x Moterų k lubo Brighton 
P a r k e metinis narių susirinki
mas bus ketvirtadienį, kovo 5 
dieną, 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Narės prašomos dalyvauti. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x „ D r a u g o " t a l k i n i n k i ų 
rengiamas konce r t a s bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje , 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

Parodos „Dailė-92" atidaryme vasario 14 d. Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre. Iš kairės: parodos 
rengėjas Algimantas Kezys, viena iš Lietuvos ir Tee ru festivalio organizatorė Rūta Vanagaitė 
Wyman ir pagrindinis Teatrų festivalio rengėjas Vilniuje Bernard Sahlins. 

Nuotr. Mar tyno Vidzbalio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEPRIKLAUSOMYBES 

PASKELBIMO MINĖJIMAS 
BRIGHTON PARKE 

LB-nės Brighton Parko apy
linkės valdyba ir Nekalto Pra
sidėjimo parapijos vadovybė 
vasario 9 d. bendrai suruošė 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimą. 10 vai. ri
kiuotėje Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčion rinkosi V.D rinktinė, 
Jūrų šauliai, moterys, Lietuvos 
Vyčiai ir jaunieji tautiniais 
drabužiais pasipuošę. Gėles prie 
altoriaus nešė Rūta Juškienė ir 
Vytautas Dijokas. Koncelebruo-
toms Mišioms bažnytinėje pro
cesijoje ėjo kun. Viktoras Rim
šelis, MIC, klebonas kun. Ant. 
Puchenskis, kun. F. Kireilis ir 
kun. Ant. Markus. Evangeliją 
skaitė kun. F. Kireilis. 

Koncelebruotas Mišias atna
šavo ir pamokslą pasakė kun. 
Viktoras Rimšelis. Jis kalbėjo, 
jog šiandien minime Lietuvos 
išsilaisvinimo sukaktį. Nuošir
džiai mes dėkojame Vieš
pačiui Dievui, kad jo gelbėjimu 
atgavome Nepriklausomybę 
1918 m. Vasario 16-tąją ir 1990 
m. Kovo 11-tąją. Savo prasmin
gais žodžiais aiškino, kad po pir
mos nepriklausomybės pa
skelbimo per trumpą laiką tau
ta pasiekė aukštą kultūrinį lygį. 
Lietuva daug kentėjo nuo ko
munistinės diktatūros... Dabar 
komunizmas pats save sunai
kino. Mišių eigoje bažnyčioje 
giedojo parapijos choras ir 
operos solistai Dana Stankai-
tytė ir Algirdas Brazis. Vargo
navo svečias iš Lietuvos muz. R. 
Šokas. Maldas skaitė Antanas 
Drūtys ir Joana Drūtytė. Po 
pamaldų buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. 

Akademinis minėjimas vyko 
parapijos mokyklos salėje. Ko-

x Jeigu norite, kad J ū s ų 
siuntiniai pasiektų Lietuvą 
Velykoms, siųskite iki kovo 6 
d. per ATLANTA IMPORT EX 
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų 1 sv. persiuntimo 
kaina — 69 centai už svarą; 
lengvesnių siuntinių — 79 cen
tai. Siuntinius galima atsiųsti 
UPS. Sunkiems laikams Lietu
voje atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pris tatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per 
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. Čia už 
pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lietu
vos atskristi į Chicago: viene 
rius metus galiojantis bilietas 
tekainuoja 767 d o l e r i u s ; 
užsukite, jei norite pratęsti 
vizas. ATLANTA IMPORT 
EXPORT, 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI i 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

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

(sk) 

x Norint pirkti bei parduo
ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. ar Genę Belec
kus, 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 
x Maistas šv. Velykoms pri

statomas į namus Lietuvoje. 60 
SVARU: dešros, sūris, aliejus, 
kava, cukrus, vaisiai ir kt. — 
$85. 22 SVARAI vien tik mėsos 
gaminių - $85; 11 SVARU deš
rų, 6 dėžutės amerikietiškos ka
vos — $58. Prie visų siuntinių 
galima pridėti aspirino ir vita
minų. Transpak, 2638 W. 69 
St. Chicago, IL, tel. 312-436-
7772. (sk.) 

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

(sk) 

ridoriuje prie stalų Lietuvos pa
ramai aukas registravo: valdy
bos ižd. Alina Vadeišienė, Elena 
Majauskienė, Jurgis Vidžiūnas, 
Vida Žilienė ir Simas Jokūbai
tis rinko solidarumu įnašus. 

Minėjimą pradėjo Danguolė 
Ilginytė, pavaduojanti pirm. S. 
Daulienę, tuomet buvusią Flo
ridoje. Ji pasveikin svečius ir 
visus kitus gausiai atsilankiu
sius. Buvo sugiedota JAV ir 
Lietuvos himnai, atsistojus 
tylos minute buvo prisiminti žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės. 
Maldą sukalbėjo kun. F. Ki
reilis. Šios dienos programai va
dovauti ji pakvietė Rūtą Juš
kienę. 

Rūta Juškienė} perskaičiusi 
1918 metų Vasario 16-sios aktą, 
gražiais žodžiais pasveikinusi 
gausiai susir inkusius , 
supažindino su atsilankiusiais 
svečiais — Illinois gubernato
riaus Edgar atstove Pat Mi-
chalski, Lietuvos generaliniu 
konsulu Vaclovu Kleiza ir jo 
žmona Asta, LB Vidurio Vaka
rų apygardos pirm. Kaziu Lau
kaičiu ir kun. Viktoru Rimšeliu. 

Pakviesta Pat Michalski gu
bernatoriaus vardu pasveikino 
Brighton Parko lietuvius, šven
čiančius Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Taip pat ji 
linkėjo laimės išsilaisvinusiai 
demokratinei Lietuvai stiprėti. 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
pirm. Kazys Laukaitis, pa
sveikinęs LB Brighton Parko 
apylinkę, sakė: „Daugelį metų 
jūs buvote ir esate pažiba mūsų 
apygardoje". Prašė ateiti į 
pagalbą apygardos valdybai 
šiais metais ruošiančiai apy
gardos 35 metų jubiliejų. Sveiki
nimus publika priėmė gausiais 
plojimais. 

Šios dienos pagrindinei kalbai 
R. Juškienė pakvietė Lietuvos 
gener. konsulą Vaclovą Kleizą, 
esantį vienintelį Lietuvos 
atstovą Chicagoje. Pradžioje 
konsulas pareiškė dėkojąs 
Lietuvių Bendruomenės Brigh
ton Parko apylinkės valdybai už 
pakvietimą ir už nuolatinę pa
ramą Lietuvos konsulatui. 
„Turiu pripažinti jog tai vie 

nintelė, pabrėžiu, vienintelė LB-
nės apylinkė, kuri pastoviai 
remia konsulato darbus. Ačiū 
labai!" 

Tik prieš savaitę grįžęs iš 
Lietuvos konsulas pasakojo apie 
Lietuvą ir tenykštį gyvenimą. 
Sakė pajutęs, kad Lietuvoje yra 
didelis ryžtas ir viltis atstatyti 
Lietuvą ant kojų ekonomiškai 
bei politišikai. Matėsi ir skurdo, 
dvasinio bei moralinio. Trūksta 
tarpusavio bendradarbiavimo 
žmogaus su žmogumi. Trūksta 
dvasios, kur mums spindėtu 
įprastas Vakarų pasaulio 
kultūringumas. Tačiau būna ir 
šviesesnių nuotaikų. Iš ryto 
Vilniuje būna didelis žmonių 
judėjimas jaunesnių ir vyresnių 
žmonių, daugumas kalba lietu
viškai. Konsulas lankėsi ir 
Aukščiausiosios tarybos salėje. 
AT sėdi iš eilės trijose grupėse: 
Sąjūdis, Dešinieji ir Kairieji 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis 
įvairiomis progomis yra pa
reiškęs, jog Lietuva yra nepri
klausoma ir laisva. Nepriklau
soma taip, tačiau nenorėčiau su
tikti su profesorium, kad Lietu
va yra laisva. Prelegentas teigia 
tol, kol bus bent vieno svetimo 
kareivio koja Lietuvos žemėje, 
Lietuva dar nėra laisva. 

Prelegentas pasakojo įspū
džius apie apsilankymą Lietu
voje, buvo susitikę ir kalbėjosi 
su ministeriais bei Aukščiausio
sios tarybos nariais, buvo AT 
salėje Vilniuje. Pasikalbėjimai 
abipusiai buvo naudingi. 
„Tačiau, — kalbėjo prelegentas, — 
man atrodo, jog mums užde
dama pareiga be atsakomybės 
save pristatyti tautai, supa
žindinti, ko mes siekiame, kas 
mes esame, ką per ilgą tolimų 
kraštų kelionę sukūrėme. Aš 
esu priėjęs išvados, jog išei
vijai reikia turėti savo postą, 
savo atstovus Lietuvoje, kurie 
kalbėtų apie mus ir už mus. O 
kalbėti reikia". 

Išeivijos lietuvių pilietybės 
reikalas pirmoji versija tikrai 
buvo skaudi. Po ilgesnio laiko 
išgirdę išeivijos balsą, svarstė 
visas pasekmes, tą įstatymą 

pakeitė, papildė mūsų naudai. 
Lietuvoje yra žmonių, ginančių 
mūsų reikalus. Gyvename pe
reinamą laikotarpį. Mūsų parei
ga yra išlikti ištikimais Lietu
vai ir pagelbėti jai atgimti. 

Minėjimo meninėj daly Gran
dies veteranų grupė, vado
vaujama Irenos Smieliauskie-
nės, pašoko tris šokius. Vilija 
Bogutaitė gražiai padeklamavo 
du eilėraščius. Aldona Pankienė 
solo padainavo tris dainas, 
akompanuojant R. Šokui. Mi
nėjimo pabaigai Danguolė 
Ilginytė padėkojo visiems pro
gramos atlikėjams ir visiems ki
tiems. Minėjimo užbaigai ji pa
prašė sugiedoti „Lietuva 
Brangi". 

J . Šlajus 

IEŠKOMA GIMNAZIJOS 
ABITURIENTŲ 

Kazimierai Gustaitytei Leo-
naitienei pirmininkaujant, Lie
tuvių Moterų federacija Chica
goje pradėjo gražią tradiciją 
— Abiturientų balių. Tai kuk
lus, jaukus, bet gražus vakaras, 
kuriame susirenka gimnaziją 
baigiantys jaunuoliai, jų gimi
nės ir draugai. Vakaro pra-
vedėja trumpai apibūdina 
kiekvieną abiturientą. Vienas iš 
baigiančiųjų tar ia žodį ir 
paskiau perduoda lietuvišką 
juostą ateinančių metų abi
turientui. (Prieš porą metų 
Rasos Putriūtės sakyta humo
ristinė kalbelė dar dabar 
daugelio linksmai linksniuo
jama). Visi drauge papietauja, o 
paskiau smagiai šokant pralei
džia vakarą. 

Jau daugelis metų praėjo nuo 
to laiko, kai K. Leonaitienei kilo 
mintis sutelkti gimnazistinį 
jaunimą ir juo pasidžiaugti, 
pasididžiuoti. Daug jaunuolių tą 
vakarą vieni kitus susipažino ir 
užmezgė draugystes visam 
gyvenimui. Daugelio vardus gir
dime, kai kalbama apie veiklą 
paremti atsikuriančią Lietuvą. 
Todėl motinų komitetas, pa
kviestas A. Likanderienės, su 
entuziazmu ir malonumu 
planuoja mūsų jaunuoliams 
atmintiną Abiturientų balių. 

Nemažas darbas yra išaiš
kinti, kas yra šių metų abitu
rientai ir išsiųsti jiems anketas. 
Ne visi prenumeruoja mūsų 
spaudą bei girdi mūsų radijo 
programas. Todėl prašome visų, 
kurie pažįsta lietuvių kilmės 
jaunuolius, šiais metais bai
giančius gimnaziją, paraginti 
juos susisiekti su Raminta Lap-
šiene. Abiturientų balius bus 
šeštadienį, gegužės 30 dieną, 
Sabre Room. Nors šįmet Kazi
miera Gustaitytė Leonaitienė 
pati nebedalyvaus Abiturientų 
baliuje, jai bus malonu žinoti, 
kad jos berta sėklelė išsiskleidė 
į puikų žiedą... 

Indrė 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Montrealio Aušros Var
tų parapijos susirinkimas buvo 
sausio 12 d. Davė pereitų metų 
apyskaitas ir planavo šiems 
metams darbus. Valdybon per
rinkti arba išrinkti E. Kra-
sowski, Nijolė Bagdžiūnienė, E. 
Dainius, A. Jonelis, Albinas 
Baršauskas ir Vytautas Givis. 
Susirinkimą klebonas kun. J. 
Aranauskas baigė malda ir 
pakvietė visus kavai. 

VILNIAUS UNIV. 
STUDENČIŲ KONCERTAS 

Lietuvos Vyčių ir kiti atstovai pagerbia prel. I. Urboną, Gary, Ind. Iš kairės: 
kun F. Kireilis, ses Janina Galubickytė, vyčių atstovė Ellee Kasputis ir kun. 
C. Auglys. 

Jaunimo centro pakviestas va
sario 23 d. didžiojoje salėje kon
certavo Vilniaus universiteto 
studenčių choras Virgo. Choras 
susikūręs 1980 m. iš filologijos 
fakulteto studenčių. Jis dažnai 
girdimas universiteto Šv. Jono 
bažnyčioje. Čia jos įrekordavo ir 
savo pirmą albumą 1990 m. 
Daug kartų dainavo Lietuvos 
radijo ir TV programose. Su 
koncertais lankėsi Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje. Prieš 
pusantrų metų buvo ir 
Chicagoje. 

Šis koncertas sutraukė apie 
400 žmonių. Choras išlavintas, 
susidainavęs, dainas atlieka 
švelniai, melodingai. Nėra jos 
profesionalės dainininkės, bet 
gerai pasiruošusios. Daugelį jų 
net atskirai paruošė choro meno 
vadovė ir dirigentė Rasa Gelgo-
tienė. Į Ameriką dabar jas 
atkvietė Wisconsin universi
tetas ir jos vasario 16-18 die
nomis atliko eilę koncertų 
Madisono bažnyčiose bei uni
versiteto ar kolegijos salėse. Iš 

Lietuvos atskrido 35 žmonės. 
Tarp jų 24 choristės, dirigentė 
ir keturi muzikantai: I. Sabū-
naitė (fortepijonas), Alg. Ver-
bauskas (smuikas), VaLKapliū-
gas (violončelė). Tai Lietuvos 
simfoninio orkestro muzikantai 
— profesionalai ir dar buvo 14 
m. jaunutis fleitistas Giedrius 
Gelgotas. Turėjo atskristi jo tė
velis, bet jam prireikė vykti 
koncertuoti kitur užsienyje, tai 
pavadavo jo sūnus, puikiai pasi
rodęs. Muzikai sklandžiai pri
tarė dainoms, o trio sonatą 
atliko vieni instrumentalistai. 

Publika koncerto programų 
negavo, bet tą pavadavo gera 
pranešėja — Loreta Rauli-
naitytė. Pirmoji dalis daugiau
sia susidėjo iš lietuvių kompo
zitorių kūrinių: T. Brazio 
„Tykiai Nemunėlis teka", A. 
Martinaičio „Verpimo daina", 
„Tulpės", „Lapų žaidimai", V. 
Klovos „Rūta žalioji", J . 
Tamulionio „Šarkela, varnela", 
O. Balakausko „Pumpurėlis" ir 
„Pavasario audra". Tarp tų 
choro dainų miela buvo 
klausytis ir solistės D. Gaškai
tės liaudies dainos: „Beauštanti 
a u š r e l ė " . Choras perėjo į 
pasaulinio garso kompozitorius 
Lasso, Victoria, Bacho, Donizet
ti kūrinius. Kalbas studijuojan
čioms tos originalia kalba 
atliekamos dainos nebuvo pro
blema sklandžiai atlikti. 

Antroji dalis susidėjo daugiau
sia iš t a rp tau t in io garso 
kūrinių: Certon, Mendelssohn, 
Donizetti, Bixio, Rutter, Lilės. 
Jų tarpe buvo ir religinių. Tiesa, 
jos iš ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje giedojo per 
Mišias, žmones labai su-
domindamos. Koncerte publika 
būtų bevelijusi išgirsti daugiau 
lietuviškus kūrinius, bet reikia 
suprasti, kad choras vyko dau
giausia koncertuoti amerikiečių 
universitetuose ir salėse. Visos 
jų dainos buvo klausomos su 
pasitenkinimu ir pasigėrėjimu. 
Po koncerto Jaunimo centro 
tarybos pirm. V. Momkus su 
nuoširdžiu pasitenkinimu pa
reiškė, kad jos — Lietuvos žie-'~ 
das ir viltis. Jaunimo centro 
vadovė S. Endrijonienė nuošir-

- džiai dėkojo chorui bei atsi
lankiusiems svečiams, visus pa-
kviesdama vakarienės į kavinę. 
Choro dirigentė dėkojo už 
pakvietimą, dėkojo lietuvių šei
moms, kurios pas save choristes 
apgyvendino ir maloniai 
priėmė. Įteikė Jaunimo centro 
vald. pirm. savo plokštelę, o 
choras buvo apdovanotas gėlių 
puokštėmis. Ypač buvo įspū
dinga pabaigoje sugiedota Mai
ronio „Lietuva brangi" (muz. J. 
Naujalio), kartu įsijungiant ir 
publikai. 

Choras vasario 24 d. išskrido 
į Birminghamą, o paskiau į 
Atlantą, dar vyks į Washingto-
ną, o kovo 5 d. atgal į Lietuvą. 
Gegužės mėnesį vyks į Bergamo 
festivalį, o rugpjūčio — į Antver-

tpeną, Belgiją, kur bus Pa
baltijo tautų festivalis. Švelnios 
choro dainos Chicagai paliko 
neužmirštamą įspūdį. 

Juoz . Pr . 
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