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Nesilaiko duoto žodžio 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 28 d. (Elta) 
— Krašto apsaugos ministras A. 
Butkevičius buvo gavęs tele
gramą apie ta i , kad 1992 metų 
vasario 25 dieną Vilniaus rajono 
Mickūnų kaime dislokuotas ki
tos valstybės karinis dalinys 
bus išvestas į Rusijos teritoriją. 
Deja, nurodytą dieną tai nebuvo 
padaryta. Buvo sudaryta dviša
lė inspekcija, tačiau galutinis 
inspekcijos aktas nepasirašytas, 
nes Rusijos kariuomenės atsto
vai pareiškė neturį t a m įgalio
jimų. 

Š iuo m e t u didžioji da l is 
t e chn ikos iš Mickūnų j au 
atvežta į Visorius, Vilniaus 
priemiestyje. Tai padaryta nesi
laikant abipusiai sutar tų datų, 
apie technikos judėjimą neinfor
muojant nei krašto apsaugos mi
nisterijos, nei policijos. Apie 
to lesn į k a r i n ė s t e c h n i k o s 
judėjimą — išvežimą iš Visorių 
— Krašto apsaugos ministerija 
nėra informuojama. Nėra ofi
cialiai perduota Lietuvai ir 
buvusi kitos valstybės karinio 
dalinio dislokacijos teritorija 
Mickūnuose. 

Bedarbių Kaune nebus 
Kauno darbo biržoje užregis

truota daugiau nei 1,000 darbo 
ieškančių žmonių. Tačiau į 
klausimą, ar gresia an t ram 
pagal dydį Lietuvos miestui 
bedarbystė, biržos direktorius 
Augustinas Keturakis atsakė: 
ne. Dar daug laisvų darbo vietų 
yra pramonės įmonėse, staty
bose, t ransporto ir kitose orga
nizacijose. Mieste ypač t rūks ta 
suvirintojų, dažytojų, tinkuo
tojų, mūr in inkų, šaltkalvių. 
Sunkiau rast i darbo inžinie
riams ir humanitarams. Tačiau 
kovo mėnesį prasidės biržos 
kursai , kur žmonės galės persi
kvalifikuoti, pasirinkti naują — 
vieną iš deš imt iems j iems 
siūlomų deficitinių profesijų. 

Birža populiarina ir dailiuo
sius verslus. Meninių polinkių 
turinčioms moterims surengti 
pynėjų (jos mokysis pinti iš 
vytelių baldus), dekoratyvinio 
siuvinėjimo ir mezgimo kursai. 

I Monaką ir Vokietiją 
Vakar Vytautas Landsbergis 

išvyko į Monaką. Jis susitiko su 
kunigaikščiu Rainier, dalyvavo 
Taikos akademijos sesijoje 
„Nauji Europos saugumo duo
menys" ir joje pasakė kalbą. 
Lietuvos parlamento vadovas 
taip pat susitiks su NATO 
vadovybės atstovais. 

Bonoje numatytas pokalbis su 
Vokietijos prezidentu Richard 
von VVaizaeker, užsienio reikalų 
ministru Hans-Dietrich Gen-
scher, kitais politikais ir versli
ninkais. Vasario 29 dieną Vo
kietijos katalikiškoje akademi
joje Hamburge Vytautas Lands-

KALENDORIUS 

Vasar io 29 d.: Osvaldas, 
Voverė, Žiemulis. 

Kovo 1 d.: Albinas, Antanina, 
Amalis, Rusnė, Tulgaudas. 

Kovo 2 d.: Marcelinas, Elena, 
Ei tautas , Dautara , Agnietė, 
Naida. 

K o v o 3 d.: T ic i janas , 
K u n i g u n d a , Uosis , Tulė , 
Nonita. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:27, leidžiasi 5:39. 
Temperatūra šeštadienį 43 1., 

sekmadienį 53 L, pirmadienį 55 
L, antradienį 5 1 1. 

bergis da lyvaus po l i t in iame 
forume „Laisvė, lygybė, soli
da rumas" . P a r l a m e n t o vadovo 
vizito metu n u m a t o m a pasira
šyti L i e t u v o s ir Vokiet i jos 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutart į . 

Lietuvos v ė l i a v a — prie 
vakar in ių v a r t ų 

Lietuvos pasieniečiai galuti
nai perėmė j ū r ų sieną tarptau
tinėje perkėloje Kla ipėda — 
Mukranas . N u o šiol Kraš to ap
saugos ministerijos kar ia i kont
roliuoja ir saugo krant inėje 
pr is išvar tavusius Lietuvos ir 
Vokietijos ke l tus , t i k r ina ir 
įformina jūr in inkų bei keleivių 
dokumentus. 

Kaziuko m u g ė Vilniuje 
Nuo seniausių la ikų visoje 

Europoje buvo garsios Kaziuko 
mugės. P r i e š kovo 4-ąją — 
š v e n t o K a z i m i e r o d i eną į 
Lukiškių a ikš tę Vilniuje suva
žiuodavo, sup laukdavo minių 
minios pirklių ir pirkėjų. Visą 
žiemą audusios ka imo moterys 
čia a t v e ž d a v o m a r g a r a š č i ų 
audeklų rietimus, ypač daug bū
davo p r e k i ų iš m e d ž i o — 
r a t l a n k i ų i r g r ė b l i a k o č i ų , 
kubilų, rėčkų, krepšių. Tolimų 
kraš tų prekeiv ia i a tveždavo 
fabrikinių prekių ir mainydavo 
jas į viet ines. 

Prieš keletą metų Kaziuko 
mugių t radic i ja Vilniuje — 
atgaivinta . Kol Lukišių j t ikštė 
buvo užimta (ten, ištiesės ranką 
s tovėjo L e n i n a s ) , K a z i u k o 
muges pradėta rengti Kalvarijų 
turguje. Atgaiv in ta tradicija 
i š s i p l ė t ė į v isą V i l n i a u s 
senamies t į . Š įme t Kaz iuko 
mugė j au prasidėjo i r tęsis iki 
pat Užgavėnių. Tiems, kur iems 
šalta lauke — t u r g a u s aikštėje, 
gatvelėse, — savo pastogę su
teikė koncertų ir sporto rūmai . 
Visur — l inksma nuo ta ika , 
daug žmonių su t a u t i n i a i s 
drabužiais, groja kaimo kapelos. 
O nuo prekių — akys raibsta . 
Didžiulė p in t inė bulvėms — ke
tu r i a sdeš imt rub l ių , dai l ia i 
išskaptuotas klevo šaukš t a s — 
triedešimt, o molio ąsotis — 
visą šimtą rublių kainuoja. 
Labai daug Vi ln iaus verbų. J ų 
kainos nuo 30 iki 100 rubl ių 
Iš vytelių p in tus vasa rnamio 
baldus nusipirko žmogus už 10 
tūkstančių rublių. 

Rimvydas Survila, 
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ministras, vadovauja žemės ūkio su
dėtingoms reformoms, kurių pir
masis etapas turi baigtis iki 
balandžio 1 d. 

— Latvijos Gynybos minist
ras Talava Jundzis pasakė , jog 
sovietinių kareivių iš Lietuvos 
vykimas per Latviją į Rusiją, be 
latvių sut ikimo, būtų laikomas 
„dideliu ta rp tau t in ių įs ta tymų 
pažeidimu". 

Lietuvos Respublikos prezidentui Vytautui Landsbergiui suteikiamas Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės daktaratas. Dešinėje matyti to universiteto rektorius dr. Algirdas Avižienis 
ir prorektorė dr. Lucija Baškauskaitė, abu iš Amerikos. V. Kapčiaus nuotrauka 

(Iš E. Šulaičio archyvo) 

Baigėsi 7 tautų konferencija 
prieš narkotikus 

S a n Antonio. Vasario 26. — 
Čia buvo susirinkę trečiadienį 
i r k e t v i r t a d i e n į s e p t y n i ų 
valstybių vadai su savo pata
rėjais aptar t i kovos būdų su 
narkot ikais . Tai jau an t ras kar
tas , kai Lotynų Amerikos vadai 
k a r t u su JAV p r e z i d e n t u 
svarsto narkotikų siuntimą į 
JAV ir į ki tus kraštus. 

Šioje konferencijoje dalyvavo 
Kolumbijos, Peru, Bolivijos, 
Meksikos, Ekvadoro ir JAV pre
zidentai bei Vnecuelos delega
cija. Iki šiol Amerika tai kovai 
skyrė 2.2 bilijonus dolerių. 
Ekonimiškai rėmė Peru, Bolivi

ją ir Kolumbiją. Lotynų kraštai, 
o ypač Pe ru ir Bolivija, yra 
pagrindiniai koko gamintojai, iš 
kurio pagaminamas kokainas. 
Ten buvo svarstytas Peru koko 
ūkin inkų, kurių yra 250,000 
k laus imas , kaip juos pervesti į 
kitą ūkininkavimo šaką, kai 

Karių išvykimas 
atidėtas 

V i l n i u s . Vasario 26 . — 
Vasario 21 d. Šiaurvakarinės 
grupės karinių pajėgų vadas 
pu lk . gen. Valerii Mironov 
a t s iun tė telegramą Lietuvos 
Gynybos ministrui Audr iu i 
Butkevičiui, pranešdamas, kad 
buvusieji sovietų daliniai pradės 
p a s i t r a u k i m ą iš L i e t u v o s 
vasario 25 d. Pirmiausia bus 
išvestas aviacijos batalionas iš 
Mickūnų , 11 kilometrų už 
Kauno. 

Vasario 25 dieną žurnalistai 
susirinko minėtoje vietoje stebė
ti, ka ip svetimieji kariai išvyks 
iš tos bazės ir pradės išvažiavi
mą. Tačiau jie labai nusivylė, 
kai pamatė kareivius k raunant 
malkas . Tos bazės viršininkas 
p u l k . Vlad imi r Geras imov 
pasakė, jog jis nežinąs, kodėl 
suplanuotas išvykimas buvo 
at idėtas , bet sugestionavo, kad 
dalinys gali išvykti vasario 27 
dieną. Maždaug 100 kareivių 
turėtų, sakė jis. išvykti pirmiau 
į Vilnių, ir tada su kitais kariais 
išvažiuoti t ik kovo 3 dieną, 
praneša RFE žinios. Gynybos 
viceminstras Jonas Paužolis su 
savo komisijos nariais pradėjo 
apžiūrėti bazės patalpas, kad 
pas i ruoš tų formaliam perė
mimui . 

kraštas yra neturtingas. Bet tai 
sunki problema. Peru vyriau
sybė nežino, ką daryti su tiek 
daug ūkininkų, jei iš jų bus 
a t i m t a s š is pragyvenimo 
šaltinis. 

Hemisferos t a r y b a 
Lotynų kraštų vadai mielai 

sveikino prez. Bushą, kad galėjo 
su juo susitikti. Tačiau Ameri
kos diplomatas, prašęs nerašyti 
jo pavardės, pasakė AP žurna
listui, kad Bushui ši konferen
cija bus naudinga jo rinkimi
niais metais. Pirmą kartą prez. 
Bushas šiuos klausimus svarstė 
1990 m. Cartagenoje, Kolum
bijoje. Po to pasitarimo suma
žėjo narkotikų prekyba, tačiau ne 
tiek, kiek reikėtų. Lotynų vadai 
steigia tos hemisferos tarybą iš 
tų septynių kraštų, kurie savo 
posėdžiuose bandys kar tu ma
žinti nuodingųjų narko t ikų 
prekybą ir kovos būdus su jų 
pirkliais bei kontrabanda j 
kitus kiaštus. 

Nedaug pažangos 
Busho adminis t rac i jos 

pareigūnai pripažino švelnią 
pažangą šios rūšies kovoje. 
Tačiau kritikai Kongrese sako. 
kad rezultatai yra blankūs, nes 
narkomanai siaučia visame 
kontinente. Ir ne tik kokainas 
plaukia laisvokai į Ameriką, bet 
jo pirkliai, atidarė plačiai rinką 
ir Europoje, o paskutiniu metu 
ir Japonijoje bei kituose Azijos 
kraštuose. Bet blogiausia, jog 
Kolumbijoje pradėtas plačiai 
gaminti heroinas ir eksportuo
jamas į Ameriką. Prezidento 
Busho Andų s t r a t eg i j a 
nepasisekė, sako kongresmenas 
C. Schumer iš Brooklyno, kuris 
Atstovų rūmuose vadovauja tai 
komisijai, kuri tiria ir rūpinasi 
narkomanų sustabdymu ir kuri 
s tebi prezidento s u d a r y t ą 
administracini vienetą kovai su 
narkotikų prekyba. 

Administracijos tų reikalų 
vyriausias viršininkas Bob Mar-
t inez sako, jog praėjusiais 
metais buvo paimta daug koka
ino ne tik JAV, bet ir kituose 
kraštuose ir beveik sunaikinta 
narkotikų prekybos organiza
cija Kolumbijoje. 

San Antonio mieste buvo pasi
rašytas čia minėtų valstybių 
susitarimas, kad visi kar tu ves 
kovą. 

Kad spauda butų doros, kultūros, 
žmonių gerovės rėmėja ir įkvėpėja 
Eltos direktoriaus pasisakymas pradedant pareigas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lie tuvos radijas pranešė, 
jog vasario 27 d. buvę sovietų 
daliniai paliko aviacijos bazę 
Mickūnuose, bet nepasirašė tos 
bazės perdavimo dokumentų. 
Daugelį karinių įrengimų jie 
perkėlė į Visorių bazę ir tuo 
pažeidė susitarimą, kad Lie
tuvos pareigūnai tur i būt i iš 
anksto painformuoti prieš bet 
kokį karinių įrengimų perkėli
mą. 

— Estijos vyriausybė atsakė 
į Rusijos Užsienio ministerijos 
pareiškimą, kad Estija reabili
tuoja vokiečių karo meto nacių 
nusikaltėlius, paaiškindama: 
nacių karo nusikaltėliai nebuvo 
įskaityti į reabilitacijos aktą, 
pranešė Reuterio žinių agen
tūra. Vasario 19 priimtasis 
įs tatymas reabil i tuoja tuos, 
kurie buvo Sovietų tribunolo 
nuteisti be teismo eigos. Tačiau 
gali peržiūrėti to asmens bylą, 
jei bus įteikti įrodymai, kad jis 
buvo nusikaltęs tuo metu . 

— Rusija ketvirtadienį vėl 
nutraukė naftos tiekimą Mažei
kių rafinerijai, pasakydama, 
kad naftos pasiųsta tiek, už kiek 
buvo užmokėta. 

— Varšuvoje Lietuvos Eko
nomikos ministras Albertas 
Šimėnas ir Lenkijos Ekonomi
kos ministras Adam Glapinski 
pasirašė ekonominio bendra
darbiavimo susitarimą. Lenkų 
PAP žinių agentūra paskelbė, 
kad tai liečia plačios apimties 
bendradarbiavimą, įskaitant ir 
perėjimą per Lietuvos-Lenkijos 
sieną. 

— „San Antonio deklaraci
ja", kurią 20 puslapių apimty
je išleido Lotynų Amerikos 
vadai ir prez. Bushas, pažymi 
reikalą griežčiau kovoti su 
narkotikų skleidėjais ir kad koko 
grūdų augintojams būtų suteik
ta parama pereiti į vaismedžių 
auginimą, ypač Perų valstybėje, 
kuri pagamina 60% koko, iš 
kurio gaminamas kokainas. 

— NATO vyriausiojo vado 
pavaduotojas Sir gen. Brian 
Kenny viz i tavo Latv i jos 
Gynybos ministrą Talavs Jund
zis, prezidentą A. Gorbunovs, ir 
kitus vyriausybės nar ius ir 
sutarė, kad Latvija siųs savo 
atstovus į NATO mokyklą Vo
kietijoje. Prieš ta i gen. Kenny 
lankėsi Lietuvoje. Gi NATO 
generalinis sekretorius Manfred 
VVoerner lankysis Rygoje balan
džio mėnesį. 

Vilnius. — Lietuvos žinių 
agentūros direktoriumi buvo 
paskirtas toje pačioje informaci
jos įstaigoje dirbęs vertėjas Adol
fas Gurskis. „Lietuvos aidas", 
supažindindamas Lietuvos gy
ventojus su šios svarbios agen
tūros naujuoju direktoriumi, 
pateikė vasario 7-os dienos laido
je Linos Pečeliūnienės užrašytą 
pasikalbėjimo. Susipažinkime ir 
mes. 

Papasakokite kaip keisis 
Elta, kokie jos tikslai. 

Tikslas — teisinga, objektyvi 
ir operatyvi informacija. Lie
tuvos žmones tur i žinoti, kas 
vyksta pasaulyje, ir pasaulis 
t u r i žinoti, kokias vertybes mes 
puoselėjam, kokia padėtis Lie
tuvoje. 

Kalbėdamas apie vertybes, j 
žurnal is tės klausimą atsakė 
ta ip . Sausio 13 pagerbėme savo 
didvyrius, minėjome Laisvės 
gynėjų dieną. Laisvę visada rei
kės ginti. Turime išorinę laisvę, 
bet dar neturime tikros vidinės. 
Laisvės nuo niekšybės, nuo viso 
to , ko turėtume atsikratyti. No
rėčiau, kad ir Elta būtų viena iš 
tokių Lietuvos laisvės gynėjų, 
tiesos sakymu padėtų įsigalėti 
t ikra i laisvei. Prisiminkime: 
„ J ū s pažinsite tiesą, ir tiesa 
padarys jus laisvus". Nenorė
čiau, kad Gynėjų diena, aukų 
prisiminimas būtų tik epizodi
nis , proginis Lietuvos gyvenimo 
reiškinys. 

Prisimenu kažkieno pasaky
t u s žodžius: žmogui priklauso 
t i k tai, ką jis gali duoti ki tam 
žmogui. Norėčiau, kad mano 
vadovaujama įstaiga dovanotų 
Lietuvos žmonėms t ik tiesą, tik 
gėrį- Nepriklausomos Lietuvos 
žurnalistų sąjungos įstatuose 
buvo įrašyta: „Rūpintis spaudos 
tobulumu, kad spauda būtų do-

sienyje. Dabar, ka i VLIKas 
nutraukė savo veiklą, nus to tas 
leisti ir komiteto Eltos biule
tenis. Daugelį metų užsienyje 
veikusios El tos b i u l e t e n i s 
vienintelis regul iarus infor
macijos apie Lietuva šal t inis . 
J is buvo siunčiamas įvairioms 
agentūroms, spaudai, į takin
giems asmenims, bibliotekoms. 
Dabar šį darbą reikės a t l ik t i 
mūsų agentūrai. Bendradar
biausime su Užsienio re ikalų 
ministerija, Vyriausybės, Par
lamento informacijos t a rny
bomis. Tiesos sakymu turėsime 
užpildyti vakuumą, kad dezin
formacija, sklindanti j užsienį, 
negalėtų pakenk t i Lietuvos 
prestižui, juridinei ir materi
aliai paramai. 

Toliau pasikalbėjime klausia
ma, ar numatyta didelių agen
tūroje pakeitimų. 

Struktūra šiek t iek buvo kei
čiama. Bet ne iki galo. Sulip
dyta pagal TASSo pavyzdį. 
Norėčiau Eltos modelį keisti 
pagal Vakarų informaci jos 
a g e n t ū r ų pavyzdį . B ū t i n a 
išstudijuoti nedidelių valstybių 
informacijos agentūrų darbą. 
Norėčiau vertikalią stroktūrą pa
keisti horizontalia. Kad kiek
vienas darbuotojas pats save 
kontroliuotų, jaustų didesnę 
asmeninę atsakomybę. 

Ar da rbuo to ja i p a s i r e n g ę 
permainomis? 

Žurnalistų darbas, ka ip i r 
kiekvienas, sovietinėje epocho
je buvo nuvert intas. Viskas 
buvo tik priemonė par tokratų 
tikslams. Net ir kalba. Ir Eltos, 
ir laikraščių, net ir „Lietuvos 
aido" kalba šlubuoja. M u m s 
kalė į galvas-kalba-bendravimo 
priemonė. O juk kalba-ir didelė 
tautos vertybė. Reikia į viską 
naujo požiūrio. 

Adolfas Gurskis, 
Lietuvos Respublikos žinių agentūros direktorius. 

ros, kultūros ir žmonių gerovės 
rėmėja i r įkvėpėja". Taigi 
pirmiausia akcentuojama dora, 
ja ir turėtų viskas remtis. 

Ilgus metus dirbdamas El
toje, Jūs turbūt susidūrėte ir 
s u nedora žurnalistika. Gal 
net galima kalbėti apie bu
vusią faktų iškraipymo sis
temą. 

P e r 40 okupacijos m e t ų 
turėjome progų gerai išstu
di juot i melo technologiją, 
įvairiai galima sakyti netiesą, 
nusikalst i 8 Dievo įsakymui 
„Nekalbėk netiesos". Galima 
šiurkščiai pameluoti, galima 
pasakyti pusę tiesos, kitą -
nutylėti , uždelsti informacijos 
paskleidimą, paskelbti, kai jau 
nebeaktualu, sukeisti propor
cijas. Berods akademikas Licha-
čiovas y ra pasakęs: niekšybė 
p i r m i a u s i a išsikeroja sub
jaurotame, sugadintame žodyje. 
Būtina priešintis dezinformaci
ja i . Turėsime daugiau dėmesio 
s k i r t i užs ien iu i . Kai mes 
buvome prispausti, tą darbą iš 
dalies atl iko Elta, veikusi už-

Kaip ver t ina te prieš J u s 
buvus ių direktorių darbą? 

Dabar gauname informaciją iš 
Reuter, iš Norvegijos, Vokieti
jos (DPA). Neatsirado j i be 
rūpinimosi ir darbo. Net rukus 
pradės eiti informacija iš 
France-Presse. Bet medžiagos 
dar kaip reikiant neapdorojam. 
Daug jos nueina niekais. Reikia 
suformuoti tarnybas, kur ios 
sugebėtų įvertinti visą gau
namą informaciją, a t r i n k t i 
ak tua l i aus ią ir p a s k l e i s t i . 
Dažnai p r i s i m e n u ir k u o 
ger iaus iu žodžiu m i n i u 
dvidešimt metų nepriklausomos 
Lietuvos Eltos direktorius — J . 
Eretą, M. Avietėnaitę, E. Tu
rauską. P. Dailide, V. Gustainį. 
Norėčiau, kad Elta a tgautų jų 
direktoriavimo metų t u r ė t ą 
prestižą ir reikšmę Lietuvos 
gyvenimui. 

Pr ierašas . ..Draugasjau kurį 
laiką spausdina kiekvieną dieną 
gautas faksu žinias iš Lietuvos. 
Jas kaip tik paruošia ir siunčia 
mums Eltos agentūros žurnalis
tai, kuriems ir vadovauja direk
torius Adolfas Gurskis. 
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TELŠIUOSE SUKO 
LAIKRODĮ 100 METŲ 

PIRMYN 
3-ji Ate i t in inkų k o n g r e s ą 

p r i s i m e n a n t 

Telšiuose lankiau gimnaziją. 
Tai buvo jaukus miestas, į kurį 
sugr įždavau rudenį . Pi lnas 
moksleivių, kupinas jaunystės. 

Vasarą į Telšius užsukti buvo 
nejauku. Tuščia, t ik įkaitę 
mūra i ir akmenys. Taip ir noris 
greičiau išvažiuoti. 

Štai anais 1935 metais sujudo 
ž m o n ė s ir va sa r ą Telš ius 
pripi ldė jaunimo. Ten vyko 
trečiasis Ateitininkų federacijos 
kongresas. J is turėjo būti Klai-
pėdoje, bet vyriausybė neleido. 
P a s i r i n k t i Telš ia i , nes čia 
žemaičių sostinė, o žemaičiai 
a tkakl iai kovojo prieš kryžiuo 
čių puolimus. Ir juos atlaikė. 

Nuvykau dviračiu. Miestas 
pilnas žmonių, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos. Visi eina, skuba 
posėdžiauja. Jaunas moksleivis 
daug kur nepritapsi. Prisimi
nimuose išliko tik tie momentai, 
kurie labiausiai iš kitų išsis
kyrė. Tai buvo koncertas ka
tedroje , laužas pr ie ežero, 
eitynės meste, Federacijos vado 
kalba ir l i teratūros vakaras. 

Rel iginis k o n c e r t a s 

Buvo iškilmingos pamaldos su 
vyskupais, daugybe kunigų. 
Buvo ir religinis koncertas ka
tedroje. 

Šiaip taip patekau į vidų. 
Katedra turi du aukštus. An
t rame aukšte yra lyg balkonas, 
kur is eina aplink visą katedrą. 
Ten ir įsispraudžiau prie mūro. 

Giedojo solistai, studentų atei
t ininkų choras. J ie atliko Du-
Bois oratoriją „Paskutinieji 
Kristaus septyni žodžiai'*. Labai 
įspūdinga: vargonai gaudė, 
choras ir sol is tai! Drebėjo 
katedros mūrai ir mūsų jaunos 
širdys. Juk čia vaizduojama 
Kristaus kančia. Jo paskutinieji 
septyni žodžiai! 

V a k a r a s p r i e eže ro 
Į mies tą atėjo v a k a r a s . 

Kongreso vadovai visus išvedė 
Žarėnų gatve prie Masčio ežero. 
Susėdom p a k r a n t ė s š la i te . 
Laužas didžiulis. Uždegė jį. 

Laužą pravedė aktorius Balys 
Lukošius. Čia deklamavo, dai
navo, krėtė išdaigius juokus. 

Žarijos kilo į viršų, į nakti. 
Kaip tos žarijos buvome ir mes, 
troške šviesti kitiems. 

Patiko aktoriaus Balio Luko
š iaus l a n k s t u m a s , išradin
gumas. 

Ei tynės p e r miestą 

Vasaros metu buvo įvairių 
patalpų, kur kongreso dalyviai 
galėjo posėdžiauti. Buvo tuščios 
įva i r ios mokyklos, kunigų 
seminarija. 

Mus besiblaškančius didžiai 
sujaudino kongreso dalyvių ei
tynės per miestą. Prasidėjo iš 
ka tedros a ikš tės ir leidosi 

žemyn, ėjo per turgaviete ir vėl 
kilo į kalniuką, kur buvo kita 
bažnyčia. Ją caro laikais buvo 
atėmę, pavertę cerkve, tada vėl 
buvo naujos parapijos bažnyčia. 

Apie tą bažnytėlę buvo miesto 
parkas. Čia ir atėjo kongreso 
dalyviai su daugybe vėliavų, 
korporacijos, draugijos, sąjun 
gos. Ir kiek daug gražaus jauni
mo. Tai dinaminės Lietuvos 
ateities jėga. 

Prof. K. P a k š t o k a l b a 

Ateitininkų kongresai k a s 
penkeri metai išrenka naują 
Ateitininkų federacijos vadą, 
surikiuoja ir kitą federacijos 
valdybą. Šiame kongrese antrai 
kadencijai buvo perrinktas vado 
pareigoms prof. Kazys Pakštas . 

Visi žinojome, kad j is atvykęs 
iš Amerikos, geografas, lakios 
vaizduotės žmogus. 

Išrinktas federacijos vadu j i s 
pasakė bene įspūdingiausią 
savo kalbą, kurią paskui daug 
kartų prisiminė ir komentavo 
mūsų spauda. Jis mokėjo ug
ningai, pagaunančiai kalbėti . 
Mokėjo laiko nuotaikas išreikšti 
kokiu nors šūkiu, kur is įstrig
davo klausytojų atmintin. 

Tada d a u g k a l b ė t a a p i e 
Lietuvos kultūrinę pažangą. Ir 
ta i jis išreiškė tokiu šūkiu: 
„Pasukime Lietuvos kul tūros 
laikrodį 100 metų pirmyn". 

Kalbėjo labai ugningai, Visus 
uždegė savo kalba. Visi plojo ir 
plojo. Ir man, j aunam gim
nazistui, padarė didelį įspūdį, 
skatino siekti, lavintis ir t r iūst i 
savo kultūros labui. 

L i t e r a t ū r o s v a k a r a s 

Ant to paties kalno sutemus 
buvo ir literatūros vakaras. 
Stovėjau p r i s ig l audęs p r i e 
medžio, paaukštinimo dešinėje. 
Mėgau literatūrą, poeziją. O čia 
suvažiavo t iek literatų. Išblėso 
daugelio vardai, prisimenu t ik 
Bernardą Brazdžionį , Kazį 
Zupką. kuris tuo metu redagavo 
„Ateities" žurnalą. 

Klausiausi kiekvieno žodžio. 
Daug ko nesupratau, bet buvo 
įdomu, s k a t i n a n č i a i ve ikė 
mane, kuris jau troškau kažką 
rašyti. Ir sukėlė nenmą eiti į 
tuos l i teratūros lauk: 3. 

* 
Šiand ien . po t i ekos m e t ų 

prisiminimuose l iko Masčio 
eže ras , k a l n e l i a i , k a l v o s , 
katedra. Išliko toji gyva atei
nanti jaunų žmonių srovė, kur i 
troško Lietuvą iškelti savo 
jaunatvišku entuziazmu. Tos 
pakilios jaunatvės dienos ir 
dabar šildo mus ir nuolatos 
skatina į altruistinį, idealistinį 
rterbą. 

P a u l i u s J u r k u s 

Sausio 13-sios aukų atvaizdų kryžius Kennebunkporte. 

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO DIENA 
Šios dvasinio susikaupimo 

Dienos vedėjas, puikus rekolek
cijų vadovas , svečias iš 
Cleveland, Ohio, kun. G. 
Kijauskas,S.J. , padės kiek
vienam giliau suprasti tikrąją 
Gavėnios re ikšmę krikščio-
niui-katalikui. 

Anais laikais mūsų tėvai daug 
geriau suprato Gavėnios esmę 
nei mes, „modernaus" amžiaus 
katalikai. Anais laikais Gavė
nios metu nebuvo linksmina
masi , buvo ramybė 40-čiai 
dienų, susikaupimas maldoje ir 
pasn inkas sus ivaldymui ir 
aukai. 

Šiandien gyvename baisioj 
gyvenimo monotonijoje iki dva
sinio ir fizinio išsekimo. Jokio 
skirtumo nedaroma nei bažnyti
nės Gavėnios, nei Advento 
metu. Šokame, dainuojame — 
trankios muzikos garsuose 
gyvename i š t i sus m e t u s . 
Banketai, sočios vakarienės 

tęsiasi ištisus metus, neduo
damos žmogui nei savaitgaliais 
būti šeimoje ar artimų draugų 
tarpe. O ką bekalbėti apie 
vienos ar kelių dienų, savait
galyje skyrimą savo asmeninio 
gyvenimo dvasinei atgaivai. 

Ar taip ir turi būti visus 
metus, per visą kataliko-krikš-
čionio gyvenimą? 

Pažinti Gavėnios laikotarpio 
prasmę, esmę ir reikšmę kata
likui yra būtinybė. Todėl visi 
kviečiami panaudoti šią progą, 
ruošiamą Ateitininkų namuose, 
Lemonte, š.m. kovo 21d. nuo 9 
vai. ryto iki Š vai. vakaro, su 
pietumis ten pat. Auka asme
niui (dienos maistui, namų ir 
pačio rekolekcijų vadovo kun. G. 
Kijausko išlaidoms padengti) 
t ik 15 dol. asmeniui. 

Registruotis iki kovo 17 d., 
tel.: 708-257-6675 (O. Abromai-
tienė). 

-jdv-

RELIGINIS 
KONKURSAS 

Pre l a t a s Juozas Prunsk is ir 
š iais me ta i s sk i r ia premiją(s), 
sumoje 5,500 dol., 1. Krikš
čionybės idealus ugdančiam pro
jek tu i įvykdyti a rba 2. Naujam 
rel iginiam veikalui išleisti išei
vijoje a r Lietuvoje. 

Norintieji KONKURSE daly
vau t i t u r i : 

1. paruoš t i projektą, ugdantį 
Kr ikščionybės idealus (Toks 
projektas galėtų būti seminaras 
k a t e k e t a m s a r l i turg is tams, ar 
kursas j a u n i e m s vadovams, ar 
ne t stipendija rel iginių kursų 
studentui(ei) , įsipareigojusiam 
vėliau dirbti lietuviškoje parapi
joje ar panaš ia i ) ; arba 

2. į te ik t i savo parašytą a r 
išverstą relginį veikalą, skirtą 
va ikams , j a u n i m u i a r suaugu
siems. 

Konkur so medžiagą re ikia 
prieš 1992 m. rugsėjo 1 d. įteikti 
Neka l t a i Pradėtosios Marijos 
Seser ims šiuo adresu: 
Sisters of t h e Immacula te 

Conception 
Religinis Konkursas 
600 Liber ty Highway 
P u t n a m , CT 06260. 

P r o j e k t a s a r v e i k a l a s 
pa s i r a šomas s lapyvardžiu i r 
įdedamas a t sk i r a s vokelis su 
t i k r ą j a a u t o r i a u s p a v a r d e , 
adresu i r telefonu. Premijų 
paske lb imas įvyks 1992 lap
kričio 1 d. 

ATEITININKŲ NAMŲ PASTOGĖJE 
Pavasaris jau ateina į namų 

kiemą. Pirmieji daigai j au 
kalasi iš žemės ir veržiasi į 
saulės šviesą. Dar viena kita 
savaitė ir pavasar is sprogs 
geltonais narcizų ir forsintijų 
žiedais. O kiek toje namų aplin
koje esama ir bevardžių krūmų 
su pu ik i aus i a i s pavasa r io 
žiedais, o kiek čiulbėjimo juose 
bus įvair iausių paukš te l ių 
lipdančių savo šeimai lizdelius. 
Pavasaris atsivers visu savo 
grožiu ir vilios į gražią gamtą 
pasigrožėjimi'' ~ '.iniam po
ilsiui. 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W . Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields. I I I . 
Tol . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOK8A 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMfcl Rd., Ch icago. IL 

R o z . ( 1 -312 )778-7679 
Keb . (1-312) 532-0221 

KURSAI STOVYKLOS 
VADOVAMS 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovyklos vadovų kursai 
nukeliami į balandžio 11 d. 
Kietoj anksčiau skelbtos bal. 4 
d.i. Kursai vyks Ateit ininkų 
namuose, Lemonte. Registruotis 
iki kovo 27 d. pas Danutę Petru-
spvičiūte. tel. 313-626-4709. 

NAUJA JAS CENTRO 
VADOVYBĖ 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
centro valdybos pirmininke nuo 
1992 m. pradžios yra Danutė 
Fe t ru sev i č iū t ė iš De t ro i to 
apylinkės. 

Naujoji pirmininkė studijavo 
Tulane universitete. įgydama 
bakalauro laipsni iš anglų 
kalbos Po to metus studijavo 
lotynu kalbą Michigano univer
sitete. Vilniaus universi tete 
gilinosi 1 lietuvių kalbą, stu 
dijuodama fonologiją, morfolo
giją ir dialektologiją. Grįžus iš 

Lietuvos kompiuterių srityje 
dirbo IBM bendrovei. Gegužės 
mėnesį pradės siekti magistro 
laipsnio lingvistik je. 

Nuo mažens ateitininkė. Yra 
vadovavusi stovykloms Daina
voje. Mokytojauja Detroito 
..Žiburio" lituanistinėje mo
kykloje. Yra Lietuvių Bend
ruomenės tarybos narė. Šoka 
taut in ius šokius ,.Audinio" 
ansamblyje. Priklauso „Kovo" 
sporto klubui. Yra lietuviškų 
radijo programų pranešėja. 

Kiti naujai sudarytos Centro 
valdybos nariai: Nijolė Lap-
šienė. iždininkė; Elena Juozai
tienė, sekretorė; kun. Antanas 
Saulait is ,SJ, dvasios vadas; 
Birutė Bublienė, patarėja ir 
Ateitininkų federacijos tarybos 
pirmininkė. 

Naujoji valdyba pasiekiama 
šiuo adresu: Danutė Petruse-
vičiūte. 30200 Oakleaf Lane, 
Franklin, MI, 48025. Telefonas: 
1-313 626-4709. 

Romua ldas Kr i auč iūnas 

Rūpesč ia i 
Šiuose namuose vyks gegu

žinės, p iknika i ir j a u n i m o 
susibūrimo vakarai . Reiks ir 
aplinką pagrąžinti, gal ir spor
tu i aikštę įrengti; reiks viduje 
taisyti ir grąžinti, kad laiptai 
negirgždėtų, kad koja lauko 
plokštėse neužlūžtų, kad vidu
je tinkas ant galvos neužkristų 
o ir sienos dažais pasiklotų. 

Reikės t a l k o s 

Reiks talkos ir dar trijų 
svarbių dalykų: pinigų, pinigų, 
pinigų. Tik tada bus skylės 
užtaisytos ir sienos nudažytos. 
Planai lieka planuose, kai nėra 
„atramos". 

Be stiprios atramos namai 
„sulįs į žemę", o a t r ama turi 
ateiti iš organizacijos narių, 
į s ipare igoj imas 50 doler ių 
paremti namus kasmet, nedide
lė išlaidą palyginti su tomis, ku
r i a s p a k e l i a m , , r e m d a m i " 
beverč ius da inos a t s t o v u s 
(grupinius ir pavienius) iš 
anapus, kurie mus keri žodžiu 
„Lietuva" patys jo savo širdyse 
ne tu rėdami . Atėjo l a i k a s 
rūpintis ir savais reikalais , 
tarnaujančiais l ie tuviškajai 
ateičiai. 

Buvo telefoninių, užklausimų 
dėl aukos siuntimo t ikslaus 
adreso ir ką rašyti čekyje. 
P a t e i k i a m e t i k s l ų adresą : 
ATEITIS FOUNDATION, att. 
P. Kazlauskas, 12690 Archer 
Rd., Lemom. IL 60439. Čekis 
rašomas - ATETIS FOUNDA
TION 

-jdv-

TERESE KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ra v lnU PI. 
Ortand Park, IL 

Ta i . 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Ste. B, tai. (708) 512-0084 
VYestmont. IL 60559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

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

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgetand. Chicago Rioge IL 

Tai. (708) 423-0313, 428-0353 
Valandos pagal susitarimą 

Sherman ligoninė. Elgin. IL 
Tai. 706-686-8676 

D R . D A N A M . S A U K U S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m a k Rd. 
VVestchestor. I L 6 0 1 5 3 

T a i . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
V a l a n d o s pagal sus i tar imą 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tueedays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuaman Cathohc Press Society. 4545 W 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, EL and additional mai!>ng ofTicts 
Subscnption Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Po8tmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams V4 metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 $30 
USA. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
USA. dol.) savaitini; $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n i u nesaugo Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turini neatsako Skelbi 

mu kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
OphthalmotogasVAkių Chirurgas 

2 8 M W. 71at St. 
312 1 — 

4148 W. 63rd 8t. 
312-785*7708 

IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Panalnlnkama nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tol. (312) 735-5556 

507 8 . Gllbart, LaGrange, IL. 
Tol. (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2484 W. 71 8troot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (708)248-0087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6448 So. PutaoM Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3800 W. H St. Tai. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo:. 3 v pp-7 v.v.. antrd 12:30-3 v p p 
treod uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p.p. 

6132 8. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778-8868 arba (1-312) 486-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 778-5533 

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. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (708) 442-6267 

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

7722 S. Kodzlo Ava. , 
Chicago, IN. 60652 

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 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol . 815-723-0353 

217 E 127stSt 
Lemont IL 60439 

Tot.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8356 S. Roborta Road 
Hlcko ry Hlllt 

Tol. (708) 588-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FantNy Medical C8688 
217 E. 127 St. — Lamont, IL 00438 
P->Kiauso Palos Community Hospitai r 

S'iver Cross Hoso«tai 
Valandos pagal susitarimą 

Tat. (700) 2572205 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1 -312)767-7575 
5760 Archer Ave . 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero A ve 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
I r i 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PutaoM Road. 
Tol. (1-312)585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penki. 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 
Tol. (1-312)476-2112 

9525 S 791h Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (706) 588-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

8132 S. Kodzlo, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 825-2670 

1185 Dundoa Avo., Elgin, III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6055 8. Roberto Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (706) 588-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabtnato Ir buto: (708)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Avo., Ctcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PRANK PLECKAS 
Optomethstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tol. (708) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
186 N. MteMfon Avo., tutto 324 Ir 

5635 S. PutaoM Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ave., Just lce. IL 

Tol . (1-312) 565-2660 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Or McElllgott Ir Dr. Adam. 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Avo., Ortand Rork 
708-348-6100 

10 W Martin, Nepervttte 
706-385-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Rez. (706) 446-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 565-7755 

ARAS Ž U O B A , M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK Ų L IGOS 
Good Samartt. n Medical Center 

Napervt 'e Campua 
1020 E. Ogden Avo. , Sutte 310, 

NopervMte IL 60663 
Tol. 1-706-527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 361-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Dveji metai 

ATSTATYTAI 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBEI 
Nors Kovo 11-tosios dar 

nešvenčiame kaip valstybinės 
šventės, bet kartu su Vasario 
16-tąja ją reikia prisiminti ir 
pagerbti tuos didvyrius, kurie 
dėl laisvės išliejo kraują ar pa
aukojo gyvybes. Tą naujųjų am
žių dieną, kurią lietuviai ir 
Lietuva savo krašte minės kaip 
istorinį ir didelį įvykį. Gal ta 
diena susilies su tikrąja Nepri
klausomybės atgavimo diena, 
kai mūsų tėvynė po su viršum 
šimto kovos metų atgijo savo 
gyvenimu, gajumu, naujais 
užmojais, kultūriniais ir kūry
biniais reiškiniais. Šiandien 
Kovo 11-toji yra naujos laisvės, 
laisvės po pusšimtmečio metų 
atgavimo įvykis, nors tikroji 
laisvė ne tuojau ir ne iš karto 
atėjo. 

Pasaulį nustebino, kad keli 
milijonai prieš šimtų milijonų 
galybę, laikomą net pavojinga 
laisviesiems kraštams, net 
permažai suprantamą . ir 
vertinamą, sukilo, pasiskelbė 
neriklausomais, turį savo valią 
ir galį tvarkyti savo naminius ir 
išorinius reikalus. Pasaulis nu
stebo ne tuo laisvės pranešimu 
ar paskelbimu, kiek ta drąsa. 

Maža tauta nepabūgo didelės 
jungtinės ir neva suvienytos 
valstybės, norinčios užkariauti 
pasaulį. Ta drąsa, ta vadinamoji 
„dainuojanti" revoliucija buvo 
ir tebėra pavyzdys daugeliui 
tautų, kovojančių už savo laisvę 
ir nepriklausomybę. Juk ir 
Rusija nuo Sovietų atsiskyrė ir 
atskyrė kitas tautas tik nusižiū
rėjus į Lietuvos ir lietuvių 
drąsą. 

Šiandien dar nei išeivija, nei 
tauta savam krašte negali 
džiaugtis visiška laisve. Bet jau 
yra pradžia, jau yra valstybės 
kūrimas, jau pradeda subręsti ir 
tie, kurie išauklėti tik eiti 
nustatytais ir kitų įsakytais 
keliais. Pamažu ir ta jaunoji 
karta, kuri yra prie valstybės 
vairo, paims geriau vairą į nuo
savas rankas, susiras vairui 
laikyti ir jam sukinėti talki
ninkų ir ištiesys tautinį kelią 
savoje valstybėje. 

kraštuose. Visur darė įtaką 
auklėjimu, propaganda, naiviu 
entuziazmu ir melu, kad viskas 
gerai sekasi tik komunistų 
valdomuose kraštuose, viskas 
blogai, kas ateina iš kitur. 

Laisvi kraštai turėjo ir turi 
nelaimių, vargšų, ligonių, ap
leistų žmonių. Bet jie to ir 
neslepia. Jie stengiasi tai 
pataisyti kiek galima ben
dromis tautos ir valstybės jė
gomis. Nuo komunizmo išsilais
vinusiuose kraštuose dar ir 
dabar slepiamos nelaimės, lyg 
jų nesužinos pasaulis ir laisvi 
žmonės. Melas ir apgaudinėji
mas taip įsivyravo, kad ir dabar 
dalis laisvųjų kraštų, juo labiau 
dalis laisvų žmonių tuo tebe
gyvena, nes jie taip išauklėti ir 
išmokyti. 

Buvusiuose pavergtuose 
kraštuose į valdžią dažnai yra 
sulindę ir nespecialistai. Bet jie 
turi pareigą mokytis, speciali
zuotis, vytis Vakarus ir laisvuo
sius kraštus, kad, nuo komuniz
mo apsivalę, žmonės pajustų at
sakomybę už save, savo šeimą ir 
tautą. Tai nuolat primena Ko
vo 11-toji diena. 

* * * 

Kad sugriuvo Sovietų Sąjun
gos imperija, nereikia stebėtis ir 
džiaugtis. Istorija rodo, kad 
visos praeities imperijos po 
ilgesnio ar trumpesnio laiko 
griūna. Nereikia nei manyti, 
nei džiaugtis, kad iš karto 
išnyko ir ideologija. Neišnyko 
noras privilegijų, kurias turėjo 
išrinktieji partijos nariai. Ne
reikia manyti, kad sunyko klai
dinga filosofija žmogaus vertės, 
ateities, net paties žmogaus aiš
kinimas ir jo tikslų pastatymas. 

Žmogus dar daugeliui tėra tik 
įrankis, kaip anksčiau buvo 
įrankis valstybei ir partijai. Jis 
yra tik daiktas daugelio min
tyse, išskyrus jį patį, išauklė
tam pagal komunizmo mokslą ir 
žmogaus prigimties naikinimą. 
Žmogaus, verto savęs, nėra. 
Žmogaus vertė nepasikeitė per 
naktį, kaip tas pučas Maskvoje, 
bent daugelio galvose. 

Nereikia nustebti, kad ir sa
voje tautoje tokių randame, 
matome iš jų elgesio ir prisi
pažinimų, iš jų melo ir klastos. 
Auklėjimas veikė septyniasde
šimt metų Rusijos pavergtuose 
kraštuose, bet taip pat penkias
dešimt metų okupuotuose 

SUOMIJOS 
EKONOMINĖS PROBLEMOS 

Rimties valandėlei 

* * * 

Nekalbame apie savo tėvynę, 
apie kitus išsilaisvinusius ir 
naujo kelio beieškančias tautas. 
Kalbame tik išeivijai, kuri yra 
tautos dalis, kuriai laisvė ir 
nepriklausomybė yra šventi 
troškimai, gyvenimo idealas ir 
visų darbų pradžia ir pabaiga. 

Daugelis vyko į savo kraštus, 
nors tai buvo nusileidimas, prie
šui, t ik pamatyti savo tėvynę, 
savuosius, pabūti su draugais. 
Jie jau buvo kitokie, bailūs ir 
saugojosi iš svetur atkeliavusių 
buvusių draugų. Juose buvo ma
tyti skausmas, skundas akyse, 
gyvenimo skurdumas, kurio jie 
negalėjo ar nenorėjo rodyti. Da
bar išeivija tai atsimena, nes 
reikalinga jos pagalba, jos pa
tarimai. Bet nepažįstant sąlygų, 
dažnai jie yra ir klaidingi, tik 
visuomet reikalinga jų paguoda 
ir parama. 

Dabar vieni ir kiti gali leng
viau ir be baimės susijungti. Bet 
tas įskiepytas atsargumas, tas 
baimės jausmas ir dabar dar 
daugelį skiria vienus nuo kitų. 
Patarimai lieka tik patarimais, 
bet jie neturi būti perdažnai ir 
peraštriai duodami. Nežinant jų 
daugelio metų patirties, per
sekiojimų ir kančių, nereikia 
dabar tai atnaujinti. 

Jie patys tai atnaujina, nes 
geriau žino savo praeitį ir savo 
aplinką, kurioje teko gyventi. 
Laisvė ir vergija yra tokios 
priešingybės, kad re ikia 
daugelio metų jas vėl išlyginti. 
Nereikia norėti išlyginti per 
metus ar net kelerius. Daugelį 
metų jie buvo vedami klaidin
gais keliais į tautos tikslą — 
laisvę. 

Kovo 11 diena yra Lietuvai is
torinis, neužmirštamas ir padrą
sinantis įvykis. Ta diena nėra 
vienintelė istorijos diena, bet ji 
yra viena iš svarbiųjų. Ji turi 
būti paskata, drąsos atgavimas, 
baimės sunaikinimas ir tikros 
tėvynės meilės rodymas. Va
sario 16 diena yra mūsų laisvė. 
Čia yra tik laisvės atstatymas 
— valstybės kūrimas. Dabar 
galime kurti savą kūrybą, reikš
tis savo kultūra ir būti pasau
liui drąsos pavyzdys. 

Pr. Gr . 

Ekonominiai sutrikimai labai 
vargina ne tik Lietuvą, Latviją 
ir Estiją, bet ir kaimyninę Suo
miją. Kadangi Suomijos padėtis 
turi panašumų su Pabaltiju, gal 
ir vertėtų peržvelgti, kas ten 
vyksta. 

Suomija yra davusi pasauliui 
ne tik Kalevalą, Silanpėją ir 
Sibelijų, bet taip pat ir žodį 
,,finlandizacija". Tai mažos 
t au to s , gyvenančios šalia 
didelio, pikto ir pavojingo 
kaimyno, bandymas pritaikyti 
savo vidaus ir užsienio politiką 
taip, kad ji to kaimyno neuž
gautų ir nesupykintų. Mat, 
1939 metų žiemos karas parodė, 
kad visgi beveik neįmanoma 4 
milijonų tautai atsispirti karo 
lauke 200 milijonų imperijai. 
Suomiai sukando dantis ir 
neleido pykčiui prasiveržti, jei 
vėliau jie buvo ne kartą rusų 
įžeisti ar pažeminti. Tai buvo 
nelengva. 

Bet ši politika turėjo ir pliusų 
ypač ekonominėje srityje. Su
mokėję 225 milijonų dolerių ver
tės reparacijų Sovietų Sąjungai, 
suomiai pradėjo su ja vesti gana 
plačią prekybą, daugiausia mai
nų pagrindu. Suomiai pigiai 
gaudavo natūralias dujas, naftą, 
medieną, popiermalkes , 
metalus bei kitas žaliavias, o už 
tai atsilygindavo mašinomis ir 
kitomis prekėmis. Pavyzdžiui, 
suomiai turėjo monopolį 
tokioms skirtingoms prekėms, 
kaip ledlaužiams, o taip pat jie 
vieninteliai parūpindavo ap
rangą visiems Sovietų valstybi
niams orkestrams. Suomiai 
buvo pagrindiniai pristatytojai 
mašinų augančiai popierio ir ce
liuliozės pramonei. Apie 25% 
Suomijęsreksporto ėjo į Sovietų 
Sąjungą. Šios gana pelningos 
rinkos "dėka Suomija gerokai 
praturtėjo. Ji ekonominiu lygiu 
priartėjo prie JAV, Švedijos ir 
Vokietijos. 

Sovietų Sąjungos subyrėjimas 
Suomijai turėjo gerų ir blogų 
pasekmių. Tai ją atpalaidavo 
nuo pataikavimo S. S-gai, nuo 
bijojimo artimiau bendradar
biauti su Vakarais. Iš kitos pu
sės, prekyba su buvusia Sovie
tų Sąjunga sumažėjo nuo 25% 
iki 5%. O nepriklausant Euro
pos Ekonominei bendruomenei, 
naujų rinkų Vakaruose ne taip 

jau buvo lengva surasti. Dėl 
to — nedarbas pakilo nuo 4 
iki 14%. Dabar Suomija pergy
vena gal didesnį ekonominį 
atoslūgį, negu 1932 metais. 
Daug įmonių, prekiavusių su 
Sovietų Sąjunga, subankrutavo. 
Visos krašto gamybos vertė 
(GNP), kuri 1988 ir 1989 metais 
paaugo po 5.4% per metus, 1991 

ZENONAS PRŪSAS 

metais sumažėjo net 6.2%. 
Suomių politikams ir valdžios 

žmonėms atsirado nauja proble
ma: kaip definlandizuoti Suo
miją? Kuria kryptimi turi eiti 
jos ekonomija? Kur rasti naujų 
rinkų? Vakarų Europa, atrodo, 
yra natūrali galimybė. Bet ir 
ten niekas išskėstomis ranko
mis nelaukia. Ir ten yra ekono
minis atoslūgis. Prekių, kurios 
anksčiau buvo parduodamos So
vietų Sąjungai, negalima siūlyti 
Vakarų Europai. Pavyzdžiui, 
anksč iau Suomija galėjo 
pasiųsti 10,000 vienodo sukir
pimo ir vienodo dydžio kostiu
mų į Sovietų Sąjungą ir be jokio 
vargo visus parduoti. Vakarų 
Europoje to neglima būtų pa
daryti. Ten skoniai yra labiau 
išlepinti. Nemėgsta drabužių, 
kurie primena uniformas. 

Įstojimas į Europos Ekonomi
nę bendruomenę būtų natūralus 
kelias išėjimui iš šio akligatvio. 
Bet suomiai, būdami šiaurės 
žmonės, paprastai nėra linkę į 
skubius radikalius pakeitimus, 
ypač jei tai liečia užsienio poli
tiką. Gyvenant piktos rusiškos 
meškos artumoje suomiai išmo
ko būti labai atsargiais. Todėl 

jie ir dabar nesiskubina, kad juos 
priimtų į Ekonominę bendruo
menę. Dar tebevyskta parla
mente kieti ginčai: įstoti ar ne? 
Atrodo, kad norintieji įstoti 
laimės. Suomijos prezidentas 
Mauno Koivisto yra išsitaręs, 
kad jo nuomone Suomija turėtų 
į ją įstoti ir kad jis tam nesi
pr ieš in tų . Galvojama, kad 
prašymas įstoti bus paduotas 
jau šių metų pavasarį, gal net 
kovo mėnesį. Būtų prašoma 
priimti pilnu pariu. 

Ne tik S. Š-go& sugriuvimas ir 
dalinis rinkų praradimas ska
t ina suomius jungtis. Anksčiau 
jai nepriklausę kraštai, kaip 
Švedija ir Austrija, jau yra 
padavę prašymus. Suomija 
negali likti viena, ypač kai tokia 
Švedija yra viena iš svarbes
niųjų prekiavimo partnerių, o 
taip pat ir konkurentų. Daug 
kam pradeda aiškėti, kad, jei 
Suomija nori išlaikyti esamą 
ekonominį lygį, jie turės jungtis. 
Pavyzdžiui, pagal naujausią 
studiją, užsakytą Suomijos 
parlamento, įstojimas į šią 
bendruomenę pakeltų GNP net 
7.7%, sukurtų 100,000 naujų 
darbų, sumažintų vartotojų 
prekių kainas 20% ir pagrei
t intų ekonominio sektoriaus 
vystymąsi. Labai nepatenkinti 
yra tik Suomijos ūkininkai, nes 
į ė j i m a s į šią bendruomenę 
j i e m s sumažintų valdžios 
primokėjimus už žemės ūkio 

produktus. Mat, šie primokė-
jimai esą mažesni Vakarų Euro
poje, negu Suomijoje. Ūkininkai 
yra vieni iš pagrindinių rėmėjų 
Centro partijos, kuri šiuo metu 
yra valdžioje. Išeitis būtų mokė
ti didesnius primokėjimus ir 
toliau, bet to greičiausiai 
neleistų Ekonominė bendruo
menė. 

Sovietų Sąjungos sugriuvimas 
turi įtakos ne tik Suomijos 
ekonomikai, bet ir politikai. 
Anksčiau, kai reikėjo pataikau
ti Sovietų Sąjungai, parlamento 
rinkimus paprastai laimėdavo 
kairiosios partijos. Per praėjusio 
pavasario rinkimus pirmą kartą 
po 25 metų laimėjo antisocialis-
tinė koalicija, kaip ir kaimyninėj 
Švedijoje, kur buvo išstumti ilgą 
laiką valdžioje buvę socialdemo
kratai. 

Jei Suomija ir flirtuoja su 
galimybe daugiau pasukti eko
nomiją į Vakarų Europą, jie taip 
pat nenori „atsukti nugaros" 
rytiniams kaimynams, ypač 
Rusijai. Jie ir toliau nori 
palaikyti artimus santykius. Jie 
tikisi, kad per ateinančius du 
dešimtmečius Rusijos ekonomi
ja atsistos ant kojų, ir galvoja, 
kad jų ankstyvesnė patirtis yra 
didelis pliusas, o taip pat ir 
geografija yra labai palanki. Ir 
dabar j ;e jau šį tą daro, kad 
išvystytų didesnius kontaktus 
su Rusija. Pavyzdžiui, šių metų 
vasario mėnesio pradžioje Suo-
mijos tautinė aviacijos bendrovė 
Finnair pasirašė sutartį su rusų 
Aeroflot skridimams tarp St. 
Petersburgo ir daugelio Vakarų 
Europos miestų. Finnair išnuo
mos lėktuvus, o Aeroflot duos 
lėktuvų įgulas, kurias apmokys 
Finnair. 

Suomiai gerai pažįsta Rusijos 
rinkas ir todėl nori pasidaryti 
tarpininkais tarp Vakarų biznie
rių ir Rusijos. Jie mato labai 
daug galimybių. Įdomiai yra 
išsireiškęs Kotkos miesto 
komercijos biuro vedėjas (Kotka 
yra tik apie 50 kilometrų nuo 
Rusijos sienos). Jis sako: mes 
Rusiją laikome turtingu kraštu, 
bet apgyventą neturtingais 
žmonėmis. Todėl tik tereikia 
šiems žmonėms parodyti, kaip 
jie galėtų tais turtais pasi
naudoti, o tada jau galėsime su 
jais daryti biznį. 

GERAS MEDIS DUODA 
GERUS VAISIUS 

Gerumo pamokos 
nuo mažens 

Kauno mokyklose kuriasi gai
lestingumo būreliai, kuriuose 
kartu su vyresniųjų klasių 
mokiniais telkiasi ir patys 
mažiausi. Pedagogų žodžiais, 
gerumo reikia mokytis nuo 

Jėzus Kristus savo apašta
lams ir sekėjams dažnai kalbėjo 
pavyzdžiais, palyginimais, pri
taikymais, paimdamas tai iš 
gyvojo gyvenimo, kuriame jis ir 
jo mokiniai gyveno. Primin
damas pariziejus, jis sakė savo 
mokiniams: „Argi gali aklas 
vesti aklą? Ar ne abudu įkrinta 
į duobę?" (Lk. 6, 39). O parizie-
jai ir Rašto žinovai vedė tautą 
lyg aklai, aiškindami Senąjį 
Testamentą, kaip jiems patiko 
ir kaip tiko jų gyvenimui. Jie ir 
negalėjo kitaip daryti, nes buvo 
akli dieviškam žodžiui, 
dieviškai pasiuntinybei ir paža
dams. Jie žiūrėjo į knygas, kai 
reikėjo pasakyti Erodui, kur 
gimė naujas jų tautos karalius, 
bet nenorėjo to paties Rašto 
taikyti savo gyvenimui. 

Kristus ir priminė, kad blogas 
medis negali duoti gerų vaisių. 
Geras medis duoda tik gerus 
vaisius, tai yra,pasižymi dar
bais, parodo, kad jis yra tikras 
Kristaus sekėjas, kad jis Jėzų 
myli kaip Dievo Sūnų, siųstą į 
žemę žmonėms išgelbėti, bet ne 
jo silpnybėms pataikauti. 

Ir apaštalas šv. Paulius tai 
patvirtina savo tautiečiams: 
„Nes Dievo žodis yra gyvas, 
sėkmingas ir aštresnis už visokį 
dviašmenį kalaviją, siekiąs iki 
atskyrimui sielos ir dvasios, taip 
pat sunėrimų ir smegenų, ir yra 
širdies minčių ir sumanymų 
teisėjas. Joks sutvėrimas nėra 
neregimas jo akivaizdoje; visa 
yra plika ir atidengta akims to, 
kuriam turime duoti apyskaitą" 
(Žd. 4, 12-13). Dievas ir mato 
slapčiausias mintis ir slapčiau
sius veiksmus, kurie nesiderina 
su krikščioniškumu, su Kris
taus mokslo dėsniais, su gyve
nimu, kuriame ir kiti turi 
matyti patį Kristų. 

Ypač reikalaute reikalavo 
Kristus mylėti savo artimą. Jis 
dažnai primindavo apaštalams 
ir kitiems klausytojams, 
duodamas vadiname gailes
tingojo Samariečio pavyzdį. 
Taip pat Jėzus griežtai sakė. 
kad nereikia kito te is t i , 
smerkti, matyti kitame tik ydas 

mažumės. Didelę programą turi 
40-osios vidurinės mokyklos 
gailestingumo būrelis. Moks
leiviai dažnai lankosi Pane
munės senelių pensione, vaikų 
namuose, globoja kaimynystėje 
gyvenančius akluosius. Dabar 
šios mokyklos gailestingumo 
būrelio nariai ruošiasi labdaros 
koncertui: siuva, mezga, siuvi
nėja, drožia meninius darbelius 
loterijai. Už surinktus pinigus 
pirks dovanėlių našlaičiams. 

ir blogumus. „Kam tu matai 
krislą savo brolio akyje, o nepa
stebi rasto savo paties akyje? 
Arba, kaip tu gali sakyti savo 
broliui:"„Broli, leisk, aš išim
siu krislą iš tavo akies", pats sa
vo akyje nematydamas rąsto? 
Veidmainy, išmesk pirma rąstą 
iš savo akies ir tuomet matysi, 
kaip galėtumei išimti krislą iš 
savo brolio akies" (Lk. 6,4142). 

Jėzus nori priminti savo klau
sytojams, kad nereikia ieškoti 
mažų nuodėmių, nusikaltimų, 
netobulumų savo art imo 
gyvenime, kai nemoki su
tvarkyti paties savo gyvenimo. 
Juk nieko nėra lengviau, kaip 
kritikuoti savo artimą, užmirš
tant savo silpnybes, nusikal
timus, netobulumus, kitiems 
padarytas ar daromas skriau
das. Tai kaip tik rodo, kad tas 
ar kitas nėra tikras krikščionis, 
tik apsimetęs krikšto sak
ramentu. Savu aiškinimu pats 
klysta ir kitus klaidina. Mato 
krislą kito akyse, bet savyje 
nemato net rąsto. 

Ta pati Evangelija toliau ir 
pasako, kad tik geras medis gali 
duoti gerus vaisius, o blogas — 
blogus. Kristus tai pasako aiš
kiais žodžiais: „Nes nėra gero 
medžio, kurs duotų blogą vaisių, 
nei blogo medžio, kuris neštų 
gerų vaisių. Kiekvienas medis 
pažįstamas iš jo vaisiaus... 
Geras žmogus iš gero savo šir
dies iždo išneša, kas gera, ir 
piktas žmogus iš pikto iždo 
išneša, kas pikta; nes burna 
kalba iš širdies gausumo" (Lk. 
6, 43-45). Iš tų vaisių — darbų 
ir matyti, ar tas vadinamas 
krikščionis seka Kristaus pė
domis ar nori, kad Kristus sektų 
jo pėdomis. Toks krikščionis jau 
negali vadintis tikru Jėzaus 
sekėju, krikščionybės platintoju, 
o t ik klaidingu pranašu, kuris 
stengiasi dar ir kitus suklai
dinti. Jis kalba iš to, ką jis turi 
savo blogume, nevalyvume, ne
skaistume ir neklusnume. 

Apaštalas šv. Paulius ir pa
guodžia tokius krikščionis, 
sakydamas: „Mirties akstinas 
yra nuodėmė, o nuodėmės stip
rybė yra įstatymas. Bet dėkui 
Dievui, kurs mums davė perga
lę per mūsų Viešpatį Jėzų Kris
tų" (1 Kor. 15, 56). Šv. Jonas 
dar prideda Kristaus žodžius: 
„Tai mano įsakymas, kad mylė-
tumėt vienas kitą, kaip aš jus 
mylėjau" (Jn. 15, 12). Reikia 
daryti darbus, kaip darė Jėzus 
žemėje. 

P. A. 

Viena nelaimė šaukia kitą. 
Ispanų priežodis 

Nelaimių metu galima pasi
rinkti du keliu: pasyvios rezig
nacijos ar aklo maištingumo. 
Abu keliai lygiai paralyžuoja 
valios pajėgumą veikti. Ištikus 
kokiam slegiančiam dalykui 

visų pirma svarbu išlaikyti 
ramumą, susikoncentruoti , 
išnagrinėti faktus, jų nė kiek 
neiškreipiant, ir tada veikti. 

PC. Jagot 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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„Ji man priekaištauja! J i mane moko gyventi! O 
ko aš ten einu! Ar ne dėl jos! Šiandien ji lyg pasigedo 
manęs, lyg pasigailėjo! Bandė švelniau kalbėti, bet 
vistiek yla iš maišo lenda! Visada t ie pamokymai... Aš 
jai pasikeitęs! Žinoma, metų eilė, gyvenimo būdas, ap
linka, žmonės, draugai — visa tai veikė! O su kokiais 
draugais ji sueidavo? Aną dieną Paužuolis man sakė, 
jog pažįsta Birutę. Matydavo ją koncertuose ir kartą 
operoje... ir ne vieną... Šiandien gal pavyks jį paklausti, 
užvesti kalbą. Būtinai paklausiu! Juk visada pašaliniai 
geriau mato ir žino! O vyras pats paskutinis patiria 
naujieną..." 

Čia pat ir kampinė Baltučio užeiga. Prie namo pri
versta sniego kauburių ir pramintas siauras takelis 
nuslenka į gatvės grindinį, išvažinėtą automobilių 
padangų, rudą ir nešvarų. Iš antrosios gatvės pusės 
kažkokius ženklus rodo žmogus. Stepas jį atpažįsta. 

„Tai Maikis! Kogi jis? Aha, jis moja man, kad jį pa
stebėčiau. Ir jis eina pas Baltutį". 

Netikėtai akis akinanti šviesa užstoja viską. Ūžia, 
urzgia motoras. Sniege sukasi mašinos ratai ir siunčia 
aukštyn ištisus ledo ir sniego gniužulus. Staigiu judesiu 
į šaligatvį užlėkęs kone įsiremia į užeigos mūrinę sieną. 
Žmoeaus siluetas atsiduria po kietomis padangomis. 

Ratai slysta. Tamsiai mėlynos spalvos oanešiotas au
tomobilis smrkiai apsisuka vėl į gatvės vidurį, dar kiek 
slidinėja apšalusiu sniegu ir šaligatviuose sugrėbsty
tomis nešvariomis krūvomis. Netrukus smarkiu greičiu 
nukriokia ir vis mažėja šoninės gatvelės perspektyvoje. 

Prie gulinčio pribėga Maikis. Jis visas virpa išgąs
tingai. Dairosi aplink, lyg ką nors prisišaukti norė
damas, bet lauke taip šalta, o visi žmonės sulindę į šil
tus namus. Suvažinėtas žmogus jam pažįstamas. Pa 
likęs gatvėje be judesio gulintį Stepą, Maikis įbėga į 
Baltučio užeigą. 

— Žmogų pervažiavo! Pamačykit atnešti! Man ro
dos, kad tai Vilainis, kur iš Lietuvos neseniai... 

Keli žmonės gre t išbėga laukan. Iš jų burnų eina 
tiršti garai, jiems bt gant ir kvėpuojant. 

— Ar gyvas dar? 
— Daug kraujo... Visas sniegas paraudo. 
— Imkit dviese! U z pažastų! Kiti du už kojų! 
— Pašaukit ambuknsą! Ir policiją! Ei. Baltuti! 
— Nešam į vidų! 
Jau užeigoje vos prasispraudžia nešėjai pro duris. 
— Baltuti, paruošk jam klebonišką — gal atsi

gaus... 
— Kur tau!.. Šitaip visas sudaužytas! 
— Geriau daktarą reikėt t, ką? 
Stepas nerodo jokių gyvybė ženklų. Lūpų kampuo

se ir šnervėse kraujo srovelės rfau sustingusios... 
— Ar matei kas suvažinėjo': 
— Karas. 
— Koks karas? Ar įsitėmyjai numerį? 
— No... numerio nemačiau. Taip greit nurūko! Ale 

karą gerai pamenu — toksai žalias, je, šviesus toks 
buvo!.. 

Keli vyrai įneša Stepo kūną į Balti čio taverną ir 
padeda ant dviejų suglaustų stalų. Kažką, spėja pakloti 
nuo staliukų nuimtas staltieses. Apstoję lankiu ratu 
vyrai tylomis stebi nejudantį Vilainio kūn-į ir sukre
kėjusį ant išbalusio veido kraują. 

— Jis jau šąla... 
Žmogus paliečia suvažinėtojo ranką. Po to veidą ir 

kaktą. 
— Ei. Maiki! Nubėk pas Vilainienę ir paprašyk, 

kad ateitų! 
— Well, aš jai patelefonuosiu! — nutaria Baltutis 

ir ieško telefono abonentų knygoje Vilainio pavardės. 
Tuo tarpu lauke garsiai sustaugia sirenos. 
— Ambulansas atvažiavo! 
— Sakykite, kaip greit! Dažniausia jų prisišaukt 

negali! 
Keli vyrai išeina laukan. Netrukus sugrįžta paskui 

du baltai apsirengusius vyrus su neštuvais. Juodu 
prieina prie nelaimės aukos ir vienas apžiūri Stepo 
kūną. 

— Tiesiai į lavoninę... Kas jis toks? Ar žinote? 
— Truputį palaukite... Mes laukiame šito žmogaus 

žmonos. 
Baltutis suteikia amSulanso tarnautojams reika

lingiausias žinias apie Vilainį. Maikis taip pat paliudija 
matęs visą įvykį. Pagaliau uždususi įeina Vilainienė. 
Ji užsimetusi apsiaustą. Baltutis jai buvo pranešęs, kad 
„kažkas atsitiko jos vyrui' 

(Bus daugiau) 

. v 
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Kai sekmadienį, vasario 16 d., 
atsivertėm visam krašte įtakin
gą sostinės dienraštį „Washing-
ton Post", populiarios Style 
dalies p i rmajam puslapyje 
pamatėm šešių skilčių ilgio ir 
trijų pločio Lietuvos ambasa
doriaus Washingtone Stasio 
Lozoraičio nuotrauką ir dien
raščio redakcinio štabo narės 
Jūros Končiūtės parašytą per 
du puslapius išsitiesusį straips
nį ..Home is Where the Hear-
tache is" — apie Lozoraičio 
sugrįžimą į Lietuvą po daugiau 
negu 50 metų. Straipsnį puošia 
dar kelios ambasadoriaus ir jo 
žmonos fotografijos. Ka ip 
atrodo. J. Končiūtė, redakcijos 
special ia i p a s k i r t a , buvo 
nuvykusi į Lietuvą stebėti JAV 
viceprezidento D. Quayle ir 
ambasado r i aus Lozoraičio 
apsilankymą Vilniuje ir paskui 
lydėjusi ambasadorių į Kauną. 

10 vai. ryto jau skubėjom Šv. 
Mato katedron sostinės centre 
i šk lausyt i lo tynų k a l b a 
aukojamą Sumą, kurios metu 
gieda rinktinis katedros choras. 
Čia susirinko artipilnė katedra 
žmonių, jų tarpe kai kurie 
užsienio šalių diplomatai ir 
atstovybių štabų nariai, nes 
bažnyčioje lotynų kalba jungia 
įvairias tautybes. Šias Mišias, 
aukojamas Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga^šklausė 
ir apie š imtas l ietuvių. 
Pamokslą anglų kalba pasakė 
Amerikos vyskupų konferenci
joje dirbantis kun. dr. J. Ša-
rauskas. Su žmogaus laime 
susietą tos dienos Evangeliją pa
mokslininkas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės proga 
sujungė su Lietuvos padėtimi, 
pabrėždamas, jog per 50 metų 
meldėmės, kad Dievas grąžintų 
Lietuvai laisvę. Dabar jau tą 
laimę turime, nes Dievas mūsų 
maldas išklausė: komunizmas 
žlugo, Lietuva ir kitos šalys yra 
laisvos. Po to jis kalbėjo apie 
uždavinius, su kuriais susiduria 
Lietuva ir kitos išsilaisvinusios 
šalys, siekdamos įgyvendinti 
pilna demokratiją. 

Aukojimo maldose kelis kar
tus buvo prisiminta Lietuva, o 
Mišioms pasibaigus, prieš pa
judant procesijai nuo altoriaus, 
katedros choras, palydint vargo
nams, giedojo Lietuvos himną. 

2 vai. p.p. tolokai nuo sostinės 
katalikų katedros — College 
Park priemiestyje esančiam 
jaukiam Marylando universi
teto Suaugusiųjų švietimo cen
tre įvyko LB Washingtono apyl. 
valdybos ruošta akademija, į 
kurią susi r inko arti 150 
asmenų. Akademinę minėjimo 
dalį pradėjo LB Washingtono 
apyl. valdybos pirmininkė A. 
Pakštienė anais laikais Mai
ronio pa ra šy tu ei lėračiu 
,.Nepriklausomybę atgavus". 
Kun. K. Ramanauskas invoka-
cijoje prašė Dievą palaiminti 
mūsų sesių ir broliu tėvynėje 
pastangas ats ta tyt i ta i , ką 
sugriovė pikta okupantų ranka. 
Prašė Aukščiausiąjį vesti tiesos 
ir teisingumo keliu, suteikti 
tautai vienybės ir sutarimo 
dvasia. 

Žinomam Amerikos lietuvių 
veikėjui-veteranui, istorinės 
1940 m. spalio 15 d. lietuvių 
delegacijos pas prezidentą 
Rooseveltą dalyviui, kada JAV 
prez identas pare i škė , jog 
Lietuva nepriklausomybės ne
prarado. Lietuvos nepriklau
somybė tik laikinai prislopinta. 
Juozui Laučkai perskaičius 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo aktą. minėjimo prave-
dėja vietoje to, kad sveikintų 
amerikiečiai politikai ir kitų 
tautybių atstovai (jie ir nebuvo 
pakviesti dalyvauti), perskaitė 
LB Washingtono apylinkės 
sveikinimus nusiųstus Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkui 

V. Landsbergiui ir Lietuvoje 
šiuo metu viešinčiam ambasa
doriui Washingtone S. Lozorai
č iu i . Po to p a g r i n d i n i a m 
pranešimui pakvietė US-Baltic 
Foundation įsteigėją, nemažai 
laiko JAV valdžios įstaigose 
dirbusį Liną Kojelį savo laiku 
buvusį LB VVashingtono apyl. 
valdybos pirmininką. 

Šakienės, G. P luk i enės , In . 
Jodelienės, Ev. Kungienės ir O. 
Kantienės. Revizijos komisijoje 
liko Janina Radvenienė ir nau
jai išrinkta Aldona Audronienė. 
Visiems paplojus už sėkmingą 
valdybos sudarymą, t i k imės 

laimingai tęsti tolimesnį šalpos 
darbą. Džiaugiamės kad šiame 
s u s i r i n k i m e į mūsų e i les 
įsijungė keturios naujos narės. 
Laukiame daugiau! 

Susir inkimą baigiant, pirmi
ninkė pranešė, kad narių tarpe 

LIETUVA S I A U R I N A 
B Ė G I U S 

LIETUVIAI CALIFORNUOJE 

Los Angeles lietuvių jaunimo tautinio ansamblio „Spindulys"' vadovybė. Iš 
k.: I eil. — Jonas Bužėnas, ilgametė pianistė-akompaniatorė Ona Barauskienė, 
ansamblio vadovė Danguolė Varnienė, muzikos vadovas Viktoras Ralys. II 
eil. — Ramunė Raulinaitienė, Regina ir Linas Polikaičiai. Rita Žukienė ir 

P re l egen ta s savo kalboje Dana Augutė Scola. 
apžvelgė tai, kiek daug lietuvių 
organizacijos bei pavieniai žmo
nės jau padėjo atsistatančiai 
Lietuvai , ta ip pat , ka ip iš 
anksto buvo t ikėtasi , iškėlė ir 
a p t a r ė t a i , k a i p L ie tuvos 
r e i k a l u i i šnaudo t i įva i r ius 
amerikiečių fondus su milijoni
nėmis sumomis, kad ,,Lietuva 
greitu tempu galėtų atgauti 
komunistų okupacijoje praras
tus dešimtmečius ir padėti jai 
ruoštis dalyvauti dvidešimt-
pirmojo amžiaus pasaulyje..." 

Pasak Kojelio, iki praėjusio 
rudens, kol JAV nepripažino, jo 
žodžiais, „Landsberg io val
džios", finansiniai ir organi
zaciniai resursai padėti Lietuvai 
buvo mūsų veiksnių rankose. 
Šalia tradicinių organizacijų 
buvo kuriamos ir naujos lie
tuvių organizacijos, kurios sten
gėsi išnaudoti naujas galimy
bes. H u m a n i t a r i n ę pagalbą 
suteikė „Mercy Lift'" ir Lietuvių 
Rel iginė ša lpa , ekonominę 
paga lbą t e i k ė „ D o v a n a 
Lietuvai" ir kitos visuomeninės 
institucijos, techninę pagalbą 
organizavo Connecticut vals
tijoje įkur ta APLE i r Wa-
shingtone įsisteigusi US-Baltic 
Foundation. Tarp 1989 ir 1991 
m. pradėjo veikti ir naujas 
veiksnys Pabaltijo kraš tams 
paremti. Tai dr. J. Kazicko 
p a s k a t i n t i p r i v a t ū s , mili
joniniai Amerikos fondai. 

Pusvalandį t rukusią kalbą L. 
Kojelis baigė šiais žodžiais: „Šią 
savo kalbą l a i k y č i a u pra
smingą, jei būčiau klausytojus 
į t ik inęs , kad real i pa rama 
Lie tuva i a t e i n a j a u ne iš 
l ie tuviškų ša l t in ių . Tačiau 
nemanau, kad mūsų pareiga 
padėti Lietuvai j au baigiasi. 
Taip, kaip šiuo metu geležin
kelių bėgius Lietuvoje siaurina 
ir pritaiko prie Vakarų Europos 
standartų, kad susi t ikimas su 
Vakarais būtų sklandus, taip ir 
Amerikos lietuviai savo veiklos 
garvežius turi perdirbti ant 
naujų bėgių, kur ie vestų j 
nelietuviškus Amerikos ekono
minius, finansinius gigantus, ir 
juos taip paveikti, kad atsivertų 
reali parama Lietuvai. Kad taip 
įvyktų, reikia sunkaus darbo, 
gero planavimo, ištvermingų 
pastangų ir lėšų. Nuo 1940 
metų pasaulis yra nuostabiai 
p a s i k e i t ę s . Mūsų p a r e i g a 
p a d ė t i , kad L i e t u v a tą 
pasikeitusį ir pirmyn nusku
bėjusį pasaulį greičiau pasivytų 
ir pati žengtų kaip pajėgus part
neris į dvidešimtpirmąjį am
žių". 

KOVO 11-TOS M I N Ė J I M A S 

Lietuvos nepriklausomybės 
a ts ta tymo dviejų metų sukak 
ties minėjimas su menine prog
rama įvyks sekmadienį, kovo 15 
d., 12:30 vai. Šv. Kazimiero pa 
rapijos salėje. Meninę programa 
atliks Los Angeles vyrų kvarte
tas , akompanuojant Raimondai 
Apeikytei ir liaudies daininin
kė Veronika Povilionienė ger
biama ir mėgiama dainininkė 
Lietuvoje. Kalbą pasakys tam 
specialiai pakviestas prelegen 
t a s Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas rašytojas Kazys Saja. 
Aukos bus skiriamos Lietuvos 
Olimpinei komandai ir Švieti
mui paremt i ; t.y., Pietinėje 
Californijoje besitreniruojančių 
Lietuvos sportininkų ir stažuo
jančių Vytauto Didžiojo Univer
siteto dėstytojų išlaidas pa
dengti. Rengia Amerikos Lietu
vių Taryba, Tautos fondas ir 
Lietuvių Bendruomenė; koordi
nuoja Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles apylinkes valdyba. 

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

Lietuvos Dukterų draugijos 
Californijos skyrius 1992-jų 
metų veiklą pradėjo sausio 19 d 
Šv. Kazimiero parapijos bažny 
čioje šv. Mišiomis, prisimin 
damos mirus ius — Lietuve-
Dukterų dr-jos steigėją kun. F 
Gurecką ir Amžinybėn išėjusi;, 
nares. Sesė solistė Stasė Šimo 

Tos pačios nuomonės buvo 
Washingtono apylinkėje gyve
nanti pianistė-akompanuotoja 
Diana C?mpienė. mano kaimy
nystėje sėdėjusi, iš Palmyra 
miestelio. Pennsylvanijos vals
tijoje, specialiai į minėjimą atvy
kusi Irena Rusėnaitė ir, drįsčiau 
sakyti, visa minėjiman susi
r i n k u s i p u b l i k a p i a n i s t u i 
sukė lus i t i k r a i nuoši rdžias 
ovacijas. 

Su šiuo gražiai pavykusiu 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo šventės minėjimu savo 
kadenciją baigė dabartinė veikli 
LB Washingtono apyl. valdyba, 
kurią sudarė Audronė Pakš
tienė, dr. Juozas Laukaitis, Pra
nas Bal takis , Tadas Mickus, 
Vėjūnė Svotelytė ir dr. Vitolis 
Vengris. Naujos valdybos pirmi
ninku išrinktas jaunosios kartos 
atstovas Vyt. Butr imas, o na
r i a i s — A. G a i g a l a s . P.. 
Bačanskienė, dr. D. Harmon, 
M. Aistis ir V. Kaufmanas. 

yra 80 gimtadienį švenčianti 
sesė K. Klimavičienė. Sukaktu
v in inke i p a l i n k ė t a geros 
sveikatos ir įteikta gėlių. Visi 
susirinkimo dalyviai pagerbė ja 
atsistojimu ir sugiedojimu „Il
giausių metų!" 

B L iaudansk ienė 

V^^\ INTERNATIONAL y _ 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS ŽaibAS* 

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. 

P R O G R A M O S V I R Š Ū N E 

Po trumpos per t raukos buvo 
meninė dalis, kurią nuostabiai, 
paskambindamas Šopeno, De-
bussy, Wagnerio ir Gounod kū
rinius, atliko svečias iš Lietuvos 
pianistas-laureatas Pet ras Ge
niušas. Parafrazuojant „Drau
ge" paskelbtus R. Zotovienės-Jo-
nynaitės žodžius, jai aprašant 
sausio 3-12 d. Pa lm Beach, Flo
ridoje, įvykusias tarptautines 
varžybas, kai „Lietuvos sūnus, 
tarsi nepašautas aras , pakilo 
virš 19 kitų tautų žymių pianis
tų, užvaldė pianiną ir auditoriją, 
parodė neįveikiamą galią nuo
stabiu kūrinių atl ikimu.. ." 

Hūnienė skyrė jiems savo giedo
jimą. 

Vasario 9 d. %-yko visuotinis 
metinis nar ių susirinkimas, 
kuriame atsilankančių laukė ir 
kuklios vaišės. Susirinkime 
dalyvauti buvo kviesti ir LD 
draugijos narių vyrai, nuolati
niai rėmėjai ir s- ečiai, siekiant 
suteikti j iems informaciją apie 
Lietuvos Dukterų atliekamą 
darbą ir maloniai pabendrauti 
prie kavos puoduko. 

Pirmininke Regina Gasparo-
nienė pradėjo susir inkimą, 
pasve ik inda įna gaus iu s 
dalyvius ir trumpai apibūdin
d a m a s u s i r i n k i m o t iks lą . 
Pranešusi, kad valdyba, baigusi 
dviejų me tų įsipareigojimą, 
pasi t raukia iš pareigų. Kvietė 
nares neatsisakyti kandidatuoti 
naujai valdybai, neleidžiant 
šalpos darbo liepsnelei išblėsti. 
Dabar įvairios šalpos ir pagal
bos laukia n e \ ien vietiniai, 
mūsų apylinkėje gyvenantieji, 
jos laukia ir mūsų tėvynė 
Lietuva. Po šių įžanginių žodžių 
p a k v i e t ė Vincą Dovydaitį 
sukalbėti malda, prieš vaišes. 

Besivaišinantf valdybos narės 
t rumpais pranešimais pasidali
no žiniomis, apie LD draugijos 
atliktus darbus. Iždininkė Lionė 
Vilimienė pranešė, kad dviejų 
metų laikotarpyje skyrėme 
įvairiai šalpai septyniolika 
tūkstančių dolerių — 13,000 dol. 
Lietuvai ir 4.000 dol. vietinei 
'=alpai. Revizijos komisijos narė 
.-sesė J a n i n a Radven ienė 
pareiškė, kad iždo piniginių 
reikalų tvarkymas vykdomas be 
priekaištų. Sekretorė Bronė 
Liaudanskienė paskaitė pa
skutinio visuotinio susirin
kimo protokolą, tuo suteikdama 
bendrą vaizdą, ka ip būna ap
tariami šalpos veiklos darbai. 
Valdybos vicepirm. Aldona 
Adomienė, prisegdama po gražų 
gėlės žiedą, pareiškė padėką už 
gražų bendradarbiavimą kaden
ciją baigusiem- valdybos na
rėms. 

Keletas svečių ir šiame susi
rinkime pinigine auka parėmė 
mūsų veiklą. Pirm. R. Gasparo-
•rienė išreišk- padėką, per-
skaitydama jų pavardes ir pa
minėdama aukojamą sumą. 

Pirmininkei pakvietus siūlyti 
kandidates nauiai valdybai, visi 
dalyviai pageHavo, kad darbą 
tęstų buvusioji, bet iš jų t ik dvi 
tesutiko — pirmininkė R. Gas-
paronienė ir sekretorė B. Lau-
danskienė. Džiugu, kad sulauk
ta ir nauju ve kliu narių — S. 
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R E L I A B L b SERVICE TO YOUR H O M I LAND 

9525 South 79th A V M I I M 
Hlckory HUi, IMnots 60457 
Telefonas (708) 430-7272 

223 KatvariHt 9* * * * 
Vilnius, Uetuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 
Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki .rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

Balandžio 16 iki gegužės 6 
Balandžio 30 iki gegužės 12 
Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 ik' birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 'ki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjoi9 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT T U R I M E 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 

5 0 1 . BIRŽELIO 7 - 22 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1, Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro linija) 

502. BIRŽELIO 14 - 28 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys. Ryga 3, Talinas 3, St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

503. UEPOS 2 - 19 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3, Palanga 5. Vilnius 1, Viena 2 (Austre oro Unija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1, Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO UETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3, Šiauliai 1, Klaipėda 3, Vilnius 1. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kviečiame keliauti su grupe ar pavieniui. Kiekvienas galėsite pasirinkti tinkamą grįžimo datą. Taip 
pat galime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidavimus. AMERICAN TRAVEL -
SERVICE, kaip visuomet, sudarys patogiausias keliones už geriausias kainas. 

TIESIOGINIS SKAMBINIMAS 
Į LIETUVĄ SU ACC SUTAUPYS 
JUMS PINIGŲ! 

ACC LONC DISTANCE CORP., veikianti nuo 1981 metų, dabar 
aptarnauja visą Ameriką ir virš 180 pasaulio kraštų iš Illinois, 
Massachusetts, Nevv Yorko, Connecticut (dalies) ir Kanados. 

Palyginkite kiek ACC Jums gali sutaupyti naudojant 5 minučių 
pokalbio pa vyzd j : 

Iš Čikagos į Lietuvą 

Iš Čikagos j Nevv Yorką, NY 

Iš Čikagos į Los Angeles, CA 

Iš Nevv Yorko j St.Petersburg, FL 

Iš Bostono į VVashingtoną, DC 

ACC 

$8.17 

.70 

.70 

.70 

.65 

AT&T* 

$11.23 

.75 

.76 

.76 

.73 

MCI 

$ * * 

.70 

.75 

.75 
.68 

SPRINT 

$8.27 

.75 

.75 

.75 

.73 
1-92 

Pokalbiai iš Čikagos į Lietuvą yra pagrįsti skambinant tarp 7 vai. ryto ir 1 vai. p.p. 
* AT&T skambinimai į Lietuva, įmanomi tik su telefonistės pagalba. 
** MCI neturi telefoninio patarnavimo į Lietuva. 

ACC Long Distance Corp. pasirašė susitarimą su Lietuvos 
Respublikos Ryšių Ministerija, kuriuo ACC Long Distance Corp. 
skiria 3% Jūsų telefoninių išlaidų Lietuvos Ryšių Ministerijos 
tolimesniam ryšių plėtojimui. 

PADEKITE LIETUVAI, TAUPYDAMI SAU! 

v Prašome skambinti: 
S ACC 1-800-388-3414 arba 1-800-456-6000. 



VIENO KAIMO IR 
BERNIUKO ISTORIJA 

Pirma kelionė į Vilnių 
E. RINGUS 

Taip ir nepavyko išaiškinti, 
kodėl kaimas išliko lietuviškas 
ir su tokiu lietuvišku vardu. Jo 
jau nebėra. Kaimas, per 
šimtmečius užsilikęs lietuviš
kas, prarado savo tapatybę per 
40 metų sovietiško sauvalia
vimo. Vargingas kaimas neiš
vengė Stalino kūjo tautų naiki
nimo eigoje. Išvertus į gudų 
kalbą Plikai nieko nereiškia, 
todėl užsiliko nesuslavintas. Šis 
kaimas Lydos apskrityje len
kams buvo lyg krislas jų akyse. 
Jau po pirmo karo bandymas 
įkurti lietuviškų mokyklą buvo 
uždraustas. Mat pačioje pra
džioje pradėjo ją lankyti ir pu
siau sugudėję vaikai. Šio rašinio 
autorius pradėjo savo išsiauk
lėjimą dar tokioje slaptoje mo
kykloje. Jis atsimena.kai tėvai 
statydavo sargybas, kurios su
tartais signalais pranešdavo 
apie policijos atjojimą, kad ir 
civilinėse aprangose. Aplin
kinių kaimų pavadinimai visi 
buvo lietuviški: Ožiai, Tau
kiniai, Piliakalnis, Sakiniai, 
Mėliūnai ir t.t. Net ir miškas, j 
kurį riešutauti ir klausytis 
lietuviškų dainų rinkosi ir 
gudiškas jaunimas, mat riešu-
tavimo sezonas reiškė vasaros 
pabaigą, — vadinos Sala. Pa
davimas sakė, kad ežeras ka
daise supo tą gražų lapuotą 
mišką. Iš to ežero liko tik didelė 
kūdra, bet Plikių gyventojai 
turbūt iš pagarbos vadino Eže-
raičiu, ne ežeriuku, kaip būtų jį 
vadinę ne dzūkai. 

Gal todėl išliko lietuviškas, 
kad Muravjovo Koriko laikais 
net du drąsuoliai gabeno lietu
viškas maldaknyges iš Prūsijos. 
Iš jų išmoko maldas lietuvių o 
ne lenkų kalba. Gal todėl, kad 
nors ir tolimiausias kaimas nuo 
Rodūnės bažnyčios buvo priskir
tas jai dar carų gadynėje. 

Parapijos lietuviškumas ilgai 
neišlaikė. Vilniaus lenkiška 
hierarchija lietuvių kunigų ne
siuntė ir net l ietuviškos 
pamaldos panaikintos. Tokia 
politika privedė, kad per vienas 
mišias priėjo prie muštynių 
pačioje bažnyčioje. Kitoje pelkių 
pusėje savo kar iškumu 
pasižymėjo kitas kaimas, vardu 
Piliakalnis. Ten kadaise pelkių 
apsupta buvo pilis, saugojanti 
kelią iš Gardino į Vilnių. Pilis 
buvo medinė, nes beliko tik 
pylimas ir griovys. Kita pilis 
buvo Lydoj. Jos sienos buvo mū
rinės ir aukštos, todėl užsiliko. 
Dar toliau į pietus ant aukšto 
kalno kadaise stovėjo įspūdinga 
mūrinė pilis Naugarduko mies
te. Iš tos pilies mūrų aplinką ir 
baltus grikių laukus stebėjo 
Adomas Mickevičius ir juos 
aprašė, sakydamas: „Lietuva 
mano tėvyne. Tu esi kaip 
sveikata. Tave gali suprasti ir 
mylėti tik tie, kurie tave pra
rado". Abi pilys vis dar va
dinamos Gedimino pilimis. Tik 
10 km nuo Plikių, pakeliui į No-
čios miestelį, keliautojai ne
galėjo nepastebėti bokšto, ky
šančio virš kaimo gryčių ir 
medžių. Jo viršūnėje buvo ne 
katalikiškas ar pravoslaviškas 
kryžius, bet islamiškas mėnulis 
virš mečetės. Tame kaime 
gyveno Vytautų atgabenti toto
riai. Gaila, kad neteko surinkti 
daugiau žinių apie šį istorinį 
deimančiuką, bet kas gi galėjo 
numatyti savo ateitį, kas galėjo 
sapnuoti, kad Vinius vėl taps 
Lietuvos sostine, kad, vos at
gavus, teks atsisveikinti su 
Rytų Europos Roma. nes tik 
Roma gali konkuruoti su 
Vilniumi savo kalvomis ir 
bažnyčiomis. 

Roma stovi ant septynių 
kalvų, Vilnius ant keliolikos ir 
beveik ant kiekvienos graži 
bažnyčia ar cerkvė, o ant aukš-
* i i i i e i / - » c rro l incr i trw K a l t i 

kryžiai. Kaip Romoje iš Pincio 
lankytojas prieš save gali ma
tyti tik pusę Romos panoramos 
su dominuojančia Šv. Petro 
bažnyčia, taip Vilniuje nuo Ge
dimino pilies bokšto atsisklei
džia pilna Vilniaus grožybė. 

Pažvelgus į kairę, į akis kren
ta Vilnelės ir Neries sanplauka 
ir Šv. Petro bažnyčia, pilna 
baroko. Čia pat pakalnėje ga
linga katedra su bokštu, apie 
kurį padavimai sako, kad ten 
kadaise vaidilutės saugojo 
amžiną ugnį. Pakėlus akis kiek 
aukščiau,matomos trys kaimy
ninės bažnyčios, dvi beveik su
jungtos (Šv. Onos ir Ber
nardinų), trečia tik 200 metrų 
toliau. Akis pakėlus dar aukš
čiau, bet ne per daug, matoma 
vienintelė tiesi gatvė visame 
mieste. Jokia gatvė neturėjo 
tiek vardų: Jurgio prospektas, 
A. Mickevičiaus, Gedimino, 
Stalino ir vėl Gedimino. Dar 
aukščiau akis pakėlus bokštai, 
bokštai su kryžiais katalikiškų 
bažnyčių ir kupolomis pravosla
viškų. Iš viso apie 40 bažnyčių 
ir t ik tada dar netokiam 
dideliame mieste. Pavyzdys reli
gingumo ir tolerancijos. 

Carai pasirūpino, kad dvi 
gražiausios cerkvės būtų pasta
tytos ant aukštų kalvų ir būtų 
matomos. Joks kitas miestas 
nebuvo gamtos aprūpintas 
natūraliu parku, Trijų Kryžių 
kalvų, miesto centre. Skau
tams ir įsimylėjusioms poroms 
keliauti toli nereikėjo. Dar toli
mesniame horizonte miškai, 
miškai, o visas tas grožybes 
supo vingiuota Neris. Sunku 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 29 d 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Šiais metais pagerbta Lietuvos Vyčių vakarienėje už nuopelnus Lietuvai. Iš kairės: sol. Algirdas 
Brazis — Vidurio Amerikos distrikto pirm., Rita Dapkutė ir kun. Antanas Puchenskis. 

Nuotr. Martyno Vidzbalio 

Šių atsiminimų autorius dr. 
Ringus jaunystėje. 

būtų rasti žmogų, kuris pa
gyvenęs Vilniuje ir susipažinęs, 
amžiams neprisirištų prie to pa
trauklaus miesto. Lietuva dabar 
laimingąjį atgavus. Ateityje jis 
turėtų pritraukti aibę turistų, 
norinčių pamatyti ryt inės 
Europos deimančiuką, nes Vil
nius, Ryga ir Talinas sudaro 
Vakarų kultūros rytinę sieną. 
Gal iš meilės Vilniui dr. Jonas 
Basanavičius liko užbaigti savo 
gyvenimo kelionę pamiltame 
mieste. 

Mūsų slaptos pradžios mokyk
los mokytojas Žegždrinis, pats 
baigęs tik pradžios mokyklą, 
šešerių metų berniukui buvo di
delis autoritetas, lygus pa 
rapijos klebonui, kurį berniukas 
galėdavo matyti tik po Kalėdų, 
kai kartu su vargonininku 
lankydavo kaimus, rinkdamas 
kalėdines dovanas. Apie Kalė 
dų artėjimą berniukas sužino
davo ne todėl, kad dovanos jam 
buvo perkamos, bet todėl, kad 
Mauškė, Rodūnės žydas, pradė
davo savo prieškalėdines kelio
nes per artimus kaimus, aprū
pindamas ūkininkus svarbiau
siu patiekalu — silke. Turtin
gesni pirkdavo po kelias silkes, 
neturtingesni tik po vieną ir tai 
iškeisdami kiaušinius. Mauškei 
visados išeidavo geriau, nes už 

vieną silkę išsiderėdavo tuziną 
kiaušinių. 

Vieną vakarą po Kalėdų ber
niukas išgirdo pokalbį tarp mo
tinos ir mokytojo, kuris ragino 
motiną siųsti savo mažiuką į 
Vilniaus lietuvišką mokyklą. Iš
girdus motinos sutikimą, 
berniuką išliejo šaltas prakai
tas, nes ir jis suprato, kad artėja 
jo vaikystės pabaiga. Jis nu
slinko nuo pečiaus pas dėduką 
ir tik jo prieglobstyje pajėgė už
migti. 

Lietuvos vyriausybė Kaune 
jau po poros metų nuo pirmo 
karo pradėjo rūpintis savo tau
tiečiais, paliktais už „geležinės 
sienos". Į Vilnių pradėjo plaukti 
pinigai, su kurių pagalba įsteig
ta gimnazija, mokytojų semina-, 
rija ir pradžios mokykla. Ber
niukas Vilniaus vardą išgirdo 
pirmą kartą. Jam mokytojas 
pasakė, kad tai didelis miestas 
su daugeliu bažnyčių ir kad 
bažnytiniai varpai skamba 
rytais ir vakarais. Iki šiol 
berniukas matė pasaulį tik iš 
aukšto klevo, augančio prie 
kaimo pirmos pirkios. Jam pa
saulis baigėsi ten, kur jo akys 
siekė, žiūrint iš aukščiausios 
šakos. Kitoje gatvės pusėje augo 
kitas kiek žemesnis klevas ir jie 
abu sudarė lyg atvirus vartus. 

Tik per vestuves atsirasdavo 
tikri vartai, kai tarp klevų bū
davo tęsiama virvė. Tai būdavo 
muitas vienintelis imamas, 
įvažiuojant į Plikių kaimą, 
žemas, nes tik butelis degtinės 
ir sauja saldainių. Berniukas 
prisimena, kad paaugus, 
grįžtant namo, pamačius tuos 
klevus J o žingsniai paspartė-
davo. 1926 m. rudenį prasidėjo 
septynmečiui berniukui kelionė 
iš idilijos į komplikuotą buitį. 
Ar jis galėjo tikėtis, kad ta bui
tis bus tokia komplikuota, klas
t inga, pilna nenumatytų 
posūkių? 

Išvykos diena artėjo. Pasku
tinė vasara atrodė jam trum
piausia. Pagaliau sieninis laik
rodis, atvežtas net iš Amerikos, 
išmušė 9 vai. Visi pradėjo sku
bėti, taip atrodė berniukui. 
Dėdukas lauke baigė skusti 
savo rudą barzdą, nuo kurios 
berniukas nukentėdavo, kai dė
dukas paėmęs daugiau negu 
vieną, glausdavo savo anūkėlį 
prie nenuskusto veido. Motinos 
rankos drebėjo, kai ji glostė ir 
bandė išlyginti raukšles jos 
pasiūtame švarkelyje. Senos, 
dažnai lopytos kelnės jau gulėjo 
kampe, o ant jų Margis, arti 
prikišęs nosį, turbūt kad nepa
mirštų savo draugo kvapo. Jis 
irgi jautė, kad jiems teks išsi
skirti ilgam laikui, teks vienam 
vaikyti kaimynų vištas ir 
paukščius ankstyvą pavasarį, 
apsaugoti kanapių grūdus. Ber
niukas stovėjo dar basas, nes 
kažkur dingo vienas naujas ba
tukas. Turbūt Margis kur nuki
šo? Tuo tarpu iš po lovos išslinko 
katinas ir tylomis prisiglaudė 
prie berniuko basos kojos. Ber 
niukas pajuto malonią šilumą ir 
užgirdo kažkokį murmėjimą, 
gal sudie, gal įspėjimą. Pasi
lenkęs paglostė savo antrą 
drauea lvg atsisveikinimui ir ta 

VINCO ŠALČIŪNO KNYGA 
.ŠALIS, KURIOJE 

GYVENAM" 
9V 

Juno Beach ir apylinkių lie
tuviai kas antrą mėnesio antra
dienį susirenka į vieną North 
Palm Beach restoraną pabend
rauti, pasidalinti žiniomis apie 
Lietuvą, pasikalbėti jiems 
rūpimais klausimais, o kartais 
ir pasidžiaugti naujai išėjusia 
knyga, ypač kai ta knyga 
parašyta Floridos rytinio 
pakraščio „Lietuvių biuletenio" 
redaktoriaus, veiklaus visuo
menininko Vinco Šalčiūno. 

Tad 1991 m. gruodžio antrą 
antradienį Dalia Augūnienė 
supažindino gausiai susirin
kusius apylinkės lietuvius su 
Vinco Šalčiūno knyga „Šalis, 
kurioje gyvenam", kelionių po 
JAV įspūdžiai (išleista 1991 m., 
knygą kompiuteriu paruošė V. 
Šalčiūnas, grafika ir iliustra
cijos autoriaus Knygą išleido 
ir platina Nemunas Publica 
tions, 2268 S.E. Carnation Rd. 
Port St. Lucie, FL. 34952). 
Knygoje yra aprašyta penke

rių metų laikotarpio autoriaus 
su žmona kelionės po Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jie aplan
kė visas Amerikos valstijas 
išskyrus Havajus ir Aliaską. 

Įvade Vincas Šalčiūnas 
paaiškina, jog savo kelionėse 
daugiausiai dėmesio skyrė geo
grafinėms šalies ypatybėms, is
toriniam palikimui, gamtos 
įvairenybėms, indėnų likimui, 
ūkiui ir pramonei, kaimo ir mies
to žmonių gyvenimui, nedaug dė
mesio kreipdamas į didžiuosius 

proga pamatė antrą batuką. Ba
tukas iš tolo blizgėjo, nes 
dėdukas ne tik nušluostė 
nešvarumus, bet dar išblizgino, 
patepęs lašinių oda. 

Gryčioje visi jau laukė susėdę 
aplink stalą su buteliu naminės. 
Berniukas žinojo, kad jam irgi 
reikėjo prisidėti prie iškilmių, o, 
be to, pilvukas ėmė skaudėti ar 
iš alkio ar baimės. Prie pečiaus 
stovėjo bobutė. Berniukas pri
bėgo ir paskendo jos sijone, lyg 
norėdamas pasislėpti. Pajuto 
bobutės ašakas ant neseniai 
nukirptos galvos ir jis tyliai per 
savo ašaras iškošė „aš nenoriu 
važiuoti į Vilnių". 

Šeima ir draugai liko stovėti 
prie klevų. Vežimas smėlėtu 
keliu tolėjo nuo kaimo lėtai. 
Berniukui norėjosi, kad ta 
kelionė tęstųsi ir nesibaigtų. Su 
kiekvienu ratų pasisukimu 
nuotolis tarp mūsų ir kaimo 
didėjo. Likusių prie klevų veidai 
mažėjo, tik dar vis girdėjosi 
Margio lojimas. Pasukus už kal
vos berniukas matė tik dūmus 
iš kamino. Tačiau vėjas pakilo 
ir atėmė jam paskutinį ryšį su 
praeitimi. Berniukas dar kartą 
pareiškė savo nepasitenkinimą 
dėdukui ..nenoriu važiuoti į 
Vilnių*'. Negavęs atsakymo 
atsigulė ir monotoniškas ratų 
dirdėjimas ii užmigdė. Prabudo 
tik Bastūnu stotyje. Už poros 
valandų atsidurs Vilniuje. 
Vilniuje.. 

Amerikos miestus. Pirmajame 
knygos skyriuje Vincas 
Šalčiūnas duoda dar trumpą 
JAV istorijos apžvalgą, pataria 
kaip ruoštis kelionėms, kada 
geriausia keliauti ir t.t. 

Knyga suskirstyta į septynis 
skyrius, kiekvienas paskirtas 
skirtingų metų įvairioms ke
lionėms, kaip, pavyzdžiui, „Čia 
gimė laisvė" kelionė po Connec-
ticut, Rhode Island, Massachus-
sets, New York, Vermont, New 
Hampshire ir Maine. Kiekvieno 
skyriaus pradžioje yra žemė
lapis, kuris žymiai palengvina 
skaitytojui sekti autoriaus ke
lią. 

Vincas Šalčiūnas yra ir geras 
fotografas, tad jo aprašymų 
stilius primena kameros lensę, 
kuri užfiksuoja objektus, vaiz
dus su visomis smulkmenomis 
ir niuansais. 

Knygoje yra ir balta-juoda 
iliustracijų ir autorius 
pažymėjo, jog ekonominės 
sąlygos nulėmė jų gausumą bei 
vietą knygoje. 

Dalia Augūnienė savo baigmi
nėse pastabose priminė, jog 
„Šalis, kurioj gyvenam'" yra 
nepaprastai geras informacijų 
šaltinis keliaujantiems po JAV. 
Padarius tam tikrų pakeitimų 
ir gal įjungus ir didžiuosius 
Amerikos miestus bei paruošus 
tekstui pritaikytas vaizda
juostes, „Šalis, kurioj gyvenam" 
būtų puiki informacinė knyga 
Lietuvos aukštosiose mokyklo
se bestudijuojantiems studen
tams. 

Baigus kalbėti Daliai Augū-
nienei, žodį tarė ir pats autorius 
Vincas Šalčiūnas. Jis papasako
jo savo vargus rašant ir 
leidžiant , .Šalis, kurioje 
gyvenam" ir pailiustravo savo 
knygoje aprašytas keliones su 
vaizdajuoste „National Parks". 

Susirinkusieji matė parkus: 
Arcadia parkas Maine valstijoj, 
Yellovvstone valstybinį parką, 
Grand Teton, Rocky Mountains. 
Grand Canyon, Bryce Canyon, 
Mėsa Verde. Redwood ir Yose-
mite parkus. Pamačius tuos 
nuostabiai gražius bei įdomius 
gamtos vaizdus, palydėtus 
paties Vinco Šalčiūno įkalbė
tomis pastabomis, dar daugiau 
išryškėjo šių kelionių knygos 
esmė. 

Tad dar kartą drįstame teigti: 
„Šalis, kurioje gyvenam" su kai 
kuriais pakeitimais ir su vaiz
dajuoste būtu puiki informacinė 
knyga Lietuvos jaunimui, Ame
rika besidomintiems žmonėms 
ir mums patiems čia gabenan
tiems. 

D. A. 

Hot Springs, Ark. 
PROF. DR. K. RAČKAUSKO 
20 M. MIRTIES SUKAKTIS 

Hot Springs Kalvarijos 
kapinėse ilsisi a.a. prof. dr. 
Konstantino Račkausko palai
kai. Š.m. vasario 24 d. suėjo 20 
metų nuo velionio mirties. Hot 
Springs vietovėje prof. Konstan
t inas neilgai tegyveno, 
atvažiavo čia jau sirgdamas. 
Tačiau vis tiek dar planavo 
nusipirkti namelį prie ežero, 
žuvauti ir savo srities mokslines 
knygas rašyti, kurioms daug 
medžiagos buvo paruošęs. 

Deja, likimo buvo kitaip lemta 
— sveikata pradėjo blogėti, 
turėjo tris širdies atakas, o vėžio 
liga galutinai pribaigė. K. 
Račkausko svajonės nebeišsi-
pildė, užgeso tardamas: „aš 
negaliu mirti, dar savo darbo 
neatlikau..." 

Prof. Račkauskas mirė net 
67-jo gimtadienio nesulaukęs, 
savo visą gyvenimą pašventęs 
mokslui, darbui, profesūrai, 
neaplenkdamas ir lietuviškos 
veiklos dirvonų. Būdamas atei
tininkas, krikščionis demokra
tas yra skaitęs daugelį aka
deminių paskaitų. Net savo san
taupas velionis paskirstė lietu
viškiems reikalams. 

A. a. prof. 
kauskas 

Konstantinas Rač-

Dr. K. Račkauskas buvo teisi
ninkas. Gimė 1905 m. liepos 2 
Kaune. Baigęs Aušros gimna
ziją, teisę ir politinius mokslus 
studijavo Paryžiuje. Studijas 
gilino Romos karališkame uni
versitete, vėliau Berlyno uni
versitete. Teisių daktt :o laipsnį 
gavo Paryžiuje 1946 m. už diser
taciją apie Sovietų Rusijos ir 
Lietuvos juridinius ir politinius 
santykius. Lietuvoje ėjo įvairias 
pareigas — buvo Valstybės tary
bos referentas. Kaip teisiu pa
tarėjas dirbo seime, ministerių 
ir užsienio reikalu ministerijo
je, dėstė Vytauto Didžiojo 
universitete. 1944 pasitraukė į 
vakarus. Paryžiuje kurį laiką 
buvo lektorium tarptautinės 
teisės mokykloje. 1948 m. at
vyko į Ameriką ir pradėjo pro
fesoriauti Fordhamo universi
tete New Yorke. Dėstė 
lyginamąja konstitucinę teisę, 
tarptautinius santykius ir tarp

tautinę teisę iki pat išėjimo į 
pensiją 1970 m. 

Lietuviškai, prancūziškai ir 
angliškai yra paskelbęs spau
doje visą eilę studijų, straipsnių 
teisės klausimais. 1967 išleido 
atskirą knygą Lietuvos kons
titucinės teisės klausimais, 
kurioje nagrinėja Lietuvos 
konstitucijas. 

Velionio Račkausko sūnūs 
Raimundas ir Rolandas gyvena 
su šeimomis New Jersey vals
tijoje. Retkarčiais apsilanko Hot 
Springs mieste, aplanko tėvo 
kapą, jų buvusią globėją ir pa
bendrauja su vietos lietuviais. 
Šv. Mišios už a.a. Račkausko 
vėlę buvo atnašautos vasario 23 
Šv. Mykolo bažnytėlėje, Hot 
Springs lietuvių sekmadienio 
pamaldose. 

Sal. Šmaižienė 

Beverly Shores, Ind. 
IŠKILMINGAS VASARIO 

ŠEŠIOLIKTOSIOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Beverly Shores Lietuvių klu
bas rengia iškilmingą Nepri
klausomybės šventės minėjimą 
šį sekmadienį, kovo 1 dieną, ir 
jį pradės 12 vai. Šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias . 
atnašaus ir pamokslą sakys 
kun. dr. V. Rimšelis, Marijonų 
provinciolas. Vargonais gros 
muzikas Vytautas Gutauskas. 
Bažnyčią meniškai dekoruoja 
dail. Adolfas Valeška, išskir
tinai kreipiant dėmesį į 
pamaldų paskirtį ir kartu 
šventės minėjimą. Tai bus 
atkelta maža Lietuvos dalis, su 
kuria susirišime savo jausmais. 
Lydės įspūdingas žvakių užde
gimas ir tautiniais drabužiais 
apsirengusių moterų procesija. 
Su religinės muzikos garsais 
melsimės už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Po pamaldų ir trum
pos pertraukėlės įsijungsime į 
antrą minėjimo dalį. Šventės 
minėjimo programą praves dr. 
Gediminas Balukas. Pagrindinę 
įvadinę kalbą pasakys Vaclovas 
Kleiza. Lietuvos generalinis 
konsulas Chicagoje. Žinomas 
Lietuvos poetas Julius Keleras 
ves Lietuvos dainuojančios 
revoliucijos keliais. 

Po minėjimo visi rinksimės į 
Gražinos ir Jono Stankūnų 
restoraną pabendrauti ir pa
gerbti Lietuvos konsulą ir 
programos dalyvius. Restoranas 
specialiai papuoštas dail. Mag
dalenos Stankūnienės, dail. 
Jurgio Daugvilos bei kitų meni
ninkų kūriniais. Šis Vasario Še
šioliktosios dienos minėjimas 
yra dvasinio susikaupimo ir 
didelio džiaugsmo šventė, tad ir 
visos aukos skiriamos Lietuvai. 

Nelaimė dažnai būna vie
nintelė priemonė, kuria Dievas 
grąžina į apsigalvojimą ir 
pasitaisymą žmogų, pritrenktą 
pasaulio pomėgių. 

H. Mohr 

Jei negyvename taip. kaip 
tikime, pradedame tikėti taip, 
kaip gyvename ir esame pri 
versti susikurti tokias gyve
nimo pažiūras, tokius principus, 
tokį gyvenimo būdą, kuris ati 
tiktų mūsų blogą gyvenimą. 

F. Sheen 

Pasitarimas lituanistinio švietime reikalais U kaires: Dalia Viskontienė ir 
Giedre Pauliukonieno iš Kanados. Milda Lenkauskienė ir Regina Kuciene 
iš JAV-hiu 

Nuotr V. Kučo 
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PAGALBA LIETUVAI 

Los Angeles lietuvių jaunimo ansamblio „Spindulys' 
mieste vykusiame tarptautiniame festivalyje. 

nariai po sėkmingo pasirodymo San Diego 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Racine, Wi. 

MINĖJIMAS 

Vasario 16 d. minėjome 
74-sias Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo metines. 9 vai. 
ryto pradėjome maldomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kur mi
šias už žuvusius dėl Lietuvos 
la isvės bei gerovės laikė 
klebonas kun. St. Saplis, MIC. 
Per pamaldas giedojo parapijos 
choras, vad. muziko J. Grim-
skio. Parapijos anglų kalboje 
biuletenyje buvo informacinis 
straipsnis apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą bei 
minėjimą. 

3 vai. po pietų parapijos sve
ta inėje įvyko iški lmingas 
posėdis, kurį pradėjo vietos 
Altos skyriaus pirmininkas 
Juozas Plečkaitis. Unisonu su
giedoki JAV ir Lietuvos himnai. 
Pianinu palydėjo Viktoria Klei-
notaitė Prochaska. Invokaciją 
perskaitė kun. St. Saplis, MIC. 
Pagerbtas vienintelis minėjime 
dalyvavęs savanoris kūrėjas 
Bronius Jaras. Tylos minute 
prisiminti žuvusieji dėl Lietuvos 
laisvės. Perskaityta Wis. gu
bernatoriaus Tommy G. Thomp
son proklamacija, skelbianti 
vasario 16 d. Lietuvių diena 
Wisconsine. Proklamaciją 
parūpino antros kartos lietuvis 
Vytautas Kapočius, buvęs 
žurnal is tas , dabar aukš ta s 
pare igūnas Wisconsin Bell 
bendrovėje. 

Vytau tas Janušonis savo 
ilgesnėje paskaitoje nagrinėjo 
Lietuvos 22 metų laisvo 
gyvenimo kultūrinius aspektus. 
Be to, laisvės laikotarpio Lietu
va vargiai būtų atlaikiusi 50-čio 
vergiją. Gorbačiovo bandymai 
reformuoti komunizmą klostėsi 
laisves naudai. Pastangos už
gniaužti dėl to prasidėjusi lais
vės troškimą nepavyko. Po 
daugelio įvairių įvykių Lietuva 
pagaliau atgavo laisvę, krauju 
apš laks ty tą la isvę. Dabar 
turime laisvą Lietuvos valstybę, 
bet ją reikia ir ekonomiškai at
statyti, nes juodi debesys gaubia 
jos ekonominį gyvenimą. 
Lietuvos žmonės ir visa išeivija 
turi vieningai dirbti, kad tas 
tikslas būtų laimingai pasiek
tas. Ypač vengtina bendro dar
bo kritika. Nors nebereikia dirb
ti laisvinimo bare, bet dar ilgas 
ir vargingas Lietuvos valstybės 
atstatymo kelias. 

Viktoria Prochaska perskaitė 
rezoliuciją prezidentui George 
Bush, Kongreso nariams ir ki
tiems aukštiems pareigūnams, 
dėkojančią už paramą Lietuvos 
atkūrimo procese ir prašančią 
ekonominės pagalbos naujai 

Lietuvos valstybei. Rezoliucija 
priimta ir jos nuorašai pasiųsti 
minėtiems pareigūnams. Re
zoliuciją paruošė Stasys Budrys, 
Altos sekretorius. 

Po per t raukos turėjome 
trumpą programą. Vaikučiai 
Audrytė Kivėnaitė, Nikolas 
Kivėnas ir Mykolas Prochaska 
padeklamavo po eilėraštį. 
Petras Nekrošius rečitavo Ber
nardo Brazdžionio eilėraštį — 
„Aš čia gyva". Antanas Kivėnas 
padainavo dvi partizanų dainas. 
Jam akordeonu pritarė Petras 
Kivėnas. 

Po minėjimo buvo užkan
džiai ir vakaronė, kurios metu 
pasistiprinta mielų sesių lietu
vaičių paruoštais užkandžiais. 

Rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems už nuoširdžią talką ir 
pinigines aukas, kurios bus per
duotos Lietuvos ambasadoriui 
Washingone ir Amerikos Lietu
vių Tarybos centrui. Iki šiol 
aukų sur ink ta 1663 dol. 
Minėjimą rengė Racine, Wis. 
Altos skyrius. 

Jurgis Milas 

Worcester, Ma. 

AUKŠTO LYGIO 
KONCERTAS 

LŠS išeivijoje Trakų rinktinė 
kovo 29 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Maironio Parko didžiojoje 
salėje rengia aukšto meninio 
lygio koncertą, į kurį kviečiama 
ir amerikiečių visuomenė. 

Koncerte pasirodys solistės iš 
Lietuvos — prof. Aldona Vilčins-
kaitė ir Asta Krikščiūnaitė. 
Joms akompanuos žymus Lietu
voje pianistas Povilas Stra
vinskas. Susipažinkime su solis
tėmis ir pianistu. Lietuvos kon
servatorijos profesorė Aldona 
Vilčinskaitė atvyko į JAV antrą 
kartą. 1990 metais Bostono 
Operos kviečiama ji lankėsi 
su savo mokinėmis Irena Bra
zauskiene ir tarptautinio Maria 
Callas v. dainininkų konkurso 
laureate Sigute Trimakaite ir 
pianiste Audrone Kisieliūte. 
Prof. A. Vilčinskaitė, yra bai
gusi Lietuvos konservatoriją. 
Tobulinosi Maskvos konservato
rijoje pas pasaulinio garso dai
nininkę Iriną Archipovą. 

1971-1975 metų laikotarpyje 
studijavo dainavimą ir ruošė 
operines partijas Bulgarijoje So
fijos Nacionalinės Operos studi
joje pas vieną žymiausių 
Europos vokalinį specialistą 
prof. Christo Brimbarovą. Jo 
mokiniai pastoviai dainuoja La 
Scalos, Metropolitan ir kituose 
pasaulio teatruose. Prof. A. Vil
činskaitė šalia pagrindinio dar
bo Lietuvos konservatorijoje. 

dainuoja operose, koncertuoja 
su įvairiais orkestrais, var
gonais, ruošia savo koncertus. 
Jų turėjo Europoje, Kanadoje ir 
JAV. 

Pernai prof. A. Vilčinskaitė į 
JAV atvyko su viena geriausių 
savo mokinių Asta Krikščiū
naite. Jos abi jau atliko eilę kon
certų lietuvių ir amerikiečių 
visuomenei. Astos balsą, jos pro
fesinį paruošimą aukštai įver
tino muzikos specialistai 
Amerikoje. Ji turi puikias re
komendacijas iš žymaus diri
gento Anton Goadagno. Asta 
pirmoji lietuvaitė dainavusi 
Luciano Pavaroti, kuris paklau
sęs jos dainavimo juostelėje 
pakvietė ją į savo International 
Voice Competition Semifinal. 
Jis suteikė Astai išimtį priim
damas ją be patikrinimo ir jau 
pasibaigus prašymo padavimo 
laikui. 1989 m. Asta dainininkų 
konkurse Moldavijoje laimėjo 
pirmą vietą. Šiuo laiku mokyto
ja ir mokinė laikinai gyvena 
JAV. Asta Krikščiūnaitė ruošia 
operines partijas su „The Rosa 
Ponselle Fondation" pianistu I. 
Chichago. 

Prof. Aldona Vilčinskaitė 
priimta į New Yorko Columbia 
universitetą vizituojančia pro
fesore. 

Povilas Stravinskas yra 
vienas žymiausių Lietuvos 
pianistų. Muzikos mokytis pra
dėjo Vilniaus M. K. Čiurlionio 

Apie 30 chirurgų bei kito 
medicininio personalo 1992 m. 
rugsėjo pabaigoje vyks į Lietuvą 
15-kai - 20-čiai Lietuvos vaiku
čių padaryti būtinas širdies 
operacijas ir pravesti seminarus 
Lietuvos gydytojams. Juos siun
čia Deborah Hospital, Browns 
Mills, N.J., kuri specializuojasi 
širdies plaučių ligų srityje. Ši 
ligoninė pradėjo pagalbą Lietu
vai 1991 m. žiemą, kai nemoka
mai padarė širdies operaciją iš 
Lietuvos atvežtai 6 mėn. Miglei 
Grigutytei. Vėliau Miglutės 
gydytojas dr. Vytautas Sirvydis, 
Vilniaus universiteto ligoninės 
vyriausias chirurgas, tris mėne
sius buvo šios ligoninės svečias, 
stebėdamas joje daromas opera-
cijas ir konsultuodamas. 

Kadangi Deborah ligoninės 
.įstatai neleidžia ligoninės lėšų 
naudoti gydytojų kelionėms, 
lėktuvo bilietus Lietuvon 
vykstančiam medicinos per
sonalui teks padengti iš aukų. 
Numatoma, kad ši kelionė plius 
kelionė aštuoniems asmenims 
gegužės mėnesį susipažinti su 
Vilniaus univ. ligoninės įren
gimais ir personalu atsieis apie 
50,000 dol. Operacijų išlaidas, 
algas personalui, vaistus bei 
kitus reikmenis apmokės 
Deborah ligoninė. 

Vyčių veikėjai ir „Lietuvos 
atsiminimų" radijo vedėjai dr. 
Jokūbas ir Loreta Stukai 
apsiėmė organizuoti šios kelio
nės lėšas per įvairias amerikie
čių organizacijas, vietines lie
tuvių parapijas ir iš pavienių as

menų. Aukas galima siųsti Dr. 
& Mrs Jack J. Stukas, 234 Sun-
lit Dr., Watchung, NJ 07060. 
Čekius išrašyti: „Deborah Hos
pital Foundation", ant čekio dar 
pažymint „Lithuania Project". 

V A L O M E 
K I L I M U S . B A L D U S , 

G R I N D I S IR S I E N A S 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A I R 
D E L I K A T E S A I 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasir inkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Cater ing 
6216 S . Archer Ave . 

Chicago. IL 6 0 6 3 8 
T e l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • T a i s o • P r ieda į 

ir R e i k m e n y s 
V i r š 7 5 m e t ų 

pa t i k imas pa ta rnav imas 
TYPEVVRITERS • C O P I E R S 

FAX • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S . P u l a s k i R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

V. T . E L E C T R I C CO. 
Licensed, Insured — Bondec-

4 3 6 - 6 9 3 7 
Elektros i ' namų apš i ldymo 

sistemų pataisymai 
. Vy tau tas T a r a s 

meno mokykloje, o vėliau 
tobulinosi Maskvos Centrinėje 
muzikos mokykloje. 1976 m. 
baigė P. Čaikovskio valstybinę 
konservatoriją Maskvoje ir aspi
rantūrą profesoriaus J. Mils-
teino klasėje. Nuo tada tapo 
Lietuvos Tautinės filharmonijos 
solistas. Dėsto fortepijono 
pamokas Lietuvos konservato
rijoje. Rengia savo koncertus, 
groja su įvairiais simfoniniais 
orkestrais ir su įvairiais solis-
tais-instrumentalistais. Kaip 
solistas, ir įvairių ansamblių 
dalyvis, įdainavo eilę plokštelių 
ir pastoviai koncertuoja Eu
ropos valstybėse. Visus šiuos 
iškiliuosius menininkus iš
girsite kovo 29 d. Maironio 
Parke. Bilietai platinami. Juos 
įsigykite iš anksto. 

Solistės giedos Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
sekmadienį per lietuviškas šv. 
Mišias 10 vai. ryto. T M 

MAROuETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S F O T O G R A F A M S 

IR M Ė G Ė J A M S 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis. Pasinaudokite patogiu 

planu at idedant pasir inktus reik

menis ypat inga i progai . Pi lnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas A t idary ta p i rmad ien į ir 

ketvirtadienį vakarais iki 8 valan

dos. Antrad. ir t rečiad. susikalbėsit 

l ietuviškai. 

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

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. V I D M A N T A S RAPŠYS 

VELYKINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 
JEI JUOS PRISTATYSITE IKI KOVO 16 D. 

B A L T I A E X P R E S S V I E N I N T E L Ė K O M P A N I J A , L A I K U 
PRISTAČIUSI J Ū S Ų K A L Ė D I N E S D O V A N A S , T Ą P A T Į 
UŽT IKRINA IR J Ū S Ų V E L Y K I N I A M S S I U N T I N I A M S 

TIK 90 et . /sv. v i rs 8 0 svarų 
TIK $1.00 sv. iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25.00 

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI IR PRISTATOMI TIESIAI GAVĖJUI { 
RANKAS. SIŲSKITE VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ 

GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTOS - REIKALINGIAUSI 
PRODUKTAI LIETUVOJE SU PRISTATYMU Į NAMUS — 40 sv. t i k $85. 

M A I S T A S KŪDIK IAMS - AMERIKIETIŠKO MAISTO KŪDIKIAMS 
SIUNTINIAI BŪTINI IR LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE 

ORO CARGO SIUNTINIAI PER 10-20* DIENŲ 
ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 

BALTIA EXPRESS TEL. 1-800-SPARNAI AMBER GROUP 
3782 W. 79th ST. 1 800-772-7824 5216 WESLEY TERR 
CHICAGO. IL 60652 TOLI FREE ROSEMONT, IL 60018 

1-312-284-4449 • D „ , B O DIENU 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžiusv 

BEN SERAPINAS 708-636-2960 

SARAH'S AGENCY 
119 S o u t h M l l w a u k e e A v e . 

W h e e l l n g , IL 6 0 0 9 0 

T e l . 7 0 8 - 5 4 1 - 2 0 3 0 

P a r ū p i n a m e g e r u s d a r b u s : 
n a m ų r u o š o j e , v a i k ų a r b a vy r . 
a m ž i a u s ž m o n i ų p r i e ž i ū r o j e . 
G a l i m y b ė gyventi kar tu , a r b a at
sk i ra i . A n g l ų k a l b a r e i k a l i n g a . 
D a u g i a u i n f o r m a c i j o s g a u s i t e 
a tvykę p a s m u s . D a r b o v a i . : 
n u o 8 r y t o i k i 5 p . p . 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E R E A L E S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

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

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensin inkams Nuola ida. 

n L EB 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S . Kedz le A v o . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agenta i kalba l i e tuv i ška i 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Vik toras Š imai t is 

I raną Bl lnstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzla Ava. 
Tai . 436-7878 

Ontuffc 2I 
ra MIŠ 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

OntuiK KMIEC1K REALTORS 
'ryt 7922 S. Pulaski rtd. 
JLI 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer . |i 
p ro fes i ona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Qntu 3 MIS 
21 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

A S T A T . M I K U N A S 
Profesional ia i ir sąž in inga i pa
tarnauja įvairių nuosavybių pi rk ime 
ir pardavime, mieste ir pr iemies
čiuose. 

FIRST RATE REAL ESTATE 
A U Š R A K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
" Perkame ir 
parduodame namus 

" Apartmentus ir žemę j 
" Pensininkams 

nuolaida 
• Greitas ir sąžiningas | 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street, CMcago, IL 60629 

P a r d u o d a m a s didai is 3 k a m b a r i ų 
b u t a s s u b a l k o n u t reč iame a u k š t e 
p r i e p a t ka ted ros , K a u n e . Skambin t i 
po 9 v a k a r o dr. Natali jai 

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

»-

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

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

J%\. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/b p ig iau mokėsi t 

už apdraudą nuo ugnies ir automobi l io 
3as mus. 

F R A N K Z A P O U S 

3 2 0 8 V a W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 
( 3 1 2 ) 5 * 1 - 8 6 5 4 

, V A N " ir 

Bendra Lietuvos-JAV (monė „ I M E X " L IETUVOJE P A R D U O D A įvairių 
modelių „FORO", „ G M " ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobil ius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje. Garantuojame 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikiet iškus automobil ius, 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, K A U N A S , STATYBININKŲ 5 

Tel (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambint i : 
Ta i . (312) 4 3 4 - 8 6 1 8 arba (708) 8 8 7 - 8 4 4 2 

Fax (312 ) 4 3 4 - 2 6 5 5 

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

Kreipt is į: Hermis Deckys 
TeL S66-6424. Nite • ryto Hri «-» v 

Kalbat, feetuviftu* 

M o t e r i s I i L i e t u v o s I eško 
bet k o k i o d a r b o . S k a m b i n t i : 
7 0 8 - 5 9 9 - 9 8 4 9 p o 6 v . v . arba 

7 0 8 - 5 6 3 - 2 1 4 3 n u o 8 v . r . I k i 11 v . r . 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabart iniai pajamų mokesč ių (sta
tymai žymiai apsunk ino ir ateityje 
apsunk ins metinį mokesč ių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konf idencia l iam patarna
vimui kreipki tės: 

Pranas G. Meilė, CPA 
2 6 4 9 W e s t 6 3 S t r e e t 
Chicago, III. 60629 

T o l . : R a s t i n e ( 3 1 2 ) 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 5 3 4 7 

S T A S Y S S A K I N I S 
0«iyto|»» 

Iš vidaus ir š lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4612 S. Patrikta, Chicago 

Tel 312-927 9107 

D e n g i a m i s t o g a i , k a l a m a s 
„ s i d i n g " , be i a t l i e k a m i n a m ų 
v i d a u s r e m o n t o d a r b a i . S k a m 
bint i S i g i t u i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

FOR RENT, 

i š n u o m o j a m a s g ražus 2 V t k a m b . 
b u t a s B r igh ton Pk. apyl . S u ba lda is , 
š i l uma, centr . o ro vės in imu, v ienam 
vyr. a m ž i a u s vy ru i . $220 į mėn . 

S k a m b i n t i : 3 1 2 - 5 2 3 - 4 4 7 3 

K a u n o m e d i k ų šeima išnuomoja at
skirą 2 k a m b . butą. Sav. gal i sute ikt i 
p i l n ą m e d i c i n i n į a p t a r n a v i m ą , 
aprūp in t i te lefax bei kompiuter io ryš iu 
bei p a d ė t i bu i t in iuose re ika luose: 
K a u n o t e l . 7 9 - 9 6 - 2 2 a rba O a k 
L a w n , I L t e l . 7 0 8 - 4 2 3 - 0 6 5 8 . 

M a r i n o t t e , W l I š n u o m o j a m a s 1 
m l e g . ir v i r t u v ė s b u t a s v i enam 
asmen iu i — pensin inkui $260 į m ė n . 
„U t i l l i t i es i n c l d . " . 

K r e i p t i s ; t e l . 1 - 4 1 4 - 8 9 7 - 4 4 0 3 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Ctvmgos miesto leidimą Duou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

I š n u o m o j a m a s šviesus, švarus bu
tas . Y r a 3 kamb. : vir tuvėje kabineta i , 
ša ldy tuvas , v i ryk la ir o ro vės in imas. 
Skamb in t i iš ryto asmeniškai . 

T e l . 3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 2 . 

H E L P VVANTED 

CHILOCARE HOUSEKEEPING JOBS 
lt you speak English & have references. 
my agency has |0bs for you. 

Call Romalle Shora 
312-649-0822 

Between 9 am A 6 pm 

l 

S U T I N K A M E J Ū S Ų G I M I N E S 
M i a m i a e r o u o s t e ir a t v e ž a m o į 
j ū s ų n a m u s p i g i a u , n e g u 
l ė k t u v u . T o k i a s pa t p a s l a u g a s 
t e i k i a m e ir i š v y k s t a n t i e m s a t g a l . 
A p t a r n a u j a m e t i k F l o r i d o s 
r i b o s e . 

K r e i p t i s : 8 1 3 - 3 7 9 - 9 3 4 2 l 
P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

1 • ! 



STIPENDIJOS 
STUDIJOMS 
AMERIKOJE 

Šiandien, tai yra vasario 27 
dieną, per Amerikos ambasadas 
paskelbiama nauja programa — 
Benjamin Franklin Fellowship 
stipendija — konkursas studi
joms Amerikoje. Šią programą 
finansuoja (po 7 milijonus dole
rių 1992 m. ir 1993 metams) 
JAV valdžia per Amerikos Vals
tybės departamento informa
cijos agentūrą (USIA). Pro
gramą administruoja USIA kar
tu su Soroso fondu, Interna
tional Research and Exchanges 
Board (IREX) ir American 
Council for Collaboration in 
Education and Language Study 
(ACCELS). Programos tikslas 
skatinti demokratijos augimą ir 
laisvos rinkos ekonomiką buvu
sioje Sovietų Sąjungoje. 

Bus paskirta 150-170 sti-

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Brooklyn, N.Y. 

ŠVIESI PROŠVAISTĖ 

Paskutiniųjų dvejų metų lai
kotarpyje mus buvo užplūdę 
įvairūs, keistais vardais pasiva
dinę ir vis „pagarsėję" liaudies 
ir kitokios krypties ansambliai. 
Jiems tampant armonikas ir 
grojant polkas, net ir atsistojus 
buvo garsiai plojama. 

Tie „garsūs" polkininkai 
tokiu savo „menu" didžiai 
susino mūsų meninį skonį, 
grąžindami į daržinių laikus. 
Jie grįžę į namus, būdami tur
tingesni, mus susinę ir „žavėję" 
savo „menu", šypsojosi. Nuo 
daržinių dulkių pavyko gražiai 
apsivalyti, kada vasario 23 d. 
Kultūros Židinyje Lietuvių Mo
terų federacijos New Yorko 
klubas suruošė pianisto Petro 
Geniušo koncertą. 

Pianistas Petras Geniušas, 
Floridoje tarptautiniame pia
nistų koncerte laimėjęs pirmą 
vietą, grįždamas pakeliui į 
Lietuvą ir sustojęs New Yorke, 
klausytojus džiugino skambin
damas Čiurlionio, Chopin, 
Schumann, Debussy, List ir 
Rachmaninoff kūrinius. 

P. Geniušas žavėjo klausy
tojus savitu muzikos kūrinių pa
jautimu, pademonstravo savo 
fizinę i š tvermę, n e e i l i n ę 
muzikinę atmintį ir tobulai išla
vintą pirštų techniką. Gaila, 
kad Židinio pianino, nežiūrint, 
kad jis ir Steinway, natūrali to
no spalva nėra iš gerųjų. 

Klausytojai savo pasigėrėjimą 
išreiškė ilgai ir garsiai plo ifcmi. 
o klubo pirmininkė dr. R*-ija 
Žukauskienė pianistui Petrui 
Geniušui įteikė puokštę gėlių. 

Yra galimybė, kad pianistas 
P. Geniušas, ateinantį rudenį, 
grįžęs į JAV, Alice Tully Hali, 
Lincoln centre, NY., turės savo 
pianino rečitalį. 

P. P a l y s 

pendijų asmenims iš buvusių 
sovietų, įskaitant ir Pabaltijo 
kraštus, siekiantiems mokslinio 
laipsnio keturiose specifinėse 
srityse: ekonomikos, verslo 
administravimo (business admi-
nistration), t e i sės (law) ir 
valdymo, menedžemento (public 
administration). 

Skatiname Lietuvos specialis
tus kuo gausiau pasinaudoti šia 
puikia gal imybe studijuoti 
Amerikoje. 

Pareiškimo formos (applica-
tions) gaunamos nemokamai So
roso fonde Vilniuje (Jakšto 
gatvė 9). Pareiškimai turi būti 
grąžinti Soroso fondan iki 
balandžio 10 dienos. Pirmąjį 
„atsijojimą" atliks Amerikoje 
specialus atrankos komitetas, 
sudarytas iš universitetų ir or
ganizacijų atstovų. Po to kandi
datai laikys anglų kalbos įgū
džiu TOEFL (Tęst of English as 
Foreign Language) ir stan
dartinį bendro išsilavinimo 
GRE (Graduate Record Exam) 
egzaminus. Šiuos egzaminus 
administruos ACCELS or
ganizacija nemokamai Vilniuje 
gegužės ir birželio mėnesiais. 
Beje, yra specialūs leidiniai, pa
dedantys susipažinti ir pasiruoš
ti TOEFL bei GRE. Rezultatai 
bus pranešti liepos mėnesį, o 
rugpjūtyje aspirantų jau lau
kiama Amerikoje. Studentai 
bus išskirstyti po įvairius uni
versitetus. Stipendija padengs 
kelionės, mokslo, knygų, pra
gyvenimo išlaidas ir dar liks 
smulkioms išlaidoms. Daugiau 
ir patikslintos informacijos 
galima gauti Soroso fonde, kuris 
administruos šią programą Pa
baltijo šalyse. 

USIA skelbiasi nenaudosianti 
jokių specifinių apribojimų ar 
kvotų — stipendijos bus skirs
tomos grynai pagal kvalifika
cijas. Tačiau, kaip atrodo, 
stipendijos bus išdalintos po 
lygiai keturioms specializacijos 
sritims. Geografinis paskirs
tymas atitiks kiekvienos buvu
sios respublikos dydį ir pa
brėžiama, kad kiekviena res
publika gaus bent po vienų 
stipendiją. Pagal mūsų neofi
cialius šaltinius, Pabaltijo kraš
tams turėtų tekti mažiausiai 
19-20 vietų. 

Vitolis E . Vengris 
LB krašto valdyba, 

vicepirmininkas mokslo 
reikalams 

MIDWAY AERODROMAS 
Chicagos meras Daley ėmė 

reikšti mintį, kad pastačius 
naują didelį aerodromą netoli 
miesto, teks uždaryti Midway 
aerodromą, tačiau guberna
torius Edgar tam priešingas. 
Midway negalįs būti užda
romas. Daugel iui Chicagos 
žmonių jis patogus. Į jį iš mies
to centro baigiama pravesti 
greitojo traukinėlio liniją. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. vasario mėn. 29 d. 

Prel. Igną Urboną, Šv. Kazimiero par. kleboną Gary, Ind., pagerbiant. Iš kairės: seselės Regina, 
Christella, Alberta, Evelyn.. Dolorine, Janette ir Rosalinda. 

LIETUVIS 
INŽINIERIUS 

ŽMOGŽUDŽIŲ AUKA 
Liūdni įvykiai Baltimorėje 

Vasario 18 d. iš Baltimorės 
lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
bažnyčios į amžinojo poilsio 
vietą kelių šimtų žmonių minia 
palydėjo piktadarių pagrobtą ir 
vėliau žiauriai nužudytą 37 me
tų amžiaus Hewlett-Packard 
bendrovės inžinierių Vitalį 
Pilių. Velionis giliam liūdesy 
paliko žmoną Aldoną (Drazdy-
tę) ir keturis sūnelius: 8 metų 
amžiaus Tomą, 6 m. Darių ir 3 
metų dvynukus — Vitą ir Joną. 
Buvo veiklus l ietuviškame 
gyvenime šio pokario ateivių 
Vlado ir Anelės Pilių sūnus, pri
klausė Baltimorės lietuvių atle
tų klubui, buvo jaunių futbolo 
(soccer) komandos treneris. Apie 
šį nužudymą, kurį atliko du juo
dukai paaugliai, daug rašo 
Baltimorės dienraštis „The 
Sun" ir kita apylinkės spauda. 

Skaitant šią trenkiančią žinią 
amerikiečių spaudoje ir ją 
plačiai komentuojant lietu
viams, man prisimena 1972 m. 
vasara, kai mudu su Alg. Keziu, 
pertraukę savo ekspediciją 
Pennsylvanijos angliakasių 
Lietu jje, buvom atvažiavę į 
Washingtoną. Grįždami 
aplankėm kaimyninę Balti-
morę, kur Kezys turėjo pasi
rodyti kun. K. Pugevičiaus 
vadovaujamoje amerikiečių 
katalikų televizijos programoje. 
Baltimorėje atsiradom prieš pat 
vidurnaktį ir, ieškodami kun. 
Pugevičiaus klebonijos, gerokai 
paklydom to uostamiesčio gat
vių labirintuose. Sustabdėm pro 
šalį važiuojančius policininkus 
ir pasiklausėm kelio. Jie patarė 
greit sprukti iš šio rajono, nes 
esąs pavojingas: kuone kasnakt 
čia būna žmogžudysčių. Laimei 
po pusvalandžio suradom klebo
niją ir mūsų nekantriai belau
kiantį kun. Pugevičių. 

Vitalis Pilius ginkluotų pikta
darių, grasinant ginklu, buvo pa
grobtas ne kuriam valkatų ar 

narkomanų rajone, bet miesto 
centre esančiam Harbor Court 
automobilių pastatymo garaže. 
Tai įvyko vasario 11d. Tuo tar
pu nužudyto lavonas rastas tik 
po trijų dienų — vasario 14 d. 
rūsyje tuščio, apleisto namo 
rytinėje miesto dalyje. V. Pilius, 
panaudojus diržą, buvo 
dusinamas ir po to, kaip rašo 
dienraštis „The Sun", pribaig
tas penkių pėdų ilgio metaliniu 
vamzdžiu. Žmogžudystę įvykdė 
du paaugliai — 18 m. amžiaus 
Donley Carter ir 16 m. Charles 
Woodward. Pasak „The Sun", 
tokius užpuolimus Carteris 
suplanavo dar sėdėdamas patai
sos namuose ir laukdamas, 
kada bus paleistas. 

Dienraštis skelbia įvykių 
chronologiją. Piktadarys Car
teris iš Marylando valstijos 
pataisos namų buvo pagal 
parolę paleistas sausio 29 d., at
sėdėjęs penkis mėnes ius 
mažiau, nors teismo buvo nu
baustas kalėti trejus metus už 
vagystes ir nelegalų ginklo 
laikymą. Vasario 7 d. Carteris 
su bendrais Johns Hopkins 
medicinos centro Baltimorėje 
garaže ginklu pagrobę dr. 
Danielių Fordą, privertė sėsti 
automobilio bagažinėn, kurią 
uždarę, gydytoją vežė nužudyti. 
Paskui smarkiai jį sumušę, 
pagrobę banko knygutę, kredi
to korteles ir pamanę, kad 
daktaras jau nebegyvas, pabėgo. 
Netrukus paaiškėjo, kad 
pagrobtomis dr. Fordo kredito 
kortelėmis piktadariai spėjo 
gerokai pasinaudoti, išleisdami 
tūkstančius dolerių. 

Vasario 14 d. anksti rytą, 
prieš surandant V. Piliaus 
lavoną, buvo suimtas Carterio 
bendrininkas C. Woodward. Tuo 
tarpu tos dienos popietę Harbor 

Court garaže, atstačius ginklą 
buvo pagrobta trečioji auka — 
brangenybių prekybininkas D. 
Lagenhausen. Jis irgi buvo 
įgrūstas į automobilio bagažinę 
ir užrakintas. Tačiau vežant 
n u ž u d y t i , L a g e n h a u s e n u i 
pavyko atidaryti automobilio 
bagažinės viršų ir nosinės moja
vimu šauktis pagalbos. Laimei 
įvykį pamatė policija ir galop 
Carterį suėmė. Piktadarys 
turėjo suklastotus dr. Fordo ir 
inž. V. Piliaus vairavimo lei
dimus, kuriuos jis buvo pavogęs. 
Keista, tačiau jis jau buvo spėjęs 
įtikinti vairavimo teisių lei
dimus išduodančius įstaigos 
pareigūnus, kad ant jo leidimo 
nuotrauka buvusi sugadinta ir 
dėl to uždėjo naują savo (juo
duko) fotografiją ant V. Piliaus 
vairavimo leidimo. Pasak dien
raščio, vienoje vietoje Carteriui 
pabandžius išsinuomoti automo
bilį, pareigūnui kilo įtarimas, 
jog vairavimo leidimo savi
ninkas atrodo daug jaunesnis, 
negu 37 metų amžiaus. Pašau
kus atvyko du policininkai, 
t a č i a u jokio suklas to j imo 
neįtarė. 

Tuo tarpu, kaip rašo Balti
morės dienraštis „The Sun" 
1992.11.18 nr., pasinaudodami 
V. Piliaus American Express 
kredito kortele, per dvi dienas 
žmogžudžiai išleido apie 4,800 
dol. 

Žinia apie inž. Vitalio Piliaus 
tragišką mirtį sukrėtė ne tik 
nuo seno gyvuojančią Baltimo
rės lietuvių koloniją, bet ir 
daugelį to uostamiesčio gyven
tojų. Vasario 16 minėjime Wa-
shingtone , kun. K. Rama
nauskui viešai pranešus apie šį 
baisų įvykį, Piliaus atminimas 
buvo pagerbtas susikaupimo 
minute. Apie nelaimę prareše 
„Margučio" radijas Chicag »je, 
jau nekalbant apie Baltimorės 
masinės informacijos priemo
nes. 

Kaip pastebi dienraštis „The 
S u n " , ypač graudus buvo 
momentas, kai Mišių metu ant 
balta marška uždengta tėvo 
karsto jaunutis sūnus padėjo du 
baltus lelijos žiedus. 

VI. R. 

A.tA. 
SALOMĖJAI LEIPIENEI 

mirus, mylimam vyrui PETRUI, vaikams — NIJOLEI 
ir E D M U N D U I su š e i m o m i s re i šk iame gilią 
užuojautą, meldžiamės ir kartu liūdime. 

Danguolė ir Pijus Bielskai 
Roma ir Gediminas Biėtskai 
Žibutė ir Paul Knepper 
Ramunė ir Vincas Lukai 

Jaunieii Baltimoreie atlieka patriotiškas dainas minėiime. 

L I I E T U V O S A I D A 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 - »rftt v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

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

PASITRAUKĖ MENO 
MOKYKLOS 

PREZIDENTAS 

Tony Jonės, Chicagos meno 
instituto mokyklos prezidentas, 
pasitraukia iš tų pareigų. Jis 
p a k v i e s t a s d irektor iumi 

Karališkos meno kolegijos Lon
done. Šešetą metų vadovau
damas meno mokyklai Chica-
goje, jis ją sustiprino finansiškai 
ir pakėlė jos tarptautini garsą. 
Jo vadovaujama meno mokykla 
išaugo iki 1,600 studentų. 

DVIEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Kun. PIJUS BRAZAUSKAS 
Jau suėjo du metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimą giminę, kurio netekome 1990 m. kovo 
mėn. 1 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam »m*inq ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, kovo 2 
d. 7:00 vai. ryto. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
kun. Pijų savo maldose. 

Nuliūdę gimines 

A.tA. 
ALFONSAI ŠARAUSKIENEI 

mirus, dukrai ALFAI ir žentui VACIUI LANIAUS-
KAMS bei jų šeimai ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Klemensas Malkevičius 
Apolinaras Bagdonas 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

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

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 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 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-(312H76-2345 

Hilis 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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x JAV LB Švietimo t a ryba 
praneša, kad paskelbtų rašinių, 
piešinių ir Lietuvos „Vaikų 
Vilties" rašinių konkursas yra 
pratęsiamas iki kovo 15 d. Šių 
metų piešinių konkurso komi
siją sudaro Vida Brazaitytė, 
Rima Polikaitytė ir Ramoną 
Steponavičiūtė. Turint klau
simą kreiptis į Reginą Kučienę. 

x Sigita Bersėnaitė i r Sta
sys Balzekai vasario 26 d., 
trečiadienį, susilaukė pirmgi-
mės dukrelės Irenos. Savo pir
mąja dukraite džiaugiasi Kana
doje močiutė Elena Bersėnienė 
ir Chicagoje Stasys Balzekas. 

x J a u beveik 30 abiturien
t ų užsirašė pas Ramintą 
Lapšienę. Stengiamasi sudaryti 
kuo pilnesnį sąrašą lietuvių 
kilmės jaunuolių, šiais metais 
baigiančių gimnaziją. Prašome 
pačius abiturientus arba juos 
pažįstančius nedelsiant susi
siekti su Raminta Lapšienę. 

x „Lietuvos Vaikų vilties" 
komiteto dėka penki vaikai at
vyks iš Lietuvos gydytis Shri-
ners ligoninėse. Vaikai kartu su 
vienu iš jų tėvų atvyks kovo ir 
balandžio mėn. ir liks JAV-se 
iki po operacijos ir pooperacinės 
priežiūros. Kiekvieno vaiko 
ortopedinę diagnozę pagal 
Shriners ligoninių nurodymus 
nustatė specialūs gydytojų 
komitetai Lietuvoje, o jų at
vykimu ir apgyvendinimu ir 
transportu į ligoninę rūpinasi 
komitetas. Komitetui pirmi
ninkauja dr. Regina Kulienė. 

x Smuikininkas Raimon
das Katilius iš Vilniaus ir 
pianistas Antanas Smetona iš 
Clevelando kovo 22 d. 3 vai. p.p. 
koncertuos Jaunimo centre. Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x Dėmesio! Šių metų kovo 
mėn. 1 d., sekmadienį, Chicagos 
Šaulių rinktinė, Užgavėnių pro
ga, Šaulių namuose, ruošia 
blynų balių. Pradžia 12 vai. 
Gros K. Ramanausko orkestras. 
Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Šaulių rinktinė. 

(sk) 

x Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinių administracija pra
neša, kad pradės valyti kapines 
kovo 2 d. kurie nori pasilaikyti 
žiemos papuošalus, prašomi juos 
iki to laiko nusiimti. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ry to per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vaitinė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant atvyksta į na
mus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant , tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
REMAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Rašytojas inž. Vytautas 
Volertas bus pagrindinis kalbė
tojas kovo 11-tosios — Nepri
klausomybės atkūrimo minė
jime kovo 8 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų Lietuvių centre Le-
monte. Meninę programą atliks 
Lietuvių operos solistė Audronė 
Gaižiūnienė, akompanuojant 
dirigentui muzikui Alvydui Va-
saičiui. Minėjimą rengia Korp! 
Neo-Li thuania vyriausia 
valdyba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

x Ignas Navickas, kuris turi 
daug talentų ir geras rankas, 
nusipelno Jaunimo centro pa
dėkos. Šildymo sistema reika
linga priežiūros ir pastovių pa
tvarkyme. Jeigu kiekvienu 
atveju reikėtų kviestis pro
fesionalus pašaliečius, tai Jau
nimo centras prie dabartinių 
sąlygų vargiai galėtų išsilai
kyti. 

x Dr. J o n a s Adomavičius 
pradėjo mūsų Operos kultūrinį 
vajų, į te ikdamas išeivijos 
Operos pastatymo išlaidoms 
sumažinti 500 dol. čekį. Verdi 
operos „Otelio" spektaklių me
cenate yra su 500 dol. auka 
Danutė Kavalienė. Padėka ir 
pagarba jiems už paramą mūsų 
išeivijos kultūrinei veiklai. 

x Balzeko Lietuvių kultū
ro s muziejuje nuo vasario 29 
d., šeštadienio, 2 vai. p.p. ir kovo 
1 d., sekmadienio, 2 vai. bus ro
domi kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį lietuviški spalvoti 
filmukai iš Lietuvos. Filmai 
geri ir aiškūs. Kviečiami daly
vauti vaikai ir tėvai. 

x P i e t ū s Odyssey la ive 
plaukiant Michigan ežeru bus 
gegužės 2 d. 6 vai. vak. sutelkti 
lėšų Mercy Lift labdaros dar
bams. Informaciją teikia Rita 
Kisielienė ir Marytė Nemic-
kienė. 

x Izabelė Stončienė gavo iš 
Vilniaus telegramą, kad mirė 
jos brolio, a.a. Vinco Lazausko, 
duktė Gražina. Vesdama mer
ga i tę į mokyklą, kri to, 
prasiskėlė galvą ir mirė. Liko 
dukrelė 9 m. sergančios tetc^ 
priežiūroje. Šv. Mišios bus kovo 
29 d. Marąuette Parko bažny
čioje, Chicagoje ir kovo 29 d. 
Baltimorėje Šv. Alfonso bažny
čioje. Visus gimines ir bičiulius, 
ypatingai Baltimorėje, prašau 
prisiminti maldoje Vinco šeimos 
tragišką likimą. Dėkinga už 
ma ldas sesuo. 

(sk) 
x VLIKAS rengia ekskur

siją į Lietuvą gegužės 25 d. 
Regis t ruot i s pas V y t a u t ą 
Jokūba i t į , 3000 Hadden Rd.. 
E u c l i d , OH 44117, t e l . 
216-481-7161. 

(sk) 

x LB Cicero apylinkė šau 
kia metinį susirinkimą sekma
dienį, kovo 8 d., 12 vai. Šv. An
tano parapijos salėje. Visi apy
linkės lietuviai kviečiami daly
vauti, tuo parodant savo soli
darumą, bendromis jėgomis 
stiprinant lietuvišką veiklą išei
vijoje. 

x Richard Schnell, Buffalo 
Grove aukst. mokyklos vedėjas, 
skambino padėkodamas už pa
dovanotą angliškai įkalbėtą 
dokumentinį filmą „Night Over 
Lithuania". Jis sakė, kad bus la
bai naudingas mokytojams 
aiškinant apie antrojo 
pasaulinio karo pasekmes. 

x J ū s ų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba Washington, o jūs 
neturite, kas juos pasitir 9 

ATLANTA Impor t -Exp . i t 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
į Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

x Jaunųjų talentų popietė 
bus Jaunimo centro didžiojoje 
salėje spalio 25 d., sekmadienį, 
3 val.p.p. paremti Lietuvos tarp
tautiniam teatro festivaliui. 
Rengėjai yra Korp! Giedra ir 
Festivalio pagalbinis komitetas 
Chicagoje. Jaunuoliai nuo 20 iki 
35 m., norį dalyvauti, prašomi 
siųsti savo audio ar video kase
tes Indrei Tijūnėlienei, 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089, tel. 708-541-3702. Kase
tės nebus grąžinamos. Tikimės, 
kad atsiras ne tik muzikos 
talentų, bet ir vaidybos, akroba
tikos, šokių ir kt. 

x Michael J. Piragis, Pira-
gis Public Relations Group ve
dėjas, sutiko dirbti su Lietuvos 
teatro festivalio pagelbiniu 
komitetu Chicagoje. Jis yra 
trečios kartos lietuvis, pernai 
vasarą pirmą kartą lankęsis 
Lietuvoje ir savo veikla prisidėjo 
prie Gedimino Vagnoriaus 
paskutinio vizito Amerikoje. 

x Ieškomas biuro vedėjas 
ar vedėja Baltic (Baltic Appeal 
United Nations), kuris ar kuri 
laisvai naudoja anglų kalbą ir 
moka naudoti kompiuterį 
(Macintosh) ir kuris ar kuri 
gerai pažįsta Pabaltijo valstybių 
situaciją ir istoriją. Kreiptis tel. 
212-367-8802 New Yorke. 

x Kviečiame dalyvauti Pa
saulio lietuvių centro rengia
moje madų parodoje kovo 22 
d. 12 vai., centro didžiojoje 
salėje, Lemonte. Jūsų lauks 
šalti kokteiliai ir karsti pietūs. 
Gražiai išpuoštoje salėje ir gero
je nuotaikoje gėrėsimės naujau
siomis pavasario ir vasaros ma
domis. Stalus ar pavienes vietas 
užsisakyti tel.: 708-599-2253 ar
ba 708-986-9067. 

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. In te rna t iona l (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

x Baltic Monuments, Inc., 
2621 W. 71 Street, Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

JAV ir Lietuvos himnų giedojimo metu, minint Lietuvos Nepriklausomybės sukakti Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Ką daryti , kad velykinės 
dovanos nenueitų į Lietuvą 
Kalėdoms? Siųskite jas per 
„BALTIA EXPRESS" (Member 
of Amber Group), sako daugiau 
kaip 1000 laimingų „BAL-
TIOS,, klijentų. Vienintelė kom
panija, laiku pristačiusi visus 
kalėdinius siuntinius, siūlo savo 
paslaugas velykinių dovanų pri
statymui į Lietuvą. Žiūrėkite 
reklamą „Draugo" viduje, arba 
skambinkite 1-800-SPARNAI 
1-800-772-7624. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 74 metų ir 1990 m. 
kovo 11 dienos deklaracijos pa-

x Rimas Macnorius, gyve
nąs Brighton Parke ir 13 metų 
praktikavęs advokatūrą, kandi
datuoja į teisėjus. Jo oponentai 
yra amerikiečiai italų ir lenkų 
kilmės. Jis laisvai kalba lietu
viškai ir palaiko su lietuviais 
ryšius. 

x J o a n a B l in s t ruba i t ė 
Koeb, St. Balzeko Lietuvių 
kultūros direktorė, praves 
kiekvieną šeštadienį ir sek
madienį 2 vai. p.p. vaikams 
lietuviškų multiplikacinių 
filmų iš Lietuvos rodymą. Ji 
kviečia mažupsius gausiai 
atsilankyti. Laukiami ir tėvai. 

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

(sk) 
x DĖMESIO VIDEO APA

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

(sk) 
x Jeigu norite, kad Jūsų 

siuntiniai pasiektų Lietuvą 
Velykoms, siuskite 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 pristatomų maisto 
siuntiniu 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 do l e r iu s ; 
užsukite, jei norite pratęsti 
vizas. ATLANTA IMPORT 
EXPORT, 2719 W. 71 St., 
Chicago. IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

skelbimo minėjimas, kurį rengė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyrius, Matildos 
Marcinkienės vadovaujamas, 
prasidėjo šeštadienį. Vasario 15, 
šeštadienį, 12 vai. dieną prie 
Laisvės kovų paminklo Jau
nimo centro sodelyje, dalyvau
jant gausiam būriui tautiečių, 
buvo pakeltos vėliavos. Ceremo
nialą atliko Aukštesniosios litu
anistinės mokyklos direktorius 
Juozas Masilionis su savo 
mokiniais. Žodį tarė mokinė K. 
Paul iū tė . Buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas. Prie pamink
lo trispalvių gyvų gėlių puokštę 
padėjo D. Mikrut, J. Plačaitė ir 
K. Puišytė. Baigiant buvo sugie
dota Marija, Marija, akordeonu 
pritarė F. Strolia. Po to visi 
buvo pakviesti kavutei. 

Sekmadienį, vasario 16 d., 10 
vai. ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios aikštėje buvo 
iškeltos JAV ir Lietuvos vėlia
vos. Ceremonialą atliko Vytau
to Didžiojo šaulių rinktinės šau
liai, A. Paukštės ir J. Gure
vičiaus vadovaujami. Dalyvavo 
Gen. T. Daukanto ir „Klaipėdos" 
kuopų šauliai ir jų vadovybės. 
JAV himną sugiedojo būrelis 
moterų, tautiniais drabužiais 
pasipuošusių, vadovaujamos 
vyčių atstovės Sabinos Henson. 

10:30 vai. toje pačioje bažny
čioje vyko iškilmingos pamal
dos, į kurias gražiai atžygiavo 
šauliai su savo vėliavomis, 
ramovėnai, Vyčiai, Ateitininkai 
ir R.L.B-nės Marąuette Parko 
apylinkė. Vėliavas nešė A. Mar
ma su J. Marmienės ir D. 
Vengrienės palyda, J. Ulevičius 
su D. Tričienės ir A. Vaičiu
lienės palyda. Eisena atrodė 
iškilmingai ir gražiai. 

Iškilmingas šv. Mišias atna
šavo kan. V. Zakarauskas ir tai 

dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė. Kanauninkas savo pa
moksle trumpai peržvelgė 1918 
m. kovas dėl Lietuvos laisvės, 
nepriklausomos Lietuvos 
laikus, rusų okupaciją ir tautos 
didvyrių veržimąsi į laisvę. 
Juozas Polikaitis sutvarkė įspū
dingą aukų nešimą. Buvo 
nešami Lietuvos ženklas Vytis, 
įrėmintas Nepriklausomybės 
aktas. Rūpintojėlis, gyvų gėlių 
puokštė ir šv. Mišių auka duona 
ir vynas. Šias ceremonijas atliko 
Kr. Donelaičio mokyklos moki
niai. 

Žavingai giedojo parapijos 
choras, atlikdamas specialią tai 
dienai programą su solistu V. 
Momkum ir prie vargonų 
Ričardu Šoku. Choro vadovas 
muz. A. Linas. Pamaldos baig
tos Lietuvos himnu. 

Akademinė minėjimo dalis 
vyko 2 vai. po pietų Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje. Minėjimą atidarė Altos 
Chicagos sk. pirm. Matilda Mar
cinkienė. Vėliavų paradą tvarkė 
Dariaus-Girėno ir Don Varno 
postai. JAV ir Lietuvos himnus 
sugiedojo Mary Kinčius. Žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės ir sau-
sausio 13 dienos Vilniuje buvo 
pagerbti minutės atsistojimu ir 
susikaupimu.Invokaciją skaitė 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 
Nepriklausomybės ir valstybės 
atstatymo aktus skaitė inž. 
Jonas Variakojis. Minėjime 
dalyvavo tik du savanoriai-kū-
rėjai — Petras Steikūnas ir 
Juozas Betkauskas, kuriems 
buvo prisegta po baltą gvazdiką, 
Gautos proklamacijos iš Illinois 
valstijos gubernatoriaus Jim 
Edgar ir Chicagos mero Richard 
J. Daley. 

Pagrindine kalbą pasakė prof. 
Antanas Klimas iš Rochester. 

Lietuvos Nepriklausomybės, surengtos Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos 
skyriaus, minėjime paskaita skaito prof. dr. Antanas Klimas iš Rochester, 
N.Y. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

New York. Jo kalba pavadinta 
„Svajonės ir tikrovė 1992". 

„1990 ir 1991 metais mes 
išvydome dangiškos šviesos 
spindulį: mūsų išsvajota, išsap
nuota Lietuva — aiškiu Visa
galio stebuklu — vėl tapo laisva 
ir nepriklausoma. Vėl sužibo 
senoji 1918 metų vasario 16-ta 
atkurta ir 1990 m. kovo 11 d. 
atgimusi valstybė — ilgai 
kankinta mūsų meilės šalis. Ir 
puolėme ant kelių Viešpačiui 
dėkodami už tokį netikėtą, 
greitą ir nuostabų Lietuvos lais
vės stebuklą. Mūsų džiaugsmui 
nebuvo ribų, ypač po nepavyku
sio blogio imperijos dinozauro 
paskutinių spyrių: sausio 13 d. 
1991 ir vėliau vasarą... Ypač 
nesitvėrėme džiaugsmu, kai 
1991 metų rugpjūčio pabaigoje 
ir rugsėjo pradžioje po nepa
vykusio pučo pasaulio valstybės 
beveik lenktyniaudamos puolėsi 
pripažinti Lietuvą... Ir dabar, 
praėjus maždaug pusei metų 
nuo to stebuklingo rugpjūčio 
(1991), mes pirmą kartą minime 
Vasario 16-ją — niinime visiškai 
laisvai visame pasau ly je : 
Lietuva vėl labai tvirtai atsi
stojo pasaulio žemėlapyje, iš ku
rio Maskvos raudonieji ją taip 
nuožmiai amžiams norėjo iš
trinti. Tiesiog kartais nežinai, 
kuo labiau džiaugtis, už ką dau
giau Visagaliui dėkoti..." 

Jei kas grįšim, tai grįšim kaip 
žmonės — gražiai, pavasariui 
gaudžiant ap l inku i . Mūsų 
niekas daugiau nebeskriaus, 
neįžeis. Ir atleisim saviems 
kaltininkams". Profesoriaus 
kalba buvo labai reali ir ypač 
įdomi. 

Iš Amerikos valdžios pareigū
nų sveikino: kongresmanas M. 
Russo, 18-to Wardo aldermanas 
Thomas Murphy, 15-to ward 
Virgil Jonės, vienas teisėjas ir 
kiti. Pavergtų Tautų vardu C. 
Oksas, latvių, estų ir ukrai
niečių ats tovai . Ta ip p a t 
sveikino Rūta Vanagaitė-Wy-
man Tarp tau t in io t e a t r o 
reikalu atvykusi iš Lietuvos ir 
šio festivalio iniciatorius Ber-
nard Sahlins iš Chicagos. Visų 
sveikinimai beveik vienodi. 
Džiaugiamės laisva ir Ne
priklausoma Lietuva. Rezoliu
cijas skaitė dr. V. Dargis. 

Toliau buvo vėliavų išneši
mas. Programą žavingai pra
vedė Rima Polikaitytė. Po trum
pos pertraukos buvo meninė 
dalis. Du tautinius šokius atliko 
, .Grandies" t au t in ių šokių 
grupė, Irenos Smieliauskienės 
vadovaujama. Dainas atliko 
solistė J ina Varytė , akom
panuojant Manig i rdui Mo-
tekaičiui. Kristijono Donelaičio 
lituanistinių mokyklų jungtinis 
mokinių choras, kuriam diri
guoja Darius Polikaitis, chor
meisteris — Audrius Polikaitis. 

Širdinga padėka mūsų visuo
menei. Savo dalyvavimu ir 
aukomis neapvylė Amerikos 
Lietuvių Tarybos įdėtų 
pastangų. Savanoriai-kūrėjai, 
negalėję dalyvauti minėjme, F. 
Putrius, K. Mikalajūnas ir A. 
Valys buvo pagerbti, nu vežant 
jiems po baltą gvazdiką. 

Ant. Repš ienė 

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