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Socialdemokratai nori 
ir Lozoraičio ir 

Brazausko 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
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Vilnius, vasario 3 d. (Elta) — 
Lietuvai vienodai reikalingi 
populiariausi šiuo metu poli
tikai Stasys Lozoraitis ir Algir
das Brazauskas, pareiškė šios 
partijos vardu jos vadas,Seimo 
narys Vytenis Andriukaitis. So
cialdemokratų partija preziden
to poste nori matyti Stasį Lozo
raitį, gerai suprantantį Vakarų 
mentalitetą. Algirdas Brazaus
kas, gerai žinantis Lietuvos eko
nomikos problemas ir turintis 
administracinio darbo patyri
mą, socialdemokratų nuomone, 
turėtų tapti vyriausybės vado
vu. 

Socialdemokratai neatsisako 
sumanymo suburti visas partijas 
į plačią politinę koaliciją, pa
sakė Vytenis Andriukaitis. Ji 
turėtų apimti partijas ir judė
jimus nuo LDDP iki Sąjūdžio. 
Tai būtų susitarimas dėl bendro 
darbo ir atsakomybės. 

Tačiau socialdemokratai atsi
riboja nuo dvipusės koalicijos su 
LDDP. Bet koks suartėjimas su 
ja, Vytenio Andriukaičio nuo
mone, reikštų kairiųjų koaliciją 
prieš dešiniuosius ir dar labiau 
pagilintų politinę krizę. 

Tariamasi dėl p rekybos su 
Norvegija platininio 

Norvegijos ambasadorius Per 
Gullik Stavnum galvoja, kad 
prekybos tarp Lietuvos ir Nor
vegijos apimtis galėtų būti 
didesnė. Tai įgalina ir pernai 
pasirašyta laisvos prekybos 
sutartis. 

P.G. Stavnum savo sampro
tavimus šiais klausimais išdėstė 
pokalbyje su ekonomikos mi
nistru Julium Veselka. Jie 
aptarė abiejų šalių ekonominio 
bei prekybinio bendradarbia
vimo perspektyvas. Susitarta, 
kad ambasada ir ministerija 
keisis informacija, ypač dėl 
galimybių steigti bendras įmo
nes. 

Lietuvoje įregistruotos devy
nios bendros su Norvegija 
įmonės. Šiuo metu Norvegijos 
firma , ,Dyno" ir Jonavos 
„Azotas" tariasi bendrai gamin
ti medžio klijus, polimerines 
medžiagas ir sprogmenis civili
niams darbams. Vyksta derybos 
tarp norvegų firmos ..Ringnes" 
ir „Utenos gėrimų" kombinato 
dėl alaus ir nealkoholinių gė
rimų gamybos Lietuvai ir Rytų 
rinkai. Utenoje jau prekiaujama 
norvegų alumi. 

Specialistai Ignalinos 
atominėje elektrinėje 

Tarptautinės Atominės Ener
getikos Agentūros (TATENA) 
ekspertai iš JAV, Kanados, 
Prancūzijos, Švedijos, Vokieti
jos, Kinijos, Didžiosios Britani
jos, Japonijos, Suomijos, Rusijos 
ir Čekijos vakar pradėjo dvi sa
vaites truksiantį darbą Ignali
nos atominėje elektrinėje. Misi
jos tikslas yra išnagrinėti per 
pastaruosius trejus metus įvy
kusius incidentus. 

TATENA specialistai išnagri
nės 53 incidentus, kur ie 
paskelbti už elektrinės ribų ir 
119, užfiksuotų jos viduje. Rim
čiausiu skaitomas pernykštis 
atsit ikimas, kada viename 
reaktoriuje aptiktas įtrūkęs 
vamzdelis. Dėl to buvo sustab
dytas reaktorius. Tačiau rea

laus pavojaus elektrinės saugu
mui tai nesukėlė. 

Pirmą kartą TATENA eksper
tai Ignalinos atominėje elek
trinėje lankėsi 1989 metais. Jie 
tada pasiūlė rekomendacijas 
saugumui užtikrinti. Dabar jie 
įvertina, kaip reaguota į tas 
rekomendacijas. 

Sus t ip rės Šiaurės Šalių 
b e n d r a d a r b i a v i m a s 

Vasario 2 d. į Vilnių atvyko 
Šiaurės Šalių Ministrų tarybos 
generalinis sekretoius Par Olav 
Stenback. 

Pokalbyje su užsienio reikalų 
m i n i s t r u Povilu Gyliu jis 
pasakė, kad daugiašalis Baltijos 
ir Skandinavijos valstybių bend
radarbiavimas artimiausiais 
metais turėtų žymiai sustiprėti. 
Skandinavijos šalys nori padėti 
demokratizacijos procesui Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje. 

Generalinis sekretorius ir mi
nistras aptarė Šiaurės Šalių 
galimybes suteikti paramą Lie
tuvai gamtosaugos, sveikatos 
apsaugos ir švietimo srityse. 
Povilas Gylys paprašė politinės 
pagalbos, kad būtų paspartintas 
Lietuvos priėmimas į Europos 
Bendriją. 

P r i imtas žemės pardav imo 
ir nuomojimo įs ta tymas 

Seimas priėmė įstatymą, 
reglamentuojantį žemės sklypų 
pardavimo ir nuomos tvarką bei 
sąlygas užsienio valstybių dip
lomatinėms ir konsulinėms 
įstaigoms. Įstatyme pažymima, 
jog valstybė, įsigijusi nusavybės 
teisę į žemės sklypą, gali jį per-
leist i t rečiajai šal iai t ik 
Lietuvos vyriausybei sutikus. 
Tačiau draudžiama keisti jo pa
skirtį. 

Žemės sklypai gali būti išnuo
moti ne ilgesniam kaip 99 metų 
laikotarpiui. Užsienio reikalų 
ministerijos teikimu juos nuomo
ja savivaldybės. Tačiau už nuo
mą gautas mokestis bus panau
dojamas vyriausybės nuožiūra. 
Parduodamų ar išnuomojamų 
žemės sklypų kainos bei nuomos 
mokesčio dydis nustatomas ša
lių susitarimu. 

Paskyr ima i į t a rp taut ines 
f inasines organizacijas 

Respublikos vyriausybė pa
skyrė užsienio reikalų ministrą 
Povilą Gylį Europos Bendrijos 
programos PHARE koordina
toriumi Lietuvoje. Tarptautinio 
Valiutos Fondo valdytoju iš Lie
tuvos pusės paskirtas Lietuvos 
Banko valdytojas Vilius Baldi-
šis. Pasaulio Banko valdytoju 
nuo Lietuvos tapo finansų 
ministras Eduardas Vilkelis, 
pakaitiniu pavaduotoju — eko
nomikos ministras Julius Vesel
ka. Šie ministrai paskirti taip 
pat Europos Rekonstrukcijos ir 
Vystymosi Banko valdytojais 
nuo Lietuvos. 

Amer ikos Ford įmonė 
žvalgosi po Lietuvą 

Šiaurės Amerikos Ford Cor
poration Baltijos ir NVS šalių 
skyriaus menedžeris James 
Tessada tikisi po poros metų 
Lietuvoje kasmet parduoti po 
250-300 Ford automobilių. Jis 
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Prez. Clinton žada 
prašyti 31 bil. dol. 

ekonomijos skatinimui 

Vyskupas J. Tunaitis šventina paminklinę kompoziciją prie Lietuvos Seimo rūmų š.m. sausio 
13 d. Paminklinės kompozicijos autorius — architektas A. Nasvytis jos atidengimo ceremonijose 
pasakė: „Sie blokai su užrašais, kryžiai, šis autentiškas nepriklausomybės gynimo pėdsakas 
brangus ir šventas mums, nepriklausomybės gynėjams, išliks kaip ženklas tiems, kurie čia bus 
ateityje — stiprus, nepajudinamas, rūstus". 

Nuotr. Zenono Nekrošiaus 

Difterito epidemija 
Rusijoje 

Maskva, sausio 28 d. (NYT) gimą. Jei liga negydoma, žmo-
— Difteritas, Vakaruose visuo- gus gali greitai nuo jos numir-
tiniais skiepijimais beveik visai ti . Gydytojai sak< jog difterito 
išnaikinta liga, dabar greitai 
plinta Rusijoje, pasiekęs jau 
epidemijos laipsnį, pasak Pasau
lio Sveikatos organizacijos 
r\VHO). 

Per paskutinius dvejus metus 
difteritu susirgusių žmonių 
skaičius Rusijoje pakilo nuo 
1,000 iki 4,000 1992 m. pabai
goje. Difterito susirgimų skai
čius greitai auga ir Ukrainoje, 
kur per pirmuosius dešimt 1992 
m. mėnesių buvo daugiau kaip 
1,300 susirgimų. Susirgimų yra 
ir kitose buvusios 
Sąjungos valstybėse. 

Iš pradžių daugiausia susir
gimų buvo didžiausiuose Rusi
jos miestuose — Maskvoje ir St. 
Petersburge užregistruota po 
650 susirgimų. Bet dabar jau 
pranešama apie difterito susir
gimus ir tolimesnėse vietovėse, 
kur paprastai yra mažesnė gali
mybė, kad gydytojai greitai ir 
tiksliai nustatys diagnozę, sako 
specialistai. 

Difteritas yra labai užkrečia
ma liga, perduodama ore lekian
čiomis bakterijomis, kurios gali 
apkrėsti ir daiktus. Bakterijos 
gamina nuodus, iššaukiančius 
širdies ir nervų sistemos užde-

simptomai dažnai sumaišomi su 
krūtinės anginos,ar gerklės ar 
krūtinės uždegimo simptomais. 

Skiepijimo sistemos 
sutrikimai 

Daugumas epidemijų žinovų 
mano, kad difterito susirgimų 
paaugimas įvyko dėl skiepijimo 
sistemos sutrikimų. Rusijoje 
labai lengvai atleidžiami 
kūdikiai nuo skiepijimo dėl 
kokio kito užkrėtimo ir paskiau 

Sovietų jau nebesirūpinama vėliau pa
skiepyti. Be to. neprižiūrima ir 
kad suaugę būtų gavę visus 
reikiamus skiepus. Prie to pri
sidėjo ir dideli ekonominiai, po
litiniai bei socialiniai pasikei
timai, dėl kuriu dideli skaičiai 
žmonių migravo į kitas vietoves, 
valdžios sveikatos įstaigoms jau 
nebespėjant aprėpti visus pasi
keitimus. 

Difteritu susirgimų skaičius 
auga ir Lietuvoje, Moldovoje ir 
Belaruse. Visame Belaruse 
1992 m. buvo pranešta apie 44 
naujus susirgimus, pagal WHO 
duomenis. NYT straipsny nera
šo, kiek susirgimu buvo Lietu
voje. Palyginimui, JAV tuo tar-

susitiko su premjeru Bronislovu 
Lubiu ir biznyje tikisi vyriau
sybės paramos. 

Pirmieji Fordai Lietuvoje pasi
rodė pernai. Nuo rugpjūčio mė
nesio firma ,,Vista", atsto
vaujanti Lietuvoje Fordo Euro
pos skyrių, pardavė 100 auto
mobilių. Vilniuje pradėta statyti 
Ford parduotuvė ir automobilių 
aptarnavimo įstaiga. Jos pradės 
veikti rudenį. Lietuvos pirkė
jams daugiausia bus siūloma 
Ford Escort ir Ford Orion šių 
metų modeliai. 

Vokietija papildomai 
sumokės Rusijai 550 milijonų 

markių 
Vokietijos vyriausybė 

sumokės Rusijai dar 550 mili
jonų markių, kad ši greičiau 
išvestų savo kariuomenę iš 
šalies rytinės teritorijos. Dėl to 

Boris Jelciną- r Helmut Kohl 
buvo susitart pernai gruodžio 

tarimo detales 
ai te suderino 
ijų atstovai. Iš 
.ą kariuomenės 
mokės 8.3 bili-

netų pabaigos iš 
s buvo išvesta 
ų ir karininkų. 
ik 60<* ten dis-

.rento. Dalis ka-
chnikos išveža-
eltais per Klai-
i geležinkeliais 
'ritoriją. Pasta 
Lietuvos terito-
sti kariniai eše-
iningrado. Lie-

osaugos ministe-
• ireiškė Rusijai 

menes), o su
p r a t u s i ą sai 
derybų delepa 
viso už išved.' 
Vokietija dab.-
jonus markiu 

Iki praėjusi.: 
Rytų Vokiet: 
330,000 kare: 
Bet tai sudar-
lokuoto konti 
riuomenės ir 
ma laivais ir 
pėdos uosta • 
per Lietuvos 
ruoju metu p-
rija pradėti s 
lonai ir iš K 
tuvos Krašto .'• 
rija dėl to 
pretenzijas, nes dėl tranzito iš 
Kaliningrade iėra susitarimo. 

pu turėjo tik 4 susirgimus dif
teritu. WHO duomenimis, 1991 
m. buvo vienas susirgimas 
Prancūzijoje, du Vokietijoje, 
vienas Italijoje ir nei vieno 
Ispanijoje. 

Sovietų Sąjungoje visuotinis 
skiepijimas prieš difteritą 
prasidėjo tik 1960 dešimtmetyje 
ir po to difterito susirgimai žy
miai nukrito — nuo 53,000 1960 
metais iki mažiau, negu 200 
susirgimų 1970 dešimtmečio 
viduryje. 

Ypat ingas difterito plitimas 

Regioninis patarėjas WHO 
centre Danijoje dr. George Obla-
penko sako, kad naujieji susir
gimai difteritu Rusijoje ir kai
myninėse valstybėse ir jų plėti
mosi greitis yra išskirtiniai. 

Daugumas — apie 73% suser
gančiųjų yra suaugę, daugelis 
dirba užkrėtimams atvirus dar
bus, kaip autobusų vairuotojai 
bei valgyklų darbuotojai, kurių 
darbuose yra daug kontakto su 
daugybe žmonių. Maskvos mies
to valdyba, turėjusi pasitarimą 
dėl epidemijos, dabar jau rei
kalauja, kad naujai samdomi 
miesto tarnautojai parodytų 
skiepijimo pažymėjimą. 

Žmonės išsigando skiepų 

Labai daug žmonių, gavę dif
teritą, miršta. Pernai Rusijoje 
nuo difterito mirė 110 žmonių, 
39 jų — vaikai. Visi mirusieji 
vaikai nebuvo gavę skiepų. Bet 
pastaraisiais metais žmonės 
išsigando skiepų, paskelbus 
pravestas studijas apie blogai 
pagamintų skiepų bei netinka
mai sterilizuotų adatų vartoji
mo pasekmes. Tiek gydytojai, 
tiek ir motinos bijo skiepyti silp
nesnius vaikus, kurie gali ne
atlaikyti skiepų komplikacijų. 

Dėl to, pagal WHO duomenis, 
tik 46T vienų metų nesulau
kusių kūdikių buvo paskiepyti 
nuo difterito 1991 metais, tuo 
tarpu kai 1980 m. 80^ buvo pa
skiepyti. 

Pernai Maskvoje ir St. Peters
burge buvo pradėta kampanija 
skiepijimui prieš difteritą ir 
todėl skiepijimai daugiau, negu 
padvigubėjo tuose miestuose. 
Bet užsienio epidemiologai yra 
nepatenkinti Rusijos sveikatos 
įstaigų lėta ir nerangia reakcija 
į sveikatos krizę. 

Washington, DC, vasario 2 d. 
(NYT) — Ruošdamasis kovai su 
Kongresu dėl valstybės biudžeto 
mažinimo, prez. Bill Clinton 
pasakė suvažiavusiems valstijų 
gubernatoriams ir Kongreso 
nariams, jog jis prašys 31 bil. 
dol. naujų lėšų skatinti naujų 
darbų kūrimą ir mažinti ant 
įmonių uždedamus mokesčius, 
norint pagyvinti ekonomiją. 

Kalboje, pasakytoje valstijų 
gubernatoriams, prez. Clinton 
pabrėžė kai kuriuos vidaus pro
jektus, prašydamas jų pagalbos, 
stengiantis reformuoti pašalpos 
teikimo sistemą. Tuo tikslu jis 
sudarysiąs studijinę grupę, kuri 
surastų,kaip geriausiai pakeis
ti dabartinę pašalpos teikimo 
sistemą, kad ji taptų laikinos 
pašalpos struktūra, kurios 
pagalba tęstųsi t ik dvejus 
metus. Bet savo kalboje jis 
nenurodė datų, iki kurių refor
mos būtų įvestos. 

Tiek gubernatorių suvažiavi
me, tiek ir lankydamasis pas 
Kongreso narius, prez. Clinton 
ruošė dirvą laimėti jų visų pa
ramą prašysimiems biudžeto 
mažinimams ir pajamų didini
mams. 

Bet net ir ruošiantis šiems 
darbams, JAV ekonomija rodė 
ženklus, jog ji atsitaisanti pati, 
federalinei valdžiai dar nieko 
nedarius. Valdžios naudojami 
pagrindiniai ekonominiai ro
dikliai, vadinamajame „Index 
of Leading Economic Indica-
tors", gruodžio mėnesį parodė 
didžiausią pakilimą per pasku
tiniuosius dešimt metų. Kitos 
statistikos rodė, kad pernai 
namų pirkimai žymiai pašoko, 
palūkanų ratoms nukritus. 

Baltųjų rūmų pareigūnai 
pasakė, jog šios ekonominės 
žinios buvo mielai laukiamos, 
bet kad tai nesulaikys preziden
to Clinton nuo bandymų dar 
priedo pagyvinti ekonomiją, 
didinant valdžios išlaidas nau
jomis programomis ir tuo didi
nant federalinį deficitą. 

Baltųjų rūmų komunikacijos 
direktorius George Stephano-

poulos pastebėjo, jog geros eko
nominės žinios nelietė darbų. 
„Mums reikia paskatinti ilga
laikį naujų darbų kūrimąsi", 
jis pareiškė. „Mums reikia eko
nomijos, kurioje žmonių paja
mos auga". 

Kalbėdamas su Kongreso na
riais, B. Clinton nesakė, kiek jo 
siūlysimos programos gali kai
nuoti. Daugelis senatorių žadėjo 
priešintis bet kokiems pasiūly
mams uždėti mokesčius įvairiai 
energijai ar mažinti Socialinio 
Draudimo 'Sočiai Security) iš
mokėjimus. 

Norėdamas parodyti, jog jis 
tikrai norįs bendradarbiauti su 
Kongresu, prez. Clinton atšaukė 
planą į Baltuosius rūmus pasi
kviesti Kongreso narius, o vie
ton to pats nuvyko į Kapitolių. 
Jis visą šią savaitę ir skiria 
organizavimui paramos siūlysi
moms programoms. Gubernato
riai prašė prezidento, kad jis 
padidintų lėšas valdžios statybų 
projektams, tuo sukuriant dau
giau darbų ir pagyvinant inves
tavimą. 

Paskutinėmis savaitėmis eko
nomistai ir administracijos pa
reigūnai sugestionavo, jog jie 
svarsto pasiūlyti ekonomijos pa
skatinimo programas, kurios 
gali kainuoti tarp 15 ir 60 
bilijonų dolerių. Praėjusią 
savaitę, po to, kai valdžios 
pareigūnai pasiūlė 20 bil. dol. 
sumą, kaip galimą tam tikslui, 
JAV Federalinio Rezervo pir
mininkas Alan Greenspan 
pasakė Kongresui, jog jis remias 
tokį planą, nes juo skatinamas 
ekonominis augimas, darant 
trumpalaikes išlaidas. 

Geriausiai visiems patinka 
valdiškos pašalpos programų 
siūlomos reformos, nes 
dabartinė jų santvarka „niekam 
nepatinka, nei tiems, kurie 
pašalpa naudojasi", pasakė 
prez. Clinton. kalbėdamas gu
bernatoriams. Naujasis planas 
apribotų pašalpos teikimo laiką 
ir duotų lėšų pašalpą gaunan 
čius mokyti naujų amatų. 

Išsiuntinėti Lietuvos rinkinių 
biuleteniai 

Washington, DC, vasario 2 d. 
— Vasario 1 d. buvo išsiųsti bal
savimo biuleteniai visiems. 
JAV esantiems Lietuvos pilie
čiams, kurie laiku užsiregis
travo rinkimams, praneša Lie
tuvos ambasada. Washington. 
DC. 

Visi Lietuvos piliečiai, kurie 
iki šių metų sausio mėn. 20 
dienos užsiregistravo Lietuvos 
prezidento rinkimams, galės 
balsuoti paštu arba tiesiogiai 
nuvykę į rinkiminius punktus. 
Balsavimo biuletenyje įrašyti 
du kandidatai: Algirdas Myko
las Brazauskas ir Stasys Lozo
rai t is . Užsiregistravusiems 
piliečiams ambasada Washing-
tone išsiuntinėjo vokus, kuriuo
se yra balsavimo biuletenis, bal
savimo pažymėjimas, vokas, 
adresuotas Lietuvos Ambasadai 
Washingtone. mažas vokas bal 
savimo biuleteniui įdėti ir 
detalus informacinis laiškas 
apie balsavimo procedūrą. 

Balsuojantys paštu voką su 
balsavimo pažymėjimu ir bal
savimo biuleteniu gali atsiųsti 
tik Lietuvos Ambasadai Wa-

shingtone iki šių metų Vasar io 
12 dienos. Balsai, gauti vėliau 
negu vasario 12 dieną, nebus už
skaityti. 

Lietuvos piliečiai, kurie neuž-
siregistravo iki sausio 20 dienos, 
rinkimuose dalyvauti negalės. 

Norintieji balsuoti tiesiogiai 
gali nuvykti į r inkiminius 
punktus ir įmesti užpildytą 
biuleteni į balsavimo dėže 'su 
savimi būt ina tu rė t i balsa
vimo pažymėjimą'. 

KALENDORIUS 

Vasario 4 d.: Gilbertas, Joa
na. Yydmantas. Arvilė. 

Vasario 5 d.: Šv. Agota. 
Abraomas. Gaudvinas. Birutė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
7:01. leisis 5:10. Temperatūra 
dieną 42 F (5 C t. giedra, naktį 
25 F (- 4 C). 

Penktadienį saulė tekės 7:00, 
dalinai debesuota, šiek tiek šil
čiau. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 4 d. 

DETROITO ŽINIOS 
KOVO 11-TOS MINĖJIMAS 

DETROITE 

Kovo 14 d. Detroite ruošiamas 
Kovo 11 -tos — Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo paskel
bimo minėjimas. Tai bus cele
bracija jaunimo įnašo Lietuvos 
išsilaisvinimo pastangose ir di
džiosios mūsų viltys ateityje. 
Kalbėtojais pakviesti jaunosios 
kartos atstovai — Vėjas Liulevi-
čius ir Darius Sužiedėlis. Minė
jimą ruošia LB Detroito apylin
kės valdyba. Visi prašomi iš 
anksto datą pasižymėti kalen-
doriauose ir minėjime dalyvau
ti. Daugiau žinių — ateinančioje 
Detroito žinių laidoje. 

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
UŽ STASĮ LOZORAITI 

Po lietuviškų pamaldų Šv. 
Antano parapijoje sausio 17 ir 
24 dienomis Stasio Lozoraičio 
kandidatūrai j Lietuvos prezi
dentus paremti surinkta 1,345 
dol., kuriuos suaukojo 71 as
muo. Kadangi lietuviškose pa
maldose Šv. Antano bažnyčioje 
dalyvauja arti 80 asmenų, todėl 
net 89 procentai pai^u iečių ne 
žodžiais, bet f-.ansiniai parėmė 
Stasį Lozoraitį. Pinigai jau pa
siųsti į Chicagos Standard Fede-
ral banką. Aukos dar bus ren
kamos ir šį sekmadienį, todėl 
rėmėjų procentas padidės, o gal 
pasieks net 100%. 

Vytautas Kutkus 

LIETUVOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS IŠEIVIJOJE 
PIRMININKO MYKOLO 

ABARIAUS PRANEŠIMAS 

Šaulių sąjunga nėra politinė 
organizacija. Ji neremia nei vie
nos politinės partijos ir nedaly
vauja rinkimuose organizuotai. 

Būdamas Lietuvos Saulių są
jungos išeivijoje pirmininkas, 
nei vieno kandidato neremiu, 
bet raginu visus šaulius atlikti 
tautinę pareigą, dalyvaujant 
Lietuvos prezidento rinkimuose 
ir balsuoti už savo pasirinktą 
kandidatą. 

Šiuo metu Lietuvai reikia ne 
kiršinimo ir sąskaitų suvedinė
jimo, bet šalto proto, toleranci
jos, susiklausymo ir didelio, 
didelio darbo. Tik Tėvynė ir 
išeivija kartu atkursime per 50 
metų nualintą Lietuvą. 

Mykolas Abarius, 
Lietuvos Šaulių s-gos 
išeivijoje pirmininkas 

SĖKMINGAS KONCERTAS 

Lietuvos Operos solistai-sop-
ranas Sigutė Stonytė ir barito
nas Arvydas Markauskas sau
sio 31 dieną koncertavo Detroi
te, Dievo Apvaizdos Kultūros 
centre. Jiems akompanavo čika-
gietis muz. Alvydas Vasaitis. 

Sol. Sigutė Stonytė atliko — 
(J. Karnavičiaus) jauno bajoro 
dainą iš operos „Gražina", (G. 
Puccini) — Mimi ariją ir operos 
„Bohema", (W.A. Mozart) -
grafienės ariją iš operos „Figa
ro vestuvės", (G. Verdi) — 
Nabucco ariją iš operos „Nabuc-
co ir (F. Bajoro) — Variacijos lie
tuvių liaudies temomis „Ugdė 
motulė". 

Solistas Arvydas Markauskas 
atliko (J. Karnavičiaus) jauno 
bajoro dainą iš operos „Graži
na", (V. Klovos) — Ūdrio dainą 
iš operos „Pi lėnai" , (W.A. 
Mozart) — Don Žuano ariją iš 
operos „Don Žuanas", (A. Pon-
chielli) — Erdvillio ariją iš „Lie
tuviai", (G. Verdi) — Nabucco 
ariją iš operos „Nabucco" ir (G. 
Bizet)— Eskamilijo kupletai iš 
operos „Carmen". 

Programa pradėta ir baigta 
duetu — A. Bražinsko „Tėvy
nė". Taip pat duetu atlikti V. 

Viršonio harm. ,,Ta mūsų 
seselė" ir „Augo kalneliai be 
pakalnėlių", — lietuvių liaudies 
dainos. Ir Olekos harm. „Stok 
ant akmenėlio", — lietuvių 
liaudies daina ir B. Dvariono 
harm. , ,0i, užkilnokit var
telius", — lietuvių liaudies 
daina. Solistai puikiai atliko 
programą, ir žiūrovai jiems 
atsidėkojo ilgais plojimais ir 
atsistojimu. 

Solistai šį kartą dainavo ne 
scenoje, bet salėje, kur buvo 
daug geresnė akustika. Deja, 
salės šeimininkai dar vis 
pasitenkina savo senu pianinu, 
nepritaikytu šio pobūdžio kon
certui. 

Prieš programą Vytautas Pet
rulis, Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Michigan valstijai, įteikė „Ži
burio" lituanistinės mokyklos 
vedėjai Rūtai Mikulionienei 
2,500 dol čekį, metinę paramą 
mokyklai. 

Koncerto klausėsi daugiau 
200 asmenų. Koncertą organi
zavo Lietuvių Fondas. Solistai 
jau yra koncertavę Chicagoje, 
Bostone, Los Angeles ir Detroi
te. Vasario 7 d. jie koncertuos 
Clevelande. 

PROF. DR. L. SABALIŪNO 
PASKAITA 

Sekmadienį, vasario 7 dieną, 
tuoj po Mišių Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje, Kultūros centro 
klasėje vyks Eastern Michigan 
universtiteto Politinių mokslų 
profesoriaus dr. Leono Sabaliū
no paskaita — „Naujos Lietuvos 
Konstitucijos analizė". Po pa
skaitos — diskusijos. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Popietę 
rengia LB Detroito apylinkės 
valdyba. 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Iškilmingas Vasario 16-tos 
dienos — Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 75 metų 
sukakties minėjimas sekma
dienį, vasario 14 dieną, 12:15 
min. po pietų, vyks Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre, 25335 W. Nine Mile 
Road, Southfield, MI. 

Pagrindinis kalbėtojas bus 
Lietuvos Garbės generalinis 
konsulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza ir Michigan JAV Kong
reso atstovas Joe Knollenberg. 
Visose trijose lietuvių bažny
čiose tą sekmadienį bus auko
jamos šv. Mišios už Lietuvą ir 
laisvės kovų aukas. Minėjimo 
meninę programą atliks „Žibu
rio" lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami Lėlės 
Viskantienės, ir tautinių šokių 
šokėjų vienetas „Audinys", 
kuriam vadovauja Asta Puško-
riūtė-Soltis. Prieš minėjimą bus 
proga pasivaišinti kava ir leng
vais užkandžiais. Minėjimo me
tu ir prie bažnyčių bus renka
mos aukos Amerikos Lietuvių 
Tarybai (ALTUI). Iškilmingą 
75-kerių metų sukakties minė
jimą rengia Detroito Lietuvių 
Organizcijų centras. 

Po sėkmingo koncerto Detroite gerai nusiteikę — solistams akompanavęs 
muz. Alvydas Vasaitis, solistė Sigutė Stonytė ir solistas Arvydas Markauskas. 

Nuotr. J . Urbono 

APIE PREZIDENTINIUS 
RINKIMUS LIETUVOJE 

„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė Detroite sausio 8 d. 
transliavo šį Audronės Tamulio-
nytės-Lenz, HR Strategies įstai
gos skyriaus vedėjos Lietuvoje, 
pasikalbėjimą su Algiu Zapa-
racku. Audronė sausio mėnesį 
buvo grįžusi į pagrindinę HR 
Strategies įstaigą, esančią 
Grosse Point, Michigan. Vasario 
3 d. ji vėl grįžo į Vilnių. 

— Audrone, Lietuvos gy
ventojų dėmesys šiomis die
nomis yra nukreiptas ne 
vien į kasdieninio gyvenimo 
rūpesčius, bet ir į artėjan
čius, vasario 14 d. vyksian
čius, prezidentinius rinki
mus. Kaip vietiniai Vilniaus 
gyventojai žiūri į šiuos rinki
mus? 

— Ačiū už progą pasidalinti 
įspūdžiais apie gyvenimą Lie
tuvoje. Pagrindiniai Lietuvos 
gyventojų rūpesčiai dabar yra 
trūkumas šilto vandens ir šilu
mos butuose, benzino kainos, 
sparčiai kylančios pragyvenimo 
kainos, trūkumas darbų ir ne
žinoma ateitis. Taip pat žmones 
labai jaudina rusų karinės pa
jėgos Lietuvos teritorijoje. Kas 
liečia politiką, tai aš esu 
nustebusi, kad dauguma žmo
nių pasisako nebalsavę už Lie
tuvos Demokratų Darbo parti 
jos (LDDP) atstovus. Bet yra 
aišku, kad Lietuvoje žmonių 
tarpe trūksta atvirumo ir pa 
sitikėjimo. Artėjantys preziden
to rinkimai rodo žmonių susido
mėjimą, bet taip pat ir baimę, 
kad buvę komunistų partijos 
nariai, kurių daugumą sudaro 
Lietuvos Demokratų Darbo par

tijos nariai, su savo vadovu 
Algirdu Brazausku gali laimėti 
vasario 14 dienos rinkimus ir 
tuo dominuoti Lietuvos gyveni
mą ir jos ateitį, nors iš mano 
kolegų ir draugų Lietuvoje 
daugiausiai sakosi palaikantys 
St. Lozoraičio kandidatūrą. 

— Po sėkmingo Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo, kuriam vadovavo Vytau
tas Landsbergis ir Sąjūdis, 
kodėl Lietuvos žmonės bal
savimo būdu vėl pasirinko 
buvusius Tarybų Lietuvos 
valdžios kandidatus? 

— Rinkimų dieną buvo šalta, 
nes butuose nebuvo šilimos ir 
karšto vandens. Brazausko 
vadovaujama partija buvo gerai 
pasiruošusi rinkimus laimėti, 
ir visa propaganda ir rinkimų 
taktika buvo panaudota šiam 
tikslui. Sąjūdis buvo susis
kaldęs. Daug kandidatų. Bal
suotojai buvo nepatenkinti. Per 
50 metų sovietų sistema padarė 
daug įtakos, ir žmonės, įpratę, 
kad valdžia jiems viską parū
pintų, balsavo už tuos kandida
tus, kurie prižadėjo daugiau 
kuro, benzino.'pakelti pensijas 
ir iš viso padėti žmonėms geriau 
gyventi. Žinoma, miestuose ir 
tarp kitų daugiau mąstančių 
žmonių, kurie labiausiai supra
to, kaip sunku viską taip greitai 
pakeisti, dauguma balsavo už 
Sąjūdį ar kitus dešiniųjų kandi
datus. 

— Seimas yra Brazausko ir 
Darbo partijos kontrolėje ir 
įtakoje. Laukiame preziden
to rinkimų. Kaip žiūri į šiuos 
r inkimus užsieniečiai, gyve-

VYČIU VEIKLA 

SIMPOZIUMAS „LIETUVA 
PO PREZIDENTINIŲ 

RINKIMŲ" 

Sekmadienį, vasario 28 dieną, 
12:30 vai. po pietų, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyksiančia
me simpoziume Hillsdale uni
versiteto profesorius dr. Alek
sandras Štromas ir Oakland 
universiteto prof. dr. Leonardas 
Gerulaitis kalbės tema „Lietu
va po prezidentinių rinkimų" 
simpoziumą organizuoja Lietu
vių žurnalistų dr-jos Detroito 
skyrius. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

Im 

Rober tas S. Boris 

LIETUVOS VYČIAI 
PAGERBS 

ROBERTĄ BORI 

Lietuvos Vyčių Amerikos 
Vidurio distrikto 33 metinis 
„Lietuvos prisiminimų" ban
ketas bus sekmadienį, vasario 7 
d., 4:30 vai. po pietų Martinique 
restorano pokyliu salėje. Minė
jime bus pagerbtas Robert S. 
Boris, kurio nenuils tančio 
darbštumo ir vadovybės dėka 
Lietuvos Vyčiai per trejus 
metus pasiuntė daugiau kaip 6 
mil. dolerių vertės vaistų ir gy
vybe palaikančių mediciniškų 
aparatų Lietuvos ligoninėms 

VYČIŲ CHORAS ASTA 
KONFERENCIJOS 

ATIDARYME 

Lietuvos Vyčių choras yra 
kviečiamas dalyvauti Tarptau
tinės Turizmo organizacijos 
(ASTA) konferencijos atidaryme 
bal. mėn. 15 d. 3 vai. p.p., Fair-
mont viešbutyje, Chicagos cent
re. 

JEI NORIT DALYVAUTI 
DAINŲ ŠVENTĖJE 

VILNIUJE 

Dainų šventė Vilniuje vyks 
1994 m. liepos 7-10 dienomis, 
minint 70 metų sukaktį nuo pir
mosios Dainų šventės 1924 m. 
Kaune. Šioje šventėje dalyvauti 
yra kviečiami ir išeivijos lie
tuvių chorai. 

Lietuvos Vyčiu choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios, 
planuoja šioje šventėje daly
vauti, todėl kviečia norinčiuo
sius dalyvauti su Vyčių choru 
pranešti jam tel. 1-708-687-
1430 iki š.m. vasario 20 dienos. 

LIŪDIME ILGAMETĖS 
NARĖS 

Lietuvos Vyčių 79-ji kuopa 
Southfield. Michigan, liūdi savo 
ilgametės narės Onos Valatka. 
Sunkios vėžio ligos pakirsta, 

nantys Vilniuje? Ypač tie 
užsieniečiai, kurie turi savo 
biznius ar stambesnius inves
tavimus Lietuvoje? 

— Esame susirūpinę. Naujasis 
seimas suspendavo priimtą pri
vatizacijos programą. Seimui 
sausio 15 dieną turėjo būti 
pateiktas naujas privatizacijos 
planas. Reikės palaukti ir 
pažiūrėt, kokie bus pakeitimai. 
Yra susirūpinimo, kad daugu
ma Lietuvos Demokratų Darbo 
partijos Seimo atstovų yra bu
vę komunistai ir jų galvosena 
bei įtaka bus prieš Landsbergio 
pradėtas reformas krašte. Šis 
sulėtinimas pakenks Lietuvoje 
laisvos rinkos įvedimui. Bra
zausko laimėjimas taip pat gali 
sustiprinti ekonominius ryšius 
su kaimynais. Yra susirūpini
mo, kad Lietuva nebūtų vėl 
įtraukta į buvusios Sovietų 
sąjungos ekonominę bei politinę 
sferą. Stebėsime rinkimus, o po 
rinkimų reikės padaryti spren
dimus apie tolimesnę veiklą 
Lietuvoje. Mūsų įstaigos bend
ravimas su Brazausko valdžia 
yra sumažėjęs. Teisybę pasakius, 
beveik jo nėra. Mūsų pagrindi
niai klientai yra privačios kom
panijos. 

— Sunkiausias šio pasikal
bėjimo klausimas — kas turė
tų laimėti rinkimus Lietuvo
je? 

— Rinkimus turėtų laimėti 
Stasys Lozoraitis, kuris Lie
tuvai atneštų vakarietiškų 
patarimų. Kaip prezidento, jo jė
gos nebus per didelės, nes vis 
tiek viską kontroliuos Seimas, 
kuriame daugumą turi Algirdo 
Brazausko vadovaujama Darbo 
partija. Tačiau Brazauskas 
turės tartis ir eiti į kompromi
sus su prezidento pasiūlytais 
ministeriais, teisininkais ir ki
tais valdžios pareigūnais, ku
riuos prezidentas skirs . 
Išrinktas Lietuvos prezidentas 
nustatys ir veiklos kryptį 
užsienio reikaluose, paskolų 
gavime ir santykių palaikyme 
su visomis politinėmis grupė
mis. Turint nepartinį preziden
tą, Lietuvos gyventojai daug 
laimėtų, o užsienio biznieriai 
turėtų pasitikėjimą, kad apsi
moka Lietuvoje investuoti ir jai 
padėti. Lietuvos išeivija turi 
retą istorinę progą aktyviai 
prisidėti prie šių rinkimų įgy
vendinimo. Aš raginu visus, ku
rie gali, dalyvaukite balsavime 
ar padėkite išrinkti savo pasi
rinktą kandidatą. Tuo palaiky
site kontaktą su gyventojais 
Lietuvoje. 

— Miela Audrone, dėkoju 
už pasikalbėjimą ir linkiu 
daug sėkmės, dirbant Vilniu
je ir aktyviai dalyvaujant Lie
tuvos politiniame gyvenime... 

Im 
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KUR DINGSTA 
SUNKVEŽIMIAI? 

Nevv Yorko miesto švaros pa
laikymo departamentas per pas
taruosius 5 mėnesius „prarado" 
11 didžiulių šiukšlėms vežioti 
sunkvežimių. Vienas toks sunk
vežimis „pranyko" prieš sa
vaite. Nors policija stengiasi va
gystes išaiškinti, bet kol kas jos 
pastangos bergždžios. Švaros 
palaikymo departamentui 
priklauso 2,000 šiukšlėms vežio
ti sunkvežimių. Kiekvienas kai
nuoja apie 110,000 dolerių, tai
gi 11 sudaro nemažą pinigų 
sumą, kurią miestas turi pa
dengti. 

Atrodytų, kad tokį milžinišką 
sunkvežimį nebūtų lengva pa

slėpti, bet manoma, kad jie ir 
neslepiami. Nevv Yorkas 
sunkvežimius keičia maždaug 
kas 7 metai, o senuosius par
duoda ne tik kitiems miestams, 
bet ir kitoms valstybėms (pvz. 
Dominikonų Respublikai). 
Pamatyti šiukšlių išvežimo 
sunkvežimi su Nevv Yorko mies
to ženklais kurioje kitoje vie
tovėje nėra jau toks retas atsi
tikimas. (D.B.) 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
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Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Stroot, Chicago 

Tol . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pi rm, antr., ketv., penki, nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 8. Roborts Rd., Palos Hll ls, IL 

Tol . 700-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv , penkt 4 v p p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rsz. (700)248-0067; arba (700)246-6581 
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EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Onutė Amžinybėn išėjo 1992 m. 
lapkričio 25 dieną, lygiai tą 
pačią dieną, kaip ir jos prieš 14 
metų miręs a.a. vyras Ralph. 
Keletą mėnesių prieš mirtį Ona 
Valatka gyveno Chicagoje pas 
savo sūnų Ralph. 

1958 metais abu Valatkai 
daug pasidarbavo atgaivinimui 
beveik 20 metų neveikioj 
nugrimzdusios 79-tos Vyčių 
kuopos. Vadovaujant Bob Boris, 
pirmasis po atsteigimo kuopos 
susirinkimas vyko Valatkų 
namuose. Atgijusi kuopa keletą 
metų buvo didžiausia Lietuvos 
Vyčių organizacijoje. 

Ona ir Ralph reiškėsi ir kitoje 
Detroito lietuvių veikloje. Jie 
vadovavo ir lietuviškai radijo 
valandėlei Detroite, o Ralph, 
turėdamas gražų balsą, dainuo
davo jos programose. Vyrui 
mirus, Onutė pasitraukė iš 
aktyvios veiklos 79-je kuopoje, 
bet visada mielai prisidėdavo 
patarimais ir sumanymais. 
Sunki liga ir mirtis nutraukė ir 
šį jos bendravimą su kuopa, 
kurioje ji maloniai prisimenama 
ir pasigendama. Nuoširdžiai už
jaučiame mamytės netekusį 
sūnų Ralph ir jo šeimą. Ilsėkis 
ramybėje, miela Onute. 

Bert h a Janus 
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9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 v v. 
išskyrus treč Sešt. 12 iki 4 vai p p 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . to l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kodzlo Ava., 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnosls. Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5636 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good SamarHan Madlcal Canter-

Napsrvlll* Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai : pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kokios sąlygos 

ĮSIKURTI 
LIETUVOJE? 

AR MES GERAI PAŽĮSTAME 
ALGIRDĄ BRAZAUSKĄ? 

Jo karjeros kelias 

Dabar retame laiške iš Lietu
vos nerasime dejonių ir bevil
tiškos baimės dėl ateities. Tą 
jau visi patyrėme, bet čia noriu 
duoti ištrauką iš neseniai gau
to laiško, kuriame ypač stipriai 
juntame neviltį ir skausmą. 

„Atėjo Naujieji metai. Ką jie 
atneš mums ir Lietuvai? Aš, tai 
sakydamas, negalvojau apie iš 
kranų bėgantį karštą vandenį, 
(nors karštoje ar bent šiltoje 
vonioje norėčiau išsimaudyti), 
apie pigų sviestą arba dešrą, ar 
apie kitus „dangaus stebuklus". 
Ne, aš ne apie tai. Aš galvoju: 
kas darysis su Lietuva? Nejau
gi visa tai, ką mes sausio mėnesį 
gynėme riuo rusų slibino, iš 
mūsų atims savieji komunistai, 
kurių raudonos spalvos neužda
žys jokie LDDP dažai. Tai tie pa
tys koloborantai,kurie nese
niai mus tampė saugumo — 
KGB — koridoriais. Dieve, ne
jaugi nėra pasaulyj teisybės? O 
gal tikrai jos nėra? Juk Sąjūdis 
pats, nieko nevaromas ir nevai
ruojamas, ėjo pralaimėjimo link. 
Pats sau kasė duobę. Po smiltelę 
vis gilyn ir gilyn. Kasė tol, kol 
į ją pats įgarmėjo. Įgarmėjo su 
visais Sąjūdžio b u v u s i a i s 
komunistais: Tupiku, Žiemeliu, 
Uoka, Aleknaite, Oželyte ir vi
sais kitais. O man koks skir 
tumas, ar komunistai (buvę) da 
bar eina su Sąjūdžio, ar LDDP 
vėliava. Tokie patys kolobo 
rantai! Aš nežinau, kas bus iš
rinktas prezidentu, bet nujau
čiu, kad jungą vilkti reikės ne 
mažiau penkerių metų". 

Girdint tokius pranašavimus, 
ne vienam, kuris rengėsi, pasi
traukęs į pensiją, grįžti atgal ir 
praleis t i l ikus ias d i enas 
tėvynėje, kyla daug abejonių. 
Kaip būtų su pensi ja , ar 
gaučiau reikiamus vaistus? Tie 
klausimai dar mažokai nagrinė
jami spaudoje, o būtų pats 
laikas plačiau su tuo susi
pažinti, ne tik spėliojant, bet ir 
žinant atsakymus į iškylančius 
netikrumus. 

Gavau laišką nuo vieno, 
neseniai į ten persikėlusio, kole
gos žurnalisto. Jo nuomonė nėra 
pesimistiška. Rašo, kad po 
nemažai įdėtų pastangų dabar 
jo pensija laisvai pervedama į 
vietinį tarptautinį banką o už 
atsivežtą valiutą nusipirkęs 
nedidelį, bet patogų butą, 
kuriame jaučiasi gerai, (Nerašo, 
ar jame yra šilto vandens...). 
Maisto produktų yra, ir pagal 
dolerio iškeitimo kursą jam vis

kas ka inuo ja nebrang ia i . 
Jaučiasi patenkintas, nes čia ne
turėjo šeimos ir jautėsi vienišas. 
Aišku, — sako jis, — maisto 
kainos, vietinius talonus varto
jančiam žmogui nėra lengvai 
įkandamos, bet laiške neuž
tikau jokio nepasitenkinimo 
savo apsisprendimu grįžti į 
tėvynę. Tad lauksime spaudoje 
pasisakant ir kitus, tyrinėjusius 
šią galimybę. 

Turinčiam čia gerą šeimą, 
pakankamai santaupų ir dar ne
blogai plakančią širdį, gal nea
teina tokie klausimai, bet, pasi
rodo, yra žmonių, apie tai galvo
jančių, ir būtų verta nuodugniai 
sužinoti teigiamas bei neigia
mas smulkmenas. Vienas iš 
mūsų senstančių turtuolių 
kartą užsiminė apie planą pirkti 
ten kokį neblogą viešbutį ir 
įrengti senatvės poilsio namus 
užsienio tautiečiams, kurie 
svars to tokių galimybių 
realybę. Bet plačiau apie tai ne
buvo niekur rašyta. Ogi, turint 
tokiuose namuose svet ima 
valiuta galinčius apsimokėti 
tautiečius, net ir iš pelno taško 
gali būti visai nebloga galimy
bė. Ne visi turim ten mus 
galinčių priglausti giminių, apie 
norą grįžti girdžiu dažnai. Kiek 
daugiau problemų gal atsirastų 
mišriose šeimose, bei nebūtinai. 
Dažnai t a i p r ik lauso nuo 
gyvenimo draugo — draugės 
t au tybės . Sut ikau Lietuvą 
aplankiusių tokių dar nesenų 
šeimų, kurios jau įsigijo butą 
Vilniuje ar Kaune. Butą rengia
si panaudoti vasaros mėnesiais 
ir tai padarė jau šią praėjusią 
vasarą. 

Visi žinome apie čia, Vaka
ruose, net neturtinguose rajo
nuose randamas normalias 
vonias, tualetus ir virtuvėlę, o 
ten nuvažiavę skundžiasi net 
dieną-kitą paviešėję tautiečiai. 
Trokšta Lietuva turistų, bet 
niekaip nesuranda būdų pri
taikyti viešbučius ir restoranus 
š iand ienos re ika lav imams . 
Palangos pajūryje, pavyzdžiui, 
nėra tualeto. Atrodo, tokio 
įrengimo būtinumas nebuvo net 
atėjęs į galvą tiek metų ten ato
stogaujantiems rusams. Dabar, 
kai į mūsų pajūrį spiečiasi 
svečiai iš kitų kraštų, tokia 
padėtis atbaido į ten atvažiuo
j anč iu s . Grįžę jie gars ia i 
paskelbia žinią apie mūsų 
atsilikimą šiose srityse. Taigi 
susimąstykime, tautiečiai! 

RKV 

Tarybų Lietuvos enciklopedi
ja apie Algirdą Brazauską rašo, 
kad jis gimęs 1932.IX.22 Rokiš
kyje. Baigė Kauno politechnikos 
institutą. Ekonomijos mokslų 
kandidatas. LTSR valstybės ir 
partijos veikėjas, LTSR nusipel
nęs inžinierius. TSKP narys. 
Buvo statybinių medžiagų pra
monės ministras. LKP CK sek
retorius (psl. 280). 

A. Brazauskas Lietuvos 
žmonėms labiau pažįstamas 
tapo 1988 m. Jo išvaizda, 
sugebėjimas bendrauti su audi
torija, pagaliau jis nesipriešino 
Atgimimui. LKP CK biurui pa
vedus, A. Brazauskas dalyvavo 
Sąjūdžio surengtuose mitinguo
se Katedros aikštėje ir Vingio 
parke. 

Po R. Songailos išsišokimo, 
išvaikant jėga demonstrantus, 
spalio 21 d. A. Brazauskas buvo 
išrinktas LKP CK I sekretoriu-

Maskva tam nesipriešino, mi. 
nes žinojo, kad jis Lietuvoje yra 
populiarus, be to, pasižymėjo 
nuosaikumu ir iš dalies vadova
vosi Gorbačiovo vykdoma „per
tvarka". Tad sakoma, kad A. 
Brazauskui padėjo iškilt i 
demokratijos ir viešumo pro
cesas Sovietų Sąjungoje. Prisi
menant A. Sniečkų ir lyginant 
jį su A. Brazausku, randame di
delių skirtumų — pirmasis 
nebuvo valstybės vadovas, nes 
už jo pečių buvo kiti, kurie nu
rodė, ką jis turįs daryti. Bra
zauskas tapo I - sekretoriumi 
visai kitose aplinkybėse, kada 
Maskva jau daug nesikišo į 
Lietuvos reikalus, o jis jautė 
gyventojų paramą. 

"Ar A. Brazauskas 
y ra oportunistas 

1988 m. lapkričio mėn. A. 
Brazauskas dalyvavo Sąjūdžio 
suvažiavime ir, pritarus A. Sa
kalauskui bei V. Astrauskui, 
nutarė grąžinti Vilniaus arkika
tedrą. A. Brazauskas stengėsi 
vengti kraštutinumų, pasirink
damas vidurio kelią tarp Sąjū
džio ir Maskvos reikalavimų. 
Toks dvilypis laviravimas atito
lino Maskvos reakcinių jėgų 
puolimą, bet A. Brazauskas, 
kaip koloboravęs su Sovietų Są
junga, buvo įsitikinęs, kad be jos 
(dabar be Rusijos) ekonominės 
pagalbos Lietuva negalinti 
egzistuoti. Todėl jis visą laiką 
nepadarė jokių ryžtingesnių 
sprendimų. 1988 m. lapkričio 
mėn., A. Brazausko ir kitų 

IGNAS MEDŽIUKAS 

komunistų sprendimu bei pas
tangomis, AT buvo atmesta 
Konstitucijos pataisa, kuria 
Lietuvos įstatymai turėtų virše
nybę prieš Sovietų įstatymus. 
Brazauskui ir jo vadovaujamai 
LKP dėl šio pakeitimo prieši
nantis, Sąjūdžio ir partijos 
keliai išsiskyrė Sąjūdis tapo 
opozicija. 

Charakteringas A. Brazausko 
politinės veiklos bruožas, kad jis 
niekad nesiūlė naujų sumany
mų, o tik reiškė tai, kam jis 
atstovavo. Jo veikloje visai 
nematyti kokių nors savaran
kiškų posūkių bei sprendimų. 
Jis buvo lyg tarpinis asmuo tarp 
Sąjūdžio, Lietuvos žmonių ir 
SSRS vadovybės. 

Kai 1989 m. LKP CK plenu
me komunistai ortodoksai pa
reikalavo atkurti komunistų 
partijos valdžią Lietuvoje ir 
užkirsti kelią projektams dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, A. 
Brazauskas palaikė tokius Lie
tuvai nenaudingus ir lietuvių 
tautai priešiškus reikalavimus. 
Tai buvo A. Brazausko politinė 
klaida. Po šio plenumo buvo 
uždrausta transliuoti per Lietu
vos televiziją populiarias „Atgi
mimo bangos" laidas. 

Dviveidė politika 

A. Brazauskas laiške SSKP 
centro komitetui rašė, kad iš 
LSSR prokuroro pareigų būtų 
at le is tas L. Sabutis, kaip 
nesugebąs gerai organizuoti 
prokuratūros darbo ir neturįs 
principingos pozicijos, vertinant 
neformalių susivienijimų ir or
ganizacijų veiklą. Beveik tuo 
pačiu metu AT jis apgailestau
ja dėl L. Sabučio atleidimo ir 
Maskvos elgesio. Taigi, kaip 
matote, A. Brazauskas vedė dvi
veidę politiką. Po plenumo 
„Vilmos" gamyklos darbinin
kams jis kalbėjo: „Kuriame so
cializmą SSRS sudėtyje. Jokio 
kito kelio nėra ir negali būti. 
Kraštutiniai lozungai išstoti iš 
Tarybų Sąjungos sudėties — pa
skelbti nepriklausomą Lietuvą 
— mums nepriimtini" („Lietu
vos rytas", 1992 m., Nr. 250). 

Prieš rinkimus į Aukščiau
siąją Taryba LKP CK paskelbė 
šūkį „Lietuva be suverenumo, 
Lietuva be ateities". Tai buvo 
demagoginis šūkis, suklaidinęs 
daugelį žmonių, nes iš tikrųjų 
tai reiškė ..suverenią" Lietuvą 

SSKS sudėtyje. Tokią formulę 
A. Brazauskas gynė iki 1991 m. 
kovo 11 Nepriklausomybės pa
skelbimo. Jis kalbėjo, kad reikia 
būti realistais. Tuo jis išskyrė 
save nuo Sąjūdžio „romantikų". 
1989 m. A. Brazauskas buvo 
išrinktas deputatu į SSRS 
Aukščiausią Tarybą. Prieš pat 
rinkimus, atsitiktinai ar sąmo
ningai, A. Juozaitis atsisakė 
konkuruoti su Brazausku, tai jis 
ir buvo išrinktas deputatu. Tuo 
lyg jautėsi esąs skolingas Sąjū
džiui, kuriam A. Brazauskas 
buvo reikalingas kaip tarpinin
kas tarp jo ir Gorbačiovo. 

Kai 1989 m. nuo Maskvos at
siskyrė daug visuomeninių ir 
pusiau valstybinių organizacijų, 
lietuvių sąmonėje išsivystė poli
tiškai savarankiškos valstybės 
idėja. Tai ypač išryškėjo po tų 
metų rugpjūčio 23 d. Baltijos 
kelio; nors A. Brazauskas jame 
nedalyvavo, Maskva stengėsi 
spausti Lietuvą, siuntė čia 
įvairias komisijas ir grasi
nančius raštus, ragino A. Bra
zauską imtis griežtų veiksmų 
bei priemonių. Sovietų komu
nistų partijos kontrolės komi
sijos pirmininkas B. Pugo siūlė 
apsvarstyti partinėse organi
zacijose „nacional is t iškai" 
nusiteikusių asmenų elgesį, 
padarant atitinkamas išvadas. 
Savo rašte jis paminėjo: A. 
Čekuolį, R. Gudaitį, R. Ozolą, J. 
Paleckį ir kitus. A. Brazauskas 
tų raštų vykdymą delsė, todėl 
susilaukė Maskvos priekaištų. 

Kontroversinė a menybė 

Kai LKP 1989 m. gruodžio 
mėn. suvažiavime patriotiškai 
nusiteikę komunistai balsvo už 
partijos atsiskyrimą nuo SSKP, 
tai buvo svarbus žingsnis į 
Lietuvos nepriklausomybę. Tie
sa, A. Brazauskas iš pradžių 
buvo numatęs reikalauti tik 
autonomijos, bet turėjo priside
rinti prie daugumos nusistaty
mo. Tada Maskva Brazauską 
apkaltino, kad jis neparodęs 
reikiamo budrumo, nepasiprie
šindamas separatistams, bet jis 
pasiteisino vykdęs daugumos 
valią. 

Atsistatydinus V. Astrauskui, 
A. Brazauskas tapo išrinktas 
LSSR AT pirmininku ir tapo 
įtakingiausiu žmogumi Lietuvo
je. Jam vadovaujant, AT vasario 
7 d. priėmė nutarimą, kuriuo 
buvo panaikinta 1940 m. liepos 
21 d. Liaudies seimo neteisėtai 
priimta deklaracija dėl Lietuvos 
įstojimo į SSRS. Tai buvo svar
bus žingsnis į Lietuvos nepri
klausomybę. 

1990 m. vasario mėn. A. 
Brazauskas buvo išr inktas 
LSSR AT deputatu. Atrodė, kad 
jis bus išrinktas šios Tarybos 
pirmininku. Tačiau, rinkimus 
laimėję, Sąjūdžio atstovai pir
mininku išrinko V. Landsbergį. 
1991 m. kovo 11 d. A. Brazaus
kas su kitais AT deputatais 
pasirašė Lietuvos neprikluso-
mybės atkūrimo aktą. A. Bra
zauskas tapo min. pirmininkės 
K. Prunskienės pavaduotoju. 

A. Brazauskas yra kontrover
sinė asmenybė. Jis kaltintas, 
kad niekad nebuvo aktyvus 
Lietuvos nepriklausomybės ša
lininkas, o ėjo tik paskui 
įvykius, ja is naudojęsis ir 

švelninęs, bet niekad jų 
neskatinęs. Taip pat A. Bra
zauskas niekad nepripažino 
(kiti sako, nesuprato) LKP nusi
kaltimų savo tautai. Jis visada 
stengėsi pateisinti LKP istorinį 
vaidmenį. Jo žodžiais, „Lietuvo
je partija iš esmės buvo visuo
tinė, tokia rami, tyli rezistenci
ja, bandant kuo daugiau toje si
tuacijoje nuveikti". 

1990 m. savarankišką LKP 
pertvarkius į LDDP, A. Bra
zauskas tapo jos pirmininku. 
1992 m. jis buvo išrinktas 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariu, o susirinkęs Seimas jį 
išrinko Seimo pirmininku ir lai
kinai einančiu Respublikos pre
zidento pareigas. Vasario 14 d. 
rinkimuose jis su Lietuvos am
basadoriumi Washingtone 
Stasiu Lozoraičiu kandidatuoja 
į Lietuvos Respublikos prezi
dentus. 

Šiaurės Amerikoje yra susi
daręs štabas remti Stasio Lozo
raičio kandidatūrą į Lietuvos 
Respublikos prezidentus. Rinki
minio štabo vadovas Valdas 
Adambus kviečia visus, turin
čius teisę, savo balsus atiduoti 
už Stasį Lozoraitį. Išrinkus 
prezidentu S. Lozoraitį, būtų 
atstatyta pusiausvyra t a rp 
Seimo, turinčio daugumą LDDP 
narių, ir prezidento. Kitaip, val
dant vienpartinei sistemai, 
Lietuvos politika gali būti 
pakreipta į mums nepageidau
jamus kraštutinumus. 

Kodėl negalėtume pastatyti 
našlaitynų prie senelių namų. 
Tokiu būdu netrukus ant kiek
vieno senelio keliu sėdėtų po 
vaiką." 

Clons Leachman 

Vytautas Čekanauskas, solistė Stonytė, Janina Čekanauskienė. solistas Arvydas Markauskas 
ir Lietuvių fondo įgaliotinė Violeta Gedgaudienė. 

„Žiburėlio" mokyklėl* tuažasi.- būgnininkas Aras Alekna 
Nuotr. Dainos Čyvienės 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Pasilikau vienas, be jokio nujautimo, nei kur esu, 
nei ko, nei kodėl čia esu. Vartai atviri, jokio sargybinio. 
Eik, kur nori. Tarp barakų nematyti nė gyvos dvasios. 
Gal kur nors kitur, kitam barakyno pakrašty kas ir 

juda. Raštinėje už plataus lango ant stalų palinkusios 
trys moterys žvalgosi po popierius, toliau ant stalo kam
po sėdi amerikietis kareivis ir supa ant kojos velniuką. 
Staiga atsiminiau, kai kur anksčiau atsisėdės imdavau 
taip sūpauti kojas, mama tuoj subardavo: „Nesupk 
velniuko", bet kareivis vis supa ir supa, ir niekas jo 
nesubara. Kai nebesulaukiu, kad kas manim 
susirūpintų, įeinu į vidų, prieinu prie tos pačios moters, 
kuriai mačiau, mane atvežęs policininkas kažin ką 
sakė, ir paklausiu: „Ką dabar su manim darysit?" Ji 
pakėlė kiek nustebusias akis. „Kaip ką mes darysim?", 
į mano klausimą atsakė savo klausimu. „Jie mane čia 
atvežė, ir aš nežinau, nei kodėl, nei kam — tęsiau 
savo. Aš baisiai panorau išsiaiškinti. „A", lyg būt kas 
jai paaiškėję, aiktelėjo moteris ir, žvilgterėjusi į čia pat 
gulintį popierių, pasakė: „Palaukite, kol atveš dau
giau". „Ir daugiau nieko?" „Ne, daugiau nieko", jau 
visiškai tvirtai atsakė moteris. Išėjau ne ka audresnis, 
negu įėjau. Tesužinojau, kad būsiu ne aš vienas, kad 
atveš dar daugiau, gal tokių panašių į mane. Tyčia 
išėjau pro vartus ir paėjau gerą kelio galą Sakiau, gal 
tas nuobodžiaująs kareiviukas mes savo velniuką supęs 
ir vysis mane, bet niekas nepajudėjo Norėdamas 
galėjau eiti ir eiti, gal net iki paties Hamburgo ir vargu 
ar kas būtų pasigedęs. 

Kokį puskilometrį paėjęs, apsisukau atgal. Pasi
dairiau po artimesnius barakus. Visi buvo tušti, bet 

švarūs, išvalyti. Pasieniais po eilę lovų su čiužiniais. 
Truputį kitaip, negu mūsų daržinė. Po kokios valan
dos pamačiau įvažiuojantį sunkvežimį. Paskui jį kitą 
ir trečią. Net ir latviai, kurie nekėlė jokio priešinimosi 
ir jau su pirmais sunkvežimiais kažin kur išvažiavo, 
dabar visi kartu atsirado. Tik vėliau iš jų pirmininko 
sužinojau, kad juos nuvežė kažin kur prie Eldės, ten 
sulaikė motociklu pasivijęs kareivis, sunkvežimiuose 
kokį trejetą valandų išstovėję, daugumas išlipę ir 
sugulę pakelėje. Jeigu ne griaužiąs rūpestis, būtų 
buvusi lyg smagi gegužinė. Po kurio laiko atlėkęs 
džipas, laukų kelučiais atvedęs visus į tą patį dvarą, 
kur jau lietuviai buvo sodinami į sunkvežimius. Niekas 
to amerikiečių plano man nepaaiškino, bet man atrodo, 
kad tuo metu kas nors aukščiau pakeitė savo 
sprendimą. Nemanau, kad mūsų užsikirtimas ir mano 
kaišiojimas galimos masinės savižudybės būtų galėję 
turėti lemiamos reikšmės, bet vėl buvom visi kartu: 
sunkvežimiuose buvo visi pažįstami veidai: Aš ste
bėjausi pamatęs juos, o jie nustebo radę mane. Visi 
šventai tikėjo, kad mane nuvežė rusams. Kai 
sunkvežimiai sustojo ir aš nubendznojau prie jų, atsi
tiko staigmena: vienas vyras atnešė mano rašomąją 
mašinėlę ir dar mamos marginiais austą apklotą. Ir 
mašinėlė ir apklotas buvo mano raštinėje. Sumaištyje 
apie juos net pagalvojęs nebuvau, o Čakas pagalvojo. 
Kai buvo užėjęs į raštinę, jam krito dailus apkloto 
raštas. Tada jam pasakiau, kad tai pats brangiausias 
daiktas, kurį išsinešiau iš Lietuvos, jis ilgai jį vartė, 
žiūrinėjo, nenorėjo tikėti, kad tai galėtų būti bemoks 
lės kaimietės darbas. Bet, matyti, patikėjo, kad atnešė, 
padavė į sunkvežimį ir paprašė, kad tuos daiktus 
nuvežtų man. Tada žmonės dar labiau pagalvojo, kad 
aš nuvežtas rusams. Ir dabar dar nieko nežinojom. Prie 
sunkvežimių tuoj atsirado keli amerikiečiai ir kelios 
vokietės. Visus nuvežė į pirtį, drabužius net apklotus 

surinko ir nuvežė kitur. Po pirties visiems plaukus pri
varė DDT miltelių, leido apsirengti įkaitintais dra
bužiais ir suvarė į barakus. Barakuose buvo lovos tik 
su čiužiniais. Šeimos emė trauktis baltas paklodes, net 
uždangom atsiskirti vieni nuo kitų. Viengungiai 
daugiausia griuvom kaip stovėjom. Kareivis, man 
atrodė tas pats, kur raštinėje velniuką supo, atvedė į 
mūsų baraką dvi vokietes su glėbiais žalsvų apklotų 
ir po vieną numetė ant visų lovų. Vienas juokaudamas 
pasakė: ,.Kad Sibire nesuša l tumėm". Vienos 
vokietukės paklausiau, kaip ilgai mus čia laikys. J i 
tik patraukė pečiais, pasakė: „Keine ahnung" ir išėjo. 
Ir viena ir kita kalba, pagaliau net lietuviškai mėginau 
šnekinti kareivį, bet jis atsakinėjo tik angliškai. Spėlio
jome ir jautėmės sukišti į tamsų maišą. Vakarienę davė 
valgykloje. Net savo indų nereikėjo. Kažin kas paleido 
gandą, kad čia mus tik išprausė, nuutėlino, palaikys 
per naktį, o rytoj išveš. Sakė, kad tą pasakęs vienas 
sunkvežimio vairuotojas, kuris truputį šnekėjęs 
lenkiškai, bet kur veš, ir jis pats nežinojęs. Pasitiesės 
žalsvą apklotą, pagalvio vietoje susilankstęs motinos 
lovatiesę, gulėjau aukštielninkas, žiūrėjau į kiek 
pašepusias lubas ir nežmoniškr i pasigedau tavęs. Tu 
seniai būtum mus iš tos prakeiktos tamsos ištraukęs. 
Krimtau pirštus, kam nepaklausiau Čako, bet toje 
sumaištyje nė į galvą netoptelėjo. O gal ir jis nebūtų 
pasakęs. Mačiau, kaip pasikeitė veidas, kai pasakiau. 
kad stovyklos pažiūrėti leidimą davė. Jeigu kapitonas 
prigrasino, būtų ir jis tylėjęs. Tada atėjo mintis, jog 
mano daiktais ir pasirūpino atsilygindamas, kad kapi
tono rūstybę drįsau pasukti į save. Ką galiu žinoti, kas 
jam grėsė už kišimąsi į vyresniųjų planus. Jeigu būtų 
atėję į galvą paklausti, gal būtų ir pasakęs, žinome, 
jeigu puskarininkis būtų žinojęs, ką karininkai pla
nuoja. 

(Bus daugiau) 
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ĮSTATYMAS LIEKA 
ĮSTATYMU 

Įspėjimas norintiems parūpinti 
darbą svečiams 

Dažnai tenka mūsų spaudos 
skelbimų skyriuje užtikti skel
bimus, kad , Jaunas vyras, galįs 
dirbti bet kokį darbą, nori 
atvykti į Ameriką ir užsidirbti 
pinigų", arba „sveika, stipri 
moteris norėtų dirbti šeimoje, 
globoti vaikus ar slaugyti 
ligonį". Ne kartą buvo minėta, 
kad su turisto-svečio viza atvy
kęs svetimos valstybės pilietis 
neturi teisės gauti darbą Ame
rikoje. Nelegaliai darbą sutei
kiantiems darbdaviams gresia 
didelės pabaudos. Pagal įsta
tymus, darbdavys turi iš darbi
ninkų atlyginimo atskaičiuoti 
privalomus mokesčius, juos per
siųsti federalinėms ar valstijos 
įstaigoms, o pats turi sumokėti 
socialinio draudimo mokestį už 
kiekvieną darbininką. Nelega
lus darbininkas neturi socia
linio draudimo numerio, be 
kurio tokie formalumai negali 
būti atlikti, todėl jo buvimas 
įmonėje gali sudaryti daug nuo
stolių ir nemalonumų darbda
viui, nors tai būtų tik uždaroje 
namų aplinkoje šeimininkavi
mas, ligonio ar senelio slau-

, gymas. paprastas namo remon
tas ar Hti smulkūs darbai. Kar-
cais ir smalsūs kaimynai „pasi
tarnauja", atitinkamoms įstai
goms apskundžia. Naivūs ir do
lerio ištroškę asmenys perspė
jimų nepaiso ir juos įvairiai 
interpretuoja, daugiausia tvir
tindami, kad jiems pavydima. 
Bet gal aukštai politiniame gy
venimo iškilusio asmens pro
blema atvers ir jiems akis. 

Naujasis Amerikos preziden
tas Bill Clinton į savo kabinetą 
aukščiausio prokuroro postui 
pakvietė veržlią, inteligentišką 
ir aukšto išsilavinimo teisininkę 
Zoe Baird. Deja, prieš pat prezi
dento inauguraciją paaiškėjo, 
kad kandidatės į prokurorus 
namuose jau dveji metai tarnau
ja nelegalių imigrantų pora: 

moteris ir vyras iš Peru vals
tybės. Moteris prižiūrinti jos 
trejų metų sūnų, o vyras einąs 
šeimos šoferio pareigas. Be buto 
ir maisto, porai mokama 2,000 
dolerių per mėnesį. Reikalui 
paaiškėjus, Zoe Baird ir jos 
vyras, universiteto profesorius, 
privalėjo sumokėti socialinio 
draudimo mokesčius už dvejus 
metus ir taip pat kelių tūks
tančių civilinę baudą. Zore 
Baird senato posėdyje atsiprašė 
už įstatymo sulaužymą, bet taip 
pat pareiškė savo kandidatūros 
neatsisakysianti ir laukianti, 
kad senatas ją patvirtintų... 
Labai abejojama, kad moteris, 
pati sulaužiusi įstatymą, būtų 
tinkama tokiam aukštam teisi
nės tarnybos postui. Tai blogas 
pavyzdys kitiems. Įdomu ir tai, 
kad senato sesijos metu ji ap
gailestavo, iki šiol nerandanti 
pakaitalo savo buvusiems tar
nautojams, nors kontaktavusi 
net kelias darbo agentūras. 

Reikia tikėtis, kad toji žinia 
pasieks Lietuvą. Ne paslaptis, 
kad pas mus iš Lietuvos atvykę 
asmenys ieško „neoficialių" 
darbų, nors jiems tas įstatymas 
yra paaiškinamas. Jei tokia 
svarbi asmenybė galėjo patekti 
į nemalonumus dėl nelegaliems 
imigrantams darbo suteikimo, 
tai ką bekalbėti apie eilinį 
Amerikos pilietį, geraširdiškai 
surizikavusį pagelbėti tautie
čiui. O vis tik svarbu, kad 
Lietuvoje tas įstatymas būtų 
žinomas ir kad norintieji at
vykti nepuoselėtų neįmanomų 
vilčių. 

Atrodo, kad panašūs suvaržy
mai veikia ir Kanadoje, bet jų 
smulkiau neteko sužinoti, todėl 
šis įspėjimas taikomas tik 
tiems, kurie nori „įsidarbinti" 
Amerikoje, neturėdami pasto
vaus ir teisėto imigranto sta
tuso. 

Aurelija M. Balašaitienė 

LAIŠKAI 
JAU NĖRA MARIJOS 

Sausio 13 dieną buvau Vilniu
je. Labai nusvyliau. Visi mes 
matėme dar taip neseniai Mari
jos didelę statulą prie Aukščiau
siosios Tarybos. Man atrodo, 
kad tiktai Marija išgelbėjo Lie
tuvą nuo didesnių nelaimių ir 
sugrąžino nepriklausomybę. O 
šiandien Marijos tenai nėra. Jai 
neatsirado lėšų, kad padarytų 
stiklinį gaubtą ir kad toliau Ji 
globotų šeimą ir visą Lietuvą. 
Mažytė Marijos statulėlė, tik
riausiai, kad toji pati, kuri su 
vienuolėm apkeliavo anuomet 
aplink visą Lietuvą pėsčiomis, 
dabar įdėta į smūtkelį, (t.y., toks 
koplytstulpis) ir pastatyta nuo
šalyje — šone rūmų. Man atro
do, jeigu nebūtų laimėję komu
nistai, tai šiandien būtų viskas 
palikta tose pačiose vietose. O 
dabar labai keistai atrodo, kad 
žmonėms, kurie atidavė gyvybę 
už Lietuvą, nėra pagarbos. Kry
žiams jų garbei, netgi ten, kur 
įdėtos žuvusiųjų nuotraukos, 
nėra jau vietos. Širdį spaudžia, 
kai matai, jog nėra pagarbos to
kiems šventiems dalykams. 

Aš ir kiti, tokie kaip aš, turi
me viltį, kad Lietuvai daug tu
rės įtakos, jeigu išrinksim 
prezidentu Stasį Lozoraitį. Ko
munistai betgi labai kovoja už 
A. Brazauską. Nežinau, kokios 
nuotaikos išeivijoje. 

Jeigu išrinks prezidentu A. 
Brazauską, tai reikės parašyti 
„Draugui" straipsnį su daugeliu 
parašų, ir prašysime, kad išei
vijos lietuviai nutrauktų para
mą komunistinei Lietuvai. Jau 
per ilgai visas pasaulis maitino 
komunistų gaują. 

Dabart inė L ie tuva man 
primena vaikystėje skaitytą 
pasaka „Ubagų šalis". Ten 
labai įdomiai aprašo jų gyve
nimą. Labiausiai įstrigo man į 
atmintį, kad viena ubagė pa
gimdė sveikutėlę mergaitę, bet 
motinai tai labai nepatiko. Jai 
atrodė, kad toji mergaitė už
augusi negalės užsidirbti sau 
duonos. Tada ji išdūrė mergai-

» J .DRAUGO" VAJAUS 
KONCERTAI FLORIDOJ 

Gerai suprantama, kad ne
vienam dienraščio skaitytojui 
jau įkyrėjo tie vajai. Ir po 
Naujųjų metų „Draugo" vajus 
tęsiasi, ir dar girdėsime kurį 
laiką. Gerai žinoma, kad skai
tytojus „Draugas" pasiekia 
labai nereguliariai, su dideliu 
vėlavimu. Pagaliau įsitikinta, 
kad t a s vėlavimas yra ne 
„Draugo" administracijos ap
sileidimas, o mūsų krašto pašto 
nepareigingumas. „Draugas", 
kaip ir prieš daugel metų, išeina 
laiku ir laiku pristatomas į 
paštą, pagal visus pašto reika
lavimus. Tad, nors ir ne „Drau
go" kaltė, vis vien laikraščio 
skaitytojams tenka kantriai 
pakelti visus nenormalumus. 

Dar netolimoj praeityj išeivija 
galėjo džiaugtis lietuviškų laik
raščių gausa. Dabar tos gausos 
nebėra. Menkėjimas pastebimas 
ir kultūrinėje srityje. Renginių 
salės užpildomos vyresniais, 
taip pat ir laikraščiai skaitomi 
tik vyresniosios kartos. Jei 
jaunesnieji ir prenumeruoja kai 
kuriuos lietuviškus laikraščius, 
tai jų dažniausiai neskaito. Dėl 
blogo pašto patarnavimo ir vy
resniosios kartos mažėjimo 
kenčia lietuviška spauda. Ar 
mes jau priėjome liepto galą? O 
gal dar turime gyvuoti kaip 
tautos dalis ir ne tik Čia 
išsilaikyti, bet kartu padėti 
atsikuriančiai Tautai? 

Lietuva jau dvejus metus 
nepriklausoma. Mus pasiekia 
Lietuvoje leidžiami laikraščiai, 
mes juos skaitom ir džiaugia
mės. Tačiau Lietuvos spauda 
mūsų nepatenkina. Mums išei
vijoj reikia savų laikraščių, 

kurie mus jungtų ir kurie mūsų 
išeivijos specialiais reikalais 
rašytų bei informuotų. Mūsų 
kultūriniai renginiai, organiza
cijų veikla, lietuviškos mokyk
los, fondai, sportas, o ir mirties 
pranešimai — viskas mus lietu
vius riša šiame krašte, kuriame 
gyvename. „Jei nebūtų lietuviš
ko „Draugo", tai nežinotume, ar 
dar esame gyvi, ar jau mirę" — 
rašo viena skaitytoja iš Cali-
fornijos. 

Laiškų skyriuje „Drauge" 
skaitytojai rašo, patardami, kad 
„Draugo" vajus turėtų organi
zuoti visos lietuviškos vietovės, 
ne tik Čikaga. Patarimas labai 
geras, bet kaip surasti asmenį. 
kuris savanoriškai imtųsi orga
nizuoti „Draugui" vajus? 
Daugelyje vietovių veikia fon
dų, labdaros, politinių organi
zacijų ir kitokių grupių atstovai, 
kurie reklamuojasi „Drauge" ir 
apie kuriuos viskas mielai 
spausdinama dienraštyje. Tuo 
tarpu neatsiranda tokių rėmėjų, 
kurie apsiimtų suorganizuoti 
renginį „Draugui" paremti. 

Tačiau atsiranda ir gerų pa
vyzdžių. Kaip antai, be didelių 
prašymų St. Petersburge. Flori
doj, visuomeninkas, inžinierius 
Mečys Šilkaitis noriai sutiko 
suorganizuoti „Draugo" vajaus 
koncertą. Koncertas įvyks kovo 
3 d. St. Petersburgo Lietuviu 
klube. Programą atliks soliste 
sopranas Giedrė Kaukaitė ir 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė. Solistė G. Kaukaitė 
yra vokalinio meno meisterė, o 
pianistė G. Ručytė-Landsbergie 
nė geriausių Lietuvos daininin
kų ir instrumentalistų koncert

ini. Mečys Šilkaitis, mūsų bendra
darbis ir „Draugo" vajaus koncerto 
St. Petersburge, FL organizuotojas. 

meisterė. Jos kartu yra apkelia
vusios Lietuvos miestus, koncer
tavo įvairiose Vakarų valstybė
se. Visur sus i laukė gerų 
įvertinimų. 

Mečys Šilkaitis suorganizavęs 
rėmėjų-talkininkų būrelį šiam 
renginiui, o apie jį sukasi visi 
darbai. St. Petersburgas yra 
priglaudęs vieną didesnių lietu
vių telkinių. Čia tautiečiai yra 
jautrūs lietuviškiems darbams 
ir jų paramai. Veikia įvairios 
organizacijos, gausiai lankomi 
renginiai ir, žinoma, plačiai 
skaitoma lietuviška spauda. Ti
kimasi, kad St. Petersburgo 
lietuviai savo ats i lankymu 
parems šį koncertą, o kartu ir 
„Draugą". 

Nepasiduoda ir kita Floridos 
lietuvių gyvenvietė, Miami. 
Muzikas Algis Šimkus en
tuziastingai organizuoja „Drau
go" vajaus koncertą ir žada 
menininkes š i l ta i s u t i k t i . 
Miami mieste koncertas įvyks 

tei abi akutes. Mergaitė gailiai 
pravirko. O motina sako: „Cit, 
kvailute, aš tave padariau lai
mingą, tau nereikės dirbti, ir 
turėsi duonos". 

Man atrodo, kad tokią laimę 
siūlo mums šiandien komunis
tai. Jeigu per 50 metų Lietuva 
nepastebėjo komunistinės „lai
mės", tai tikriausiai ji yra akla. 
Šiandien lietuviai, balsuodami 
už komunistus, išduria savo vai
kams, anūkams ir proanūkams 
akis. J ie užkerta jiems kelią į 
normalų civilizuoto pasaulio gy
venimą. Sovietai užaugino nau
ją tarybinį žmogų, o krikščio
niško žmogaus jau nėra kam au
ginti. Nėra Lietuvos prisikėlimo 
nei mokykloj, nei bažnyčioj, nei 
šeimoje. Negi ir toliau Dievas 
apleis Lietuvą šitais bedieviais, 
Tėvynės išnaudotojais? 

Daiva Kratonytė, 
Švenčionių rajonas 

MES SUPRANTAM IR 
LIETUVIŠKAI 

Mūsų spaudoje žinios iš Lie
tuvos būna persunktos nuolat 
besikartojančiais svetimžo
džiais. Pavyzdžiui, trumpoje 
skiltyje (š.m. Nr. 10) apie rusų 
kariuomenės išvedimą žodis 
„grafikas" pakartotas 5 kartus, 
„etapas" 4 kartus. Kitom pro
gom taip pat ne kartą buvo 
linksniuojami „deputata i" , 
„aukcionai", „lyderis", „turas", 
„rafinerija", „terminalas", „mi
tingas" ir t.t. 

Drįstu paklausti: ar būtina 
kartoti Lietuvoje atsiradusius 
svetimžodžius? Tuo pačiu siūlau 
vietoj jų vartoti žinomus ir vi
siems suprantamus lietuviškus 
žodžius. Grafikas galėtų būti 
tvarkaraš t i s , arba p lanas ; 
etapas — dalis, arba tarpas; de
putatas — (seimo) narys, arba 
atstovas; aukcionas — varžyti
nės, arba išpardavimas; lyderis 
— vadas, arba vadovas; turas — 
ratas; rafinerija — (naftos) va
lykla; terminalas — stotis ir t.t. 

Ačiū Dievui, iš spaudos pra
nyko „šokiravimas" ir baigia 
dienas „konteineris". Dabar 
būtų puiku, kad ta rusų kariuo
menė irgi kuo greičiau išsi
kraustytų ir kartu su savim 
galutinai išsivežtų tą įkyrėjusį 
„grafiką" ir visus savo „eta
pus". 

Algirdas Šilbajoris 
Ormond Beach, FL 

KAD IŠEIVIJA IŠLIKTU 
GYVA 

Sausio 20 d. „Drauge" skai
čiau įdomų Jurgio Janušaičio 
parašytą straipsnį „Ar užges 
kultūrinės veiklos žiburiai išei
vijoje". Tai yra išeivijai gyvy-

kovo 7 d., sekmadienį, lietuvių 
salėje. Ir čia A. Šimkui ateina 
į pagalbą talkininkai, ypač 
klubo pirmininkė Jonušienė. I 
Miami rengiamą koncertą lietu
viai ruošiasi atvykti ir iš 
tolimesnių Floridos vietovių, 
nes mažesnės vietovės neturi 
laimės dažnai gėrėtis tokiais 
puikiais koncertais. 

„Draugo" vajaus komitetas 
yra ypač dėkingas inžinieriui M. 
ŠilkaiČiui ir muzikui A. Šimkui. 
Kol yra pasiaukojančių darbuo
tojų, tol mūsų spauda gyvuos. O 
spauda yra gyvybės šaltinis tau
tinei išeivijai. Į rengiamus 
„Draugo" koncertus susirinks 
tie, kuriems svarbu išeivijoje 
išlaikyti ir savąją spaudą, ir 
savąją kultūrą. 

Marija Remienė 

binis klausimas ir jį panagrinėti 
mums visiems yra sveika, rei
kalinga. Reikia daugiau tokių 
minčių, kurios vestų į susimąs
tymą, kas darytina, kad išeivija 
išliktų gyva. Šis straipsnis buvo 
labai taikliai nukreiptas Lietu
vių Bendruomenei. LB ribose 
veikia mokyklos, chorų ir šokių 
vienetai. Šiuos vienetus reikėtų 
kviesti pagyvinti išeivijos gyve
nimą, ypač lietuviškose para
pijose bei LB-nės apylinkėse. 
Reikėtų surasti progų mūsų 
tautiniame ir religiniame gyve
nime šiems kultūriniams viene
tams pasirodyti. Iš tiesų, perei
tų metų JAV LB Tarybų suva
žiavime buvo pravestas nutari
mas, raginantis kviesti kultū
rinės veiklos grupes į apylinkių 
renginius. Šiuo laiku tam ypač 
yra daug ir gerų progų. Pasi
naudokime jų talentais, energi
ja, menu, rengiant Lietuvos ne
priklausomybės minėjimus, 
švenčiant parapijos šventes ir 
net miesto festivaliuose, šie 
mūsų kultūros nešėjai bus 
laimingi, žinodami, kad yra 
įvertinami ir mums reikalingi. 
Tuo pačiu taip pat norėtųsi 
prašyti, kad šios grupės neat
sisakytų dalyvauti pasirodyme, 
kai kas kviečia. 
Tad remkime vieni kitur ir 

gyvuokime lietuviškoj kultūroj. 
Salomėja Daulienė 

Chicago, IL 

LIETUVIŲ KALBA - KELIAS 
I DRAUGYSTES IR LIETUVĄ 

Jau ketvirti metai Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje yra 
dėstoma suaugusiems lietuvių 
kalba. Susidomėjimas šiais kur
sais nuolat didėja, nes atsiran
da daugiau ir daugiau žmonių, 
norinčių susipažinti su savo 
tautos kalba, tradicijomis ir pra
eitimi. Šiems studentams atsi 
veria visai naujas pasaulis. 
Daugiausia trečios, ketvirtos 
generacijos žmonės, jau turintys 
tik dalelę lietuviško kraujo, bet 
savyje lyg ir neša mažą žiežirbą 
ir meilę lietuvių kalbai. Kiek
vienas lietuviškas žodis, tai
syklingai ištartas, žavi. O mūsų 
austinės juostos, Vytis įgauna 
naują prasmę. Toje žodžio raido
je studentai atranda savo seniai 
užmirštuosius senelius ar pro
senelius, kurie ilsisi prie Balti
jos krantų. Taip pat atsiranda 
didelis troškimas padėti dabar 
ten gyvenantiems. Mes labai ge
rai žinome, kad bet kokia para
ma šiuo metu labai reikalinga. 
Vienas studentas, pats būdamas 
gimnazijos mokytojas, nutarė 
šią vasarą važiuoti į Lietuvą ir 
ten mokytojams dėstyti anglu 
kalbą. Kitas nutarė „įsūnyti'" 
kunigą, kuris dirba su jaunimu, 
ir jam siųsti paramą. Pagalba 
šiuo atveju būtų pieštukai, po
pierius ir įvairios rašymo prie
monės. Sunkiai yra atkuriamos 
katalikiškos mokyklos, bet dar 
sunkiau ir patiems mokytojams. 
Vienas studentas, dirbantis 
amerikiečių švietimo įstaigoje, 
surinko iš kolegų mokytojų sti
pendijas 20 Lietuvos mokytojų. 
kad galėtų atvažiuoti į Vilnių ir 
pasitobulinti specialiuose me
todikos kursuose. 

Mums nuolatinis giminių 
verkšlenimas dėl kainų kilimo 
gali ir nusibosti. Bet štai, kai 
ateina ir prisijungia nauji 
žmonės ir tiesia rankas visai ne
pažįstamiems tautiečiams, daro
si gera ir prasminga padėti Lie
tuvai. 

Gailutė Valiulienė, 
Chicago, IL 
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AMERICAN TRAVEL SERVICE 
t 4 3 t S. KEOZIE AVENOE 
EVEROREEN PARK, IL 60*42 
TEL. (70§) 422-9000 
FAX (700) 422-3103 
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Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-70E-422-3000. Darbo vai: plrmad.. an 
trad., ksttvtrtd. Ir ptnktd. • v . r . - 5 v. p.p. Trečd. 0 v . r . - 7 v.v. 

ORcIT 
PARDUODA ] 

. RE/MAX 
REALTORS 

(312) 500-5959 
(700) 425-7101 

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

Ontuifc KA-'ECIK REALTORS 
7'- 22 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 21 
DANUTĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
osmenišKai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

FOR RENT 
Išnuomojamas, žema kaina, kambarys su 
atskiru [ėjimu ir visais patogumais Vista, CA 
(tarp Los Angeles ir San Diego). Pagei
daujama moteris, nerūkanti, kalbanti 
lietuviškai ir angliškai ir vairuojanti mašiną. 

Dėl platesnių informacijų skambinti: 
Tai. 619-724-9874 

A V I L Į M A S 
M O V I NG 

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus . 

FRANK ZAPOLIS j 
3208V2 Wast 95th Stret 
Tai. — (700) 424-8654 

(312) 501-8654 

Algis A. Liskunas 
Mortgage Loan 
Consultants 

9501 West 144th Place, 
Suite 205 
Orland Park, Illinois 60462 
(708) 403-9200 • 
Pager #: (708)999-1501 

GREAT VVESTERN 
Great VVestern Mortgage 
A Great VVestern Financial Cornpany 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Lrbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac. GMC 
Truck, Volksvvagen. Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 
Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 
Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

^Xl 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

APPLES! Take I-94 to 34A, South 
to 200 North (1 mile); turn left, go 
2 miles to stop sign (VVozniak Rd); 
turn rt.: go 3/10 of a mile; on the rt. 
iš a sign — PAVOLKA FRUIT 
FARM Tel. 219-874-6056, 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

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

DRAUGAS 
4545 W. 03rd St. 

Chicago, IL 00029 

Dail. POVILO PUZINO monografija, yra didelio formato ir 
talpina 28 spalvotas reprodukcijas, kartu ir XX amžiaus 
Madona. Šišs paveikslas apdovanotas aukščiausia premija 
tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. Calif. ir 
Grand National Award Amerikos dailininkų profesinėje 
sąjungoje New Yorke. Puiki dovana tinka bet kuriomis pro
gomis (teikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kama su per
siuntimu 27 dol . Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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PAREMKIME ST. LOZORAIČIO 
KANDIDATŪRĄ 

Prezidentiniams r inkimams 
Lietuvoje įgavus pasaulyje 
pri imtas normas, lengviau bus 
ir mums apsispręsti. Vienokiu 
ar kitokiu atveju nebus tų 
nuosėdų, kurios būtų likę, 
keliems kandidatams susigrū
mus. Kai buvo šeši ar net sep
tyni k a n d i d a t a i , ta i buvo 
panašiau j žemaitišką „Užgavė
nių karnavalą" su „Morėmis, 
Kotrėmis ir Kanapiniais" , o ne 
j prezidentinę rinkimų kampa
niją. Būtų labai negražiai prieš 
visą pasaulį atrodę, bet vieni 
susiprato ir savo kandidatūras 
atšaukė, o kiti nesugebėjo rei
kiamų parašų surinkti. Tokiu 
būdu tvarka atsirado savaime. 

Kandidatams atkri tus ir be
veik visiems pasisakius, kad jie 
rems Lozoraičio kandidatūrą, 
tuo jo pozicija labai sustiprėjo. 
Paskutinieji viešosios nuomonės 
apklausinėjimai rodo, kad mies
tuose Brazauskas ir Lozoraitis 

PREZIDENTO 
RINKIMAMS 
ARTĖJANT 

Lietuvos ambasada Vašing
tone praneša, kad vasario 1 d. 
buvo išsiųsti balsavimo biule
teniai visiems JAV esantiems 
Lietuvos piliečiams, kurie laiku 
užsiregistravo r inkimams. 

Visi Lietuvos piliečiai, kurie 
iki šių metų sausio 20 dienos 
u ž s i r e g i s t r a v o L ie tuvos 
prezidento r inkimams, galės 
balsuoti paštu arba tiesiogiai 
nuvykę į r inkiminius punktus . 
Balsavimo biuletenyje įrašyti 
du kandidatai ; Algirdas My
kolas Brazauskas ir Stasys 
Lozoraitis. Užsiregistravusiems 
p i l i eč i ams a m b a s a d a Va
šingtone išsiuntinėjo vokus, 
kuriuose yra: balsavimo biule
tenis, balsavimo pažymėjimas, 
vokas, ad resuo tas Lietuvos 
ambasadai Vašingtone, mažas 
vokas balsavimo biuleteniui 
įdėti ir detalus informacinis 
l a i š k a s ap ie b a l s a v i m o 
procedūrą. 

Balsuojantys paštu voką su 
balsavimo pažymėjimu ir bal
savimo biuleteniu gali atsiųsti 
tik Lietuvos ambasadai Va
šingtone iki š.m. v a s a r i o 12 d. 
Balsai, gauti vėliau negu vasa
rio 12 dieną, nebus užskaityti. 

L ie tuvos p i l ieč ia i , k u r i e 
neužsiregistravo iki sausio 20 
dienos, rinkimuose dalyvauti 
negalės. 

Norintieji balsuoti tiesiogiai 
gali nuvykt i į r i nk imin ius 
punktus ir įmesti užpildytą 
biuletenį į balsavimo dėžę (su 
savimi b ū t i n a t u r ė t i b al
sav imo pažymėjimą): Lietuvos 
Ambasada Vašingtone. Adre
sas: 2622 16th St., N.W., Wa-
s h i n g t o n , DC 20009, te l . : 
202-234-5860. 

Už r inkimus šiame punkte ir 
už rinkimų organizavimą JAV 
atsakinga r inkimų komisija 
Lietuvos Respublikos prezi
dento rinkimams JAV pravesti, 
kurios nariai: Ramūnas Ast
rauskas (pirmininkas), Regina 
B a č a n s k i e n ė , A l g i m a n t a s 
Landsbergis. 

2. Rinkiminis punktas Čika
goje ( a t s a k i n g a s G a r b ė s 
generalinis konsulas p. V. Klei
za). Adresas: „Seklyčia", 2711 
West 71st St., Chicago, IL 
60629, tel.: 312-476-2655. 

Rinkiminė būstinė dirbs: va
sario mėn. 14 dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 4 vai. po pietų. 

3. Rinkiminis punktas Los 
Angeles (a tsakingas Garbės 
generalinis konsulas p. V. Čeka
nauskas). Adresas: Šv. Kazimie
ro parapijos mokykla, 2718 St. 
George St., Los Angeles, C A 
90027. 

R ink iminė būs t inė di rbs : 
vasario mėn. 14 dieną nuo 9 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų. 

beveik vienodai stovi. Provincija 
yra dar labai aiškioje LDDP 
kontrolėje. Čia ir išeivijos svoris 
gali pas i re ikš t i . Pirmiausia, 
kand ida tams esant gana vieno
do pajėgumo, pora tūkstančių 
išeivijos balsų gali nemažą svo
rį tu rė t i . Dar svarbesnis y ra 
išeivijos ekonominis pajėgumas. 
Reikia kandidatą visuomenei 
pr is ta tyt i , o laiko nėra daug, 
kad bū tų ga l ima ir provinciją 
apvažinėti . Tad reikės naudotis 
radio ir televizijos reklamomis, 
o jos ir Lietuvoje nėra pigios. 
Žinoma, nė ra pigios už talonus, 
o doleriui dar visur atviros 
durys. T a m t ikslui a t idaryta 
sąskai ta i r reikalingos mūsų 
a u k o s , j e i g u n o r i m e , k a d 
Lietuva į V a k a r u s atsisuktų. 

Labai svarbu, kad r inkiminė 
kampani ja neįveltų t r int ies , 
kur ios j a u ir t a ip užtenka. 
Nereikia išeiti prieš asmenį, bet 
prieš vienos partijos dominavi
mą, kur i s gal i būt i pavojingas. 
Geriausia ko mažiausiai opo
nentą užkabint i . Brazauskas, 
ypač provincijoje, yra populia
rus, t ad jo puolimas gali atnešti 
tik ne ig iamų rezultatų. Reikia 
nurodyti reikalingumą, kad bū
tų į V a k a r u s atsisukta. J a u visi 
žino, kas a ts i t inka, kai naftos ir 
dujų kontrolė tė ra tik Maskvos 
rankose, o dabar Maskva vėl 
beveik u l t imatumais graso, rei
ka laudama, kad deryboms su ja 
būtų pakeis ta visa Lietuvos 
delegacija. Taip pat reikalauja 
savo k a r i n i n k a m s butų, socia
linių garanti jų ir visų pilietinių 
teisių, nepr i imant Lietuvos pi
lietybės. J e igu čia ne ul t imatu
mas, nežinau, kuo tai reikėtų 
pavadint i . 

Tur in t tokius ka imynus Ry
tuose, b ū t i n a turė t i a t ramą 
Vakaruose. Norint su Vakara is 
ar t imiau bendraut i , reikia turė
ti v a k a r i e t i š k a i galvojančių 
žmonių. O toks kaip t ik ir y ra 
ambasad. St. Lozoraitis. J is gali 
būti nepakeičiamas Lietuvos ry
š ininkas . Yra sakančių, kad j is 
nepažįsta Lietuvos gyenimo. 
Manyčiau, kad Lietuvoje y ra 
daug tokių, kur ie gerai žino 
vietos politines džiungles ir gali 
būti patarėjai . St. Lozoraitis yra 
vienintelis ir šiuo metu nepakei
čiamas pilna prasme vakarietiš
kas žmogus. 

Mes, išeivija, tur ime juo di
džiuotis, kadang i jis yra vienas 
iš mūsų. J i s y ra mūsų ben
drakeleivis , kuris perėjo tremtį 
ir panieką. Diplomatų tarpe į jį 
buvo ž iūr ima beveik kaip į 
dinozaurą, kuris atstovavo išny
kusiai t a u t a i . Bet, vakariečių 
nus teb imui , tos „mirusios tau
tos" prisikėlė ir daugelio kortas 
sumaišė. Reikia atkreipti dėme
sį į t a i , kad sausio 15 d., j am 
griežtai užprotestavus valstybės 
sekr. Eagleburger dėl dingusių 
200,000 tonų kukurūzų (kurie 
jau praėjusį rudenį buvo paža
dėti), rytojaus dieną jie atsirado. 
O jeigu bū tų pagal lietuvišką 
tradiciją padėkojęs, tai kukurū
zai galbūt j au į St. Patersburgą 
plauktų. Čia tik vienas pavyz
dys, ką reiškia turėt i prityrusį 
ir drąsų diplomatą! 

J . Ž y g a s 

Illinois gubernatorius Jim Edgar ir Tony Milunas (dešinėje), kuris paskir
tas į „Illinois ir Michigan kanalo tautinio palikimo koridoriaus" apsaugos 
komisiją. 

RENGINIAI CHICAGOJE 

G E R I A U K A I P ALYVA 

Praėjusią savaite netoli Cal-
lanstood vietovės Olandijoje nuo 
prekinio vokiečių laivo audros 
metu nuvir to 18 talpintuvų, 
kurių kiekviename buvo po 10 
milijonų cigarečių. Talpintuvai 
suskilo, o cigaretės, plūduriuo-
d a m o s v a n d e n s pav i r š iu je , 
paga l i au bangų išmestos į 
k rantą . Darbin inkai vartoja 
t u l p i ų s v o g ū n ė l i a m s k a s t i 
mašinas, mėgindami susemti ci
garetes. I pajūrį taip pat su
gužėjo tūkstančia i apylinkės 
gyventojų, kad galėtų nemoka
mai „apsirūpint i rūkala is" . 

V a s a r i o 7 d. — „Lietuvos 
Prisiminimų" banketas Mar-
tiniąue pokylių salėje. Rengia 
Lietuvos Vyčių Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba. 

Vasar io 12 d. — Dail. Viktoro 
Petravičiaus kūrinių parodos 
atidarymas 7:30 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Parodą, iš Vidurvakario Ameri
kos meno muziejaus rinkinio, 
Vasario 16-tos proga ruošia 
Čiurlionio galerija ir Dailės 
insti tutas. 

V a s a r i o 13 d. — „Pončkų" 
balius Ateitininkų namuose, 
Lemonte. 6:30 v.v. — vaidini
mas, vaišės ir šokiai. Rengia 
moksleivių ateitininkų Kun. A. 
Lipniūno ir Prez. A. Stulginskio 
kuopos. 

V a s a r i o 14 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nė j imas Lie tuvių cen t r e , 
Lemonte. 

V a s a r i o 16 d. — Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas 7:00 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Jauni
mo centras. 

V a s a r i o 20 d. — Tradicinis 
šiupinys Mabenka restorane. 
R e n g i a Mažosios Lie tuvos 
lietuvių draugija. 

— Lietuvos Respublkos gen. 
konsulas ruošia iškilmingą 
pokylį Stouffer Riviera vieš
butyje, Chicagoje. 

— Užgavėnių pietūs ir meni
nė programa 3 v. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Rengia 
Lietuvių Tautinės sąjungos 
Chicagos skyrius. 

— „Spindulio" — taut inių 
šokių šokėjų grupės tradicinis 
vakaras Lietuvių centre, Le
monte. 

V a s a r i o 21 d. — Montessori 
mokyklėlių madų paroda Lex-
ington House, Hickory Hills, IL. 

— „Dainavos" ir „Grandies" 
ansamblių koncertą (Lietuvos 
konsulatui Chicagoje paremti) 
Jaun imo centre 2 vai. p.p. 
rengia JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba. 

V a s a r i o 26 d. — Ansamblis 
„Melodija" ir Madų paroda 
„Bočių" menėje, Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

V a s a r i o 27 d. — Vasario 
16-tos Jubi l ie jui a tžymėt i 
parodos atidarymas 7:30 v.v. 
Lie tuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. Paroda tęsis iki kovo 
21 d. 

V a s a r i o 28 d. — „Draugo" 
koncertas Jaunimo centre. 

— Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas Nekalto Prasidė
jimo parapijos mokyklos salėje 
11 vai. r. Rengia JAV LB Brigh 
ton Parko apylinkės valdyba. 

— PLC pietūs Lietuvių cen
t re , Lemonte. 

— LB Švietimo tarybos kon
ferenci ja „Bočių" menė j e , 
Lietuvių centre. Lemonte. 

—Kovo 7 d. — Skautų,-čių 
Kaziuko mugė Jaunimo centre. 

—Kovo 12 d. — Pabaltiečių 
dail ininkų parodos „Laisvės 
šventė" atidarvmas 7:30 v.v. 
Balzeko Lietuvių Kultūros mu
ziejuje. 

—Kovo 13 d. — Jaunimo cen
tro direktorės S. Endrijonienės 
pagerbimas Jaunimo centro ka
vinėje. 

—Kovo 14 d. — Kovo 11-tos 
dienos — Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo 
minėjimas Jaunimo centro ka
vinėje. Rengia Amerikos Lietu
vių Tautinės sąjungos Chicagos 
skyrius. 

- K o v o 19 d. - „Žuvies" 
vakarienę Lietuvių centre, Le
monte, rengia LB Lemonto apy
linkės valdyba 

—Kovo 21 d. Nijolės Ščiukai
tės koncertas ir vėliausių įvykių 
Lietuvoje apžvalga Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje. Rengia JAV LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba. 

—Nekaltai Pradėtosios M. 
Marijos seserų rėmėjų meti
nė šventė-vakarienė Jaunimo 
centre. 

—PLC pietūs Lietuvių centre, 
Lemonte. 

—Kovo 28 d. — LB Lemonto 
apylinkės metinis susirinkimas 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 9 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 10 d. — Akademi
nio Skautų sąjūdžio rekolekcijos 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 17 d. — Lithua-
nian Mercy Lift eitynės Palos 
Hills miestelyje, W. 111 g-vė ir 
Roberts Rd 

Balandžio 18 d. — Velykų 
stalas Jaunimo centro kavinėje. 
Ruošia Lietuvių Moterų klubų 
fed. Chicago- klubas. 

—PLC Velykų stalas Lietuvių 
centre, Lemonte. 

Balandžio 24 d. „Grandis" 
jaunimo tautinio ansamblio tra
dicinis metin.s pokylis 7 v.v. 
Lietuvių centre, Lemonte. 

Balandžio 25 d. — „Skautų 
Aido" 70 metų sukakt ies minė
j imas Jaunimo centre. Rengia 
Chicagos skautininkų,-ių Ra
movė. 

—Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolijos rėme/u metinė vakarie
nė Šaulių n.inmose. 

—Anglijos Lietuvių klubo na
rių s u s i r i n k t a s ir Motinos 
dienos mi;.>'imas J a u n i m o 
centre. 

—LB Vidurio Vakarų apygar
dos suvažiavimas Lietuvių cen
tre, Lemonte. 

— „Grandinė lės" koncertas 
Lietuvių cen t re , Lemonte. 

—Pirmoji Komunija Pal. Jur 
gio M a t u l a i č i o mis i jo je , 
Lemonte. 

G e g u ž ė s 2 d. — Laurea tų 
šventė. Dalyvauja laureatai poe
tas Kazys Bradūnas ir pianistas 
Petras Geniušas 3 vai. p.p. Jau
nimo cen t re . Rengia „Mar
gut is" . 

—Antano Olio 35 metų mir
ties minėjimas J aun imo centre. 

—Panevėžiečių klubo geguži
ne Šaulių namuose . 

G e g u ž ė s 8 d. — Lietuvos 
Dukterų draugijos pavasar inis 
pokylis J a u n i m o centre. 

Gegužės 16 d- — „Laiškai lie
t u v i a m s " m e t i n ė v a k a r i e n ė 
Jaunimo cent ro didž. salėje. 

G e g u ž ė s 2 2 d. - P L C 
Pavasario puo ta Lietuvių cen
t re , Lemonte. 

B i r ž e l i o 4 d . — Nijolės 
Banienės dai lės darbų parodos 
a t idarymas 7:30 v.v. Balzeko 
Lietuvių Kul tū ros muziejuje. 

Bi rže l io 6 d. — Nekal ta i 
Pradėtosios M. Marijos seserų 
rėmėjų nar ių visuotinis metinis 
sus i r inkimas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. 

Birže l io 13 d. — Brighton 
Parko Lietuvių Namų savinin
kų draugijos gegužinė Šaulių 
namuose. Pradž ia 12 vai. 

L iepos 4 d. — Anglijos Lietu- f 
vių klubo gegužinė Jaunimo ' 
centre. 

L i e p o s 9-11 d. Br igh ton 
Parko festivalis prie Western 
Ave., parkelyje prie 43 st., 
Brighton P a r k e . 

L i e p o s 17 d. — Dariaus-
Girėno 60-jų metinių iškilmin
gas minėjimas. Memorialinės 
lentos a t idengimas Midway oro 
uoste, Dariaus-Girėno parodos 
a t idarymas Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. 

L i e p o s 18 d. — Dariaus-
Girėno 60-jų metinių iškilmin
gas minėjimas: Šv. Mišios, vai
niko padėjimas prie didvyrių 
paminklo M a r ą u e t t e pa rke , 
pietūs. 

R u g p j ū č i o 8 d. — LB Vidurio 
Vakarų apygardos gegužinė 
Lietuvių centre , Lemonte. 

R u g p j ū č i o 14 d. — 
„Li tuanica-Li ths" futbolo klu
bo gegužinė Lietuvių centre, 
Lemonte. 

Rugsė jo 11 d- - „Mercy Lift" \ 
pokylis Lietuvių centre, Lemon-1 
te. i 

Spa l io 9 d. — Rudens bal ių 
Šaulių namuose rengia Brigh
ton Parko Lietuvių Namų savi
ninkų draugi ja . 

—Kazio Sajos dviejų dalių ko
mediją „Barakudos" Jaunimo 
centre a t l iks Los Angeles Dra
mos sambūr is . Rengia „Mar
gutis" . 

Spa l io 10 d. — „Barakudos" 
— Kazio Sajos dviejų dalių 
komediją 3 v.p.p. Jaunimo cen
t re atl iks Los Angeles Dramos 
sambūris . Rengia „Margut i s" . 

L a p k r i č i o 28 d. — Anglijos 
Lietuvių klubo susir inkimas 
Jaunimo centre . 
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Išpūstai romant iškos meilės 
sąvokai nyks tan t , mažės ir iš
tuokos. Goethe yra pasakęs: 
„Meilė y ra idealas; vedybos yra 
tikrovė. Supainiojimas idealo ir 
tikrovės niekuomet nepraeina 
nenubaus tas" . 

Sidney J. Harris 

^ ^ ™ W INTERNATIONAL 
\ ^ r j TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į L e' jvą ir visus 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pakete 

Lietuvoje per 10 darbe 

•828 South 791h Av«nu« 
Hickory HM, Illinois 60457 
T«l. 708-430-7272 

kitus pasaulio kraštus žem 

*' 
Zai(r«vi" 

iausiomis kainomis. 

pasirinkimas su garantuotu pristatymu ( namus 
^ienų. 

223 Kalvarijų gotv* 
Vilnius, Uotuva 

TotatatMO 73«-S22 Ir 736-840 

Iškel iavus Amžinybėn 

A.tA. 
aviacijos kpt. KAZIUI RIMUI, 

jo žmonai AGOTAI, sūnui ŠARŪNUI, s e s e r i m s 
KAZIMIERAI ir ONAI, brol iams BRONIUI i r MO
T I E J U I su šeimomis gilią užuojautą reiškia i r k a r t u 
l iūdi . 

Marija ir Mečys Bužėnai 
Bronė ir Kazys Markai 
Olga ir Vacys Numgaudai 

Mielai Mamytei 

A.tA. 
KATRYNAI PELECKIENEI, 

a t s i skyrus su šiuo pasaul iu Lietuvoje, jo s s ū n ų 
CETRĄ su še ima ir a r t i m u o s i u s n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame ir kar tu l iūdime. 

J. J. Kamaičiai su šeima 
Hamilton, Ont. 
O. A. Dziemionai su šeima 
Hamilton, Ont. 

B.S. Prakapai su šeima 
Toronto, Ont. 
J. V. Dziemionai 
Toronto, Ont. 

B. Agurkis, Chicago, IL 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
į PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 meru 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. 

\tarquette Funeral Home 
2533 \Vost 7Ut Stned 
C hk.igo lllmoiv hOrO^ 

l-<312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^)th Avenue 

Cicero, Illinois 606IH) 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus laidotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKL'S 
DONALD \ PFTKUS 

DONAID M. PETKUS 

» l 

file:///tarquette
file:///Vost
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x Vasar io 16 minėjimas 
Jaunimo centro kavinėje bus tą 
pačią dieną, vasario 16 d., antra
dienį. Pradžia 7 vai. Programoj 
numatyta Jurgio Lendraičio 

x Gytis Liulevičius yra pa
kviestas kalbėti Indianos Lake 
apskrities ALTOS skyriaus 
ruošiamame Vasario 16-sios mi
nėjime, kuris įvyks vasario 14 
d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje, Gary, IN. Gytis šiuo 
metu ruošiasi magistro 
laipsniui iš anglų kalbos Illinois 
universitete., Champaign-Ur-
bana. 

x Vincentas J . Gumulaus-
kis parašė dienraščiui „Sun 
Times" laišką apie Lietuvos 

pritaikyta paskaitėlė ir meninė Nepriklausomybės paskelbimo 
dalis. Bus parodyta videojuosta 
pavadinta „Vilniaus laikrodis". 
Tą Č. Grincevičiaus ekranizuo
tą legendą Kalėdų pirmą dieną 
rodė Lietuvos televizija. 
Matysime Vilniaus senamiesčio 

minėjimą, kuris bus Šv. Kazi
miero parapijoje, Gary, IN va
sario 14 d. Laišką išspausdino 
minėtas dienraštis sausio 28 d. 
skaitytojų pasisakymų skyriuje. 
Savo ilgokame laiške V. Gumų-

istorinę aplinką, septynioliktojo lauskis pasisako, kodėl lietu 
amžiaus miestiečių buitį su to 
meto butaforija. Vaidina pro
fesionalai aktoriai; pritaikyta 
muzika, varpai,kiti efektai. 
Vaizdajuostė ant didelio Jau
nimo centro ekrano turėtų 
padaryti nemažą įspūdį. 
Vilnius, kuriame ir buvo pa
skelbta Vasario 16-ji, čia bus 
parodytas kiek kitokioj šviesoj, 
negu iki šiol regėjom: šiek tiek 
atmiešta ir humoru. Po pro
gramos bus vaišės. Visi kvie
čiami ir laukiami. 

x J a u n u č i ų a t e i t i n i n k ų 
Dauman to Die l in inka ič io 
kuopos globėjos primena 
tėveliams, kad a te inan t i s 
kuopos susirinkimas vyks šį 
sekmadienį, vasario 7 d., tuoj po 
vaikų šv. Mišių (9 vai. ryto) Pal. 
J. Matulaičio misijoje, Lemonte. 
Visi prašomi dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių choras 
yra kvieč iamas dalyvauti 
balandžio 15 d. tarptautinės 
turizmo organizacijos (ASTA) 
konferencijos atidaryme Fair-
mont viešbutyje, Čikagos mies
to centre. 

x Č ikagos s k a u t i n i n k i ų 
draugovės sueiga pirmadienį, 
vasario 8 d., 6 v.v. vyks drau-
gininkės namuose. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Kviečia
mos ir draugovei nepriklau
sančios, Čikagoje gyvenančios, 
skautininkės. 
x LB Brighton Pa rko val

dyba, vadovaujama energingos 
pirmininkės Salomėjos Daulie-
nės, ruošia įdomų koncertą, 
kuris įvyks vasario 21d. Jauni
mo centre. Visas koncerto 
pelnas skiriamas Lietuvos kon
sulato išlaikymui. Chicagos ir 
apylinkių lietuviai raginami 
koncerte gausiai dalyvauti. 

viams yra svarbi Vasario 16-ji 
ir kad jie šią garbingą dieną 
ruošiasi paminėti vasario 14 d. 

x Viktoro Jautoko redaguo
jamas, Pasaulio ir Amerikos lie
tuvių inžinierių bei architektų 
(PLIAS/ALIAS) žurnalas „Tech
nikos žodis" (1992 m., nr. 4/218. 
spalis-gruodis) atsiųstas pami
nėti. Žurnalas leidžiamas kas 
trys mėnesiai, eina nuo 1951 
metų. Administraciniais reika
lais rūpinasi A. Brazdžiūnas. 
Šiame numeryje pats redakto
rius gražiai prisimena pernai 
mirusį inž. Juozą Rimkevičių; 
V. Skuodis rašo apie Neries dug
no pasikeitimus ties Kauno pi
lim; A. Gustaitis — apie Laury
ną Stuoka-Gucevičių; J. Laniaus-
kas — apie ekologiškai švarią 
energiją Lietuvoje. Yra ir dau
giau mokslinėmis bei apžvalgi
nėmis temomis straipsnių; žur
nalas 28 psl., iliustruotas nuo
traukomis ir brėžiniais. 

Atsisveikinime su a.a. kun. Pranu Garšva sausio 27 d Jaunimo centre dalyvavo daugybė žmonių... 
Nuotr. Jono Tamulaičio 

x ALTOS Čikagos skyrius 
pagrindinį Lietuvos Nepriklau
somybės 75 metų atkūrimo 
minėjimą rengia vasario 14 d., 
sekmadienį. Organizacijos su 
vėliavomis, moterys ir mergai
tės pasipuošusios tautiniais dra
bužiais ir lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti vėliavų 
pakėlime, iškilmingose pamal
dose ir akademinėje dalyje 
Marijos Aukšt. mokyklos salėje. 

x Našlių, našliukių ir pa
vienių klubo susirinkimas bus 
vasario 12 d., 1 vai. po pietų Ko-
jak salėje, 4500 S. Talman. 
Nariai kviečiami dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Po 
susirinkimo bus vaišės. 

x Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjungos žurnalas 
„Medicina", 1992 m. nr. 2 (80) 
pasiekė mūsų redakciją. 
Žurnalą redaguoja dr. Vaclovas 
Šaulys su redakcinės kolegijos 
nariais, kurie tvarko atskirus 
žurnalo leidimo reikalus: tech
ninį redagavimą — Teresė 
Bogutienė, kalba ir korektūra 
rūpinasi — Irena Skuodienė. 
Spaudos darbai atliekami M. 
Morkūno spaustuvėje, Chica-
goje. Šis numeris yra 40 psl. Įva
dinį straipsnį „Viena tauta" pa
rašė dr. Petras Kisielius. Gau
su medžiagos mediciniškomis 
temomis, tai pat iš lietuvių 
gydytojų veiklos tėvynėje ir išei
vijoje. Daug nuotraukų, kro
nikos. Žurnalas gražiai paruoš
tas ir išleistas. 

x A.a. biochemijos dr. Ka
zio Mart inkaus (1953-1984) 
prisiminimui yra įsteigtas 1985 
m. jo tėvų, sesers ir artimųjų 
draugų stipendijos fondas, 
kuriuo gali pasinaudoti visi lais
vojo pasaulio lietuviai stu
dentai, siekiantys magistro ar
ba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų — vėžio tyrimo 
sričių (pvz., farmakologijos, bio
chemijos ir pan.). Dėl daugiau 
informacijos ir gauti prašymų 
formų rašyti šiuo adresu: Kris
tina Martinkus, Dr. Kazys Mar-
tinkus Memorial Scholarship 
Fund, 7120 S. Richmond, Chica
go, Il l inois, 60629 USA. 
Prašymų formos tur i būt i 
grąžintos iki 1993 gegužės 20 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

SAVAITGALIS SU DR. 
BRONIUM NEMICKU 

x Tradicinį Užgavėnių šiu
pinį rengia Mažosios Lietuvos 
-Lietuvių draugija šeštadienį, 
-vasario mėn. 20 d. 6:30 vai. 
vakare „Mabenka" restorane, 
7844 So. Cicero Ave., Burbank, 
IL. Meninė programa: daini
ninkas muz. Algimantas Bar-
niškis, dainininkės Liucija 
Atkočiūnienė ir Jurgita Ša-
dienė; karšta vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. Šokiams gros 
estradinis Algimanto Barniškio 
orkestras. Stalus prašome iš 

. anksto užsisakyti pas: Apolina
rą Bagdoną, tel. (312) 925-7215 
arba V. Žiobrį, tel. (708) 
598-4603 arba R. Buntiną, tel. 
(708) 969-1316. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama dalyvauti. 

(sk) 

x „Žiburėlio" i r „Vaikų 
namelių" Montessori mokyklų 
abiturientai bus patys šauniau
sieji modeliuotojai. „Skambėk, 
pavasarėli!" madų paroda bus 
vasario 21 d., sekmadienį, 12:30 
val.p.p. Lexington House salėje. 
Rezervacijoms skambinki te 
Aldonai Weir 708-964-9120 ar 
ba Lidijai Pa luka i t i ene i 
312-471-2643. 

(sk) 
x Chicagos Cari tas Talkos 

bū re l i s nuoširdžiai dėkoja 
Chicagos Lietuvių Moterų klu
bui už įteiktą $225 auką per 
ponią L. Dargienę. Auka bus 
panaudota Lietuvoje vargs
tančių našlaičių ir senelių 
paramai. Ju l i j a Šau l i enė , 
pirm. 

x Šv. Kryžiaus l igoninės 
darbuotojai suorganizavo dra
bužių bei žaislų siuntą Lietuvos 
vargšams ir vaikams. Buvo su
rinkta 836 svarai drabužių ir 
daugybė žaislų. Viskas jau iš
siųsta į Lietuvą, daugiausia į 
Ukmergės našlaityną ir senelių 
prieglaudą. Kelios dėžės pasiųs
tos į vaikų džiovininkų sanato
riją Vilniuje ir vienai Vilniaus 
lietuvių šeimai, kuri adoptavo 
8 našlaičius. Siuntimo išlaidas 
padengė Caritas. Pagalbos Lie
tuvai siuntų organizavimu rū
pinosi Šv. Kryžiaus personalas: 
Jackie Cimimo, Betty Graves, 
ses. Juline, Sue Rich ir Rita 
Riškus. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
s-gos valdyba, pirmininkaujama 
dr. Leono Kriaučeliūno, stebė
dama politinius įvykius čia ir 
Lietuvoje, š.m. sausio 23-24 d. 
pakvietė iš New Yorko teisi
ninką dr. Bronių Nemicką 
padaryti pranešimą apie įvyku
sius seimo rinkimus, naująją 
Lietuvos konstituciją ir tenykš
tes žmonių nuotaikas. 

Tarptautinės teisės profeso
rius dr. Bronius Nemickas lietu
vių visuomenei žinomas, kaip 
žu rna l i s t a s -komen ta to r iu s , 
politinės raidos analizuotojas ir 
v isuomenininkas . Ruošiant 
Lietuvos konstituciją, buvo pa
kviestas konsultuoti ir pateikti 
savo nuomonę kai kuriais klau
simais, o praėjusi ų,metų pabai
goje prieš seimo rinkimus buvo 
nuvykęs į Lietuvą talkinti 
Lietuvos Tautinės s-gos valdy
bai seimo rinkiminei akcijai. 

Čicagoje dr. Br. Nemickas 
turėjo tris pranešimus. Šešta
dienį (23 d.) Seklyčioje, kalbėjo 
ir video filmą parodė ALTS-gos 
Čikagos skyriaus nariams bei 
a t s i l ank ius i ems svečiams. 
Vakaronę vedė skyriaus pirm. 
Eleonora Valiukėnienė. 

Ekrane pamatėme spalvotą 
filmą, rodytą per Vilniaus TV 
seimo rinkiminės kampanijos 
metu. P i rmiaus ia dr. Br. 
Nemickas video juostoje papa
sakojo apie buvusią Lietuvos 
taut in inkų s-gą. prezidento 
Antano Smetonos valdymo 
laikotarpį ir Lietuvos padarytą 
pažangą mokslo, švietimo, 
kultūros, žemės ūkio. pramonės, 
prekybos, sveikatos, socialinėje 
ir kitose srityse. Komunistai 50 
metų pūtė savo ..gerovės" bur
bulus ir niekino nepriklausomo 
gyvenimo metu padarytą 
pažangą. Jaunesnioji lietuvių 
tautos karta apie praeitį mažai 
ar visai nieko nežino. 

Tolimesnėje filmo eigoje 
išklausėme penkių į seimą 
kandidatuojančių tautininkų 
pasisakymus, dalyvaujant ir 
pačiam pirm. Rimantui Sme
tonai. (Rimantas yra prez. An
tano brolio vaikaitis). Pokalbiui 
per TV vadovavo vietinis 
žurnalistas. 

Iš matytos video juostos susi
darė vaizdas, kaip Lietuvoje 

Susirinkimui vadovavo ALTS-
gos vicepirm. Petras Bučas. 

To paties sekmadienio (24 d.) 
popietę dr. Br. Nemickas daly
vavo Korp! Neo-Lithuania suei
goje, įvykusioje LT namuose. 
Sueigai pirmininkavo Edvardas 
Kaveckas, sekretoriavo Gražina 
Kasparaitienė. Pranešimus pa
darė naujoji valdyba, o įspū
džius iš Kauno neolituanų veik
los papasakojo dr. Br. Nemickas 
ir Vaclovas Mažeika. 

Dr. Br. Nemickas Lietuvoje 
susitiko su senaisiais kolegomis. 
Korp! Neo-Lithuania,įregistruo-
ta Vytauto Didžiojo universi
tete, turi apie 50 narių, ruošia 
žurnalo „Akademiko" atgai
vinimą ir rūpinasi savo namų 
atgavimu, nes dabar gali naudo
tis tik dviem kambariais. Kau
niškiams kolegoms t rūksta 
žinių bei patirties apie išeivijos 
ir prieškarinę veiklą. Šią spra
gą tu rė tų užpildyti j a u 
parašytas metraštis — „Neo-
Lithuania 1922-1992 m." 

Pasiaiškinus iškilusius klau
simus, Eugenijus Kniukšta ir 
Gintas Endrijonas pakvietė 
pasivaišinti. 

(aj) 

PALAIMINTASIS JURGIS 
IR LIETUVA 

Pal. arkiv. Jurgio Matulaičio 
66-jų mirties metinių minėjmą 
surengė Nekaltai Pradėtosios 
Marijos seserų rėmėjai Čika
goje, sausio 29 d. Kun. Kęstutis 
Trimakas aukojo šv. Mišias Jė 

vykdomi rinkimai ir vedama zuitų koplyčioje. Pamokslo ne-
r inkiminė kampanija. TV buvo dėl techninių pavėlavimų, 
filmas spalvotas, gerai techniš
kai atliktas. Suprantama, čia 
tautininkų frakcija skelbė savo 
programą ir atsakinėjo į rinkėjų 
klausimus. Būtų buvę įdomu 
išgirsti ir kitų frakcijų atstovų 
pasisakymus, kaip būna Ame
rikos prezidentų debatuose. 

Sekmadienį (24 d.) po pamal
dų Marąuette Parko parapijos 
salėje dr. Br. Nemickas kalbėjo 
apie naująją Lietuvos kons
tituciją ir jos kilmę. Konstitu
cijai ruošti komisija buvo su
daryta prieš porą metų, bet dar
bas nėjo sklandžiai, nors susi
rinkdavo posėdžiams kas savai
tę. Galų gale komisijai buvo 
pateikti du projektai ir iš jų 
reikėjo skubiai parašyti vieną, 
kad AT suskubtų priimti ir 
pateikti balsuotojams kartu su 
seimo rinkimais. Iš blogų dviejų 
projektų buvo sudarytas dar blo
gesnis trečias ir, skubiai pri
ėmus, pateiktas balsuoti. Da
bartinė konstitucija turi daug 
spragų, pasikartojimų ir net 
prieštaravimų. Tuojau po 
rinkimų pasigirdo balsų apie 
reikalą padaryti pakeitimus. 
Pakeitimai nėra jau toks 
paprastas reikalas, nes kai 
kuriais atvejais reikalingas tau
tos balsavimu patvirtinimas, o 
tai jau surišta su laiku, pasi
ruošimu ir išlaidomis. Kokia ta 
konstitucija yra, vis tiek geriau 
ja turėti, negu neturėti, kaip 

brėžiama, kad per dvasinį 
ugdymą būtų skiepijama 
jaunime savo tautos meilė, 
puoselėjamos liaudies išsaugo
tos dvasinių turtų vertybės. 

Po paskaitos buvo rodomas 
filmas, kurį ses. Margarita 
atvežė iš Lietuvos. Rodomi 
praeitos vasaros pal. Jurgio Ma
tulaičio atlaidai Marijampolėje 
liepos 2 d. ir ateitininkų sąskry
dis. Susir inkę 600 j aunų 
žmonių, pasipuošę mėlynais 
kaklaraiščiais Marijos garbei, 
keliauja kelis kilometrus į 
arkiv. J. Matulaičio tėviškę, kur 
pastatyta jo garbei koplyčia. 
Sąskrydis pradedamas atei
tininkų himnu. Prof. Arvydas 
Žygas ragina žvelgti į save, 
tikrai kvietė dalyvius klausti 
savęs, ar jie tarnauja sau, ar ki
tiems. Ragino tobulintis ir sekti 
Kristų. 

Filme matėme sąskrydyje ap
silankiusį Aukščiausiosios tary
bos pirm. Vytautą Landsbergį, 
kuris sveikino tikintį jaunimą, 
įvertindamas jų energiją, valą ir 
veiklą. Matėme ateitininkų 
generalinę sekretorę ses. Daivą 
Kuzmickaitę, Chicagos „Gran
dies" tautinių šokių grupės jau
nimą su vadove Irena Smie-
liauskienė. Jie pašoko porą tau
tinių šokių. Tarp jaunimo ma
tėme kun. Valdemarą Cukurą ir 
prel. S. Balčiūną. Gitaromis pri
tariant, dažnai skambėjo pal. 
Jurgio idėjomis perpintos gies
mės blogį nugalėti meile, skleis
ti Viešpaties ramybę, dėkingu
mą Dievui. 

Kalbėjo Marijampolės ka
tedros klebonas: „Jūs išnešite 
meilę kitiems per maldą ir 
darbą". Susikibę rankomis, visi 
sugiedojo „Kaip grįžtančius na
mo paukščius". 

Visi grįžo į Marijampolės 
katedrą. Čia susirinko apie 
1000 dalyvių, šaukė: „Lietuva 

x „ŽAIBAS" 
tai garantuotai 

• . * • 

x Atlanta Import-Export 
praneša , kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
neišpasakytai žemos. Teirauki
tės mūsų įstaigose dėl pinigų 
persiuntimo į Lietuvą ir dėl 
mūsų naujo 66 sv. amerikie-

'. tiško maisto produktų rinkinio 
'. ($99) pristatymo jūsų bičiuliams 

Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
.,' Tmport-Export pagalba 1993 

metais! Tel. 312-434-2121. 
(sk) 

ketvirti me-
_. „ ir patikimai 

(sk) P " s t a t 0 užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus. 

x NAMAMS PIRKTI PA- Dvylikos labiausiai mėgiamų ir 
SKOLOS duodamos mažais norimų paketų pasirinkimas, 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri- VISI UŽSAKYMAI PRISTA-
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. t . 

(sk) 
x American Travel Service 

skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

TOMI P E R 10 DARBO DIE 
NU l NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457, tel. 
708430-8090. 

(sk) 

x M a r i a B r u ž a s - Z i n k u s 
portret is te . Jos paroda įvyks 
vasario 5 d. iki vasario 28 d. 
Phinney Neighborhood Assoc.. 
6532 Phinney Ave., Seattle, WA 
98103, tel. 206-783-2244. 

(sk) 

x J a d v y g a Gr in iuv ienė , 
buvusio „Draugo" bendradarbio 
a.a. Antano Griniaus našlė, per 
muz. Stasį Sližį, atsiuntė auką 
„Draugui" paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame. 

x „Kalba Vilnius". Klausy
k i te Grundig radijais. 15 
modelių. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatu taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
pinigus doleriais. Atsiskaityti 
iki vasario 6 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

todėl Mišių pradžioje kun. K. 
Trimakas ragino visus gyventi 
palaimintojo Jurgio mintimis — 
meile, taika, ramybe, nugalėti 
blogį gerumu. Per Mišias 
patarnavo Povilas Norvilas. Jis 
skaitė ir šv. Mišių skaitymus. 
Aukas prie altoriaus atnešė 
Adelė Lietuvninkienė ir Ona gyva!". Vėl kalbėjo prof. A. Žy 
Norvilienė. 

Po Mišių visi dalyviai susi
rinko Jaunimo centro kavinėje. 
Pasivaišinę rėmėjų valdybos 
narių ir talkininkių suneštais 
skanumynais, susirinkusieji 
klausė ses. Margaritos paskai
tos. Jau ketvirti metai ses. Mar
garita kalba arkiv. J. Matu
laičio šventėje-minėjime, bet vis 
atranda naujos šviesios ugnies 
palaimintojo Jurgio gyvenime, 
kuri patraukia kilnesniam 
tikslui, tarnybai Kristui ir 
Bažnyčiai. Žvelgdama į pal. Jur
gio Matulaičio pagrindinius 
nuopelnus, kaip Lietuvos 
Bažnytinės provincijos įkūrėjo, 
pirmojo sociologo, Vargdienių 
seselių (Nekalto Prasidėjimo) 
vienuolyno steigėjo, Marijonų 
vienuolijos atnaujintojo ir dva
sinio gyvenimo ugdytojo, ses. 
Margar i ta panagrinėjo jų 
reikšmę dvasiniam gyvenimui, 
iškėlė mūsų tautos aukštą dorą 
ir kultūrą, davusią daugybę 
kankinių už Dievą ir tėvynę. 
Dabar dvasinėms vertybėms at-

gU I l f i u i c u . n a i u 
gauti sumedžiagėjusiame kraš-

buvo iki šiol. Dabar spaudoje ir te reikalingi nauji dori, mylin- padėkojo kun. Kęstučiui Tri-
seimo frakcijose daug apie tai tys tiesą ir teisingumą dvasinio m a k u i , ses. Margaritai, Stasiui 

gyvenimo vykdytojai. Pal. J. Žilevičiui, parodžiusiam filmą, 
Matulaičio mintį, pirmiausia at- - — • -*•-
naujinti save, ypač skleidžia 
ateitininkai Lietuvoje, vado
vaujami prof. Arvydo Žygo. Pa-

gas, skelbdamas prisikėlimą 
tautos gyvenime. Sakė, jau
nimas keliausiąs į visas vietas, 
kur Kristaus žodis dar nėra iš
girstas. Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius palaimino Lietu
vos duoną (kepalą ant padėklo), 
kurią paskui laužė ir dalinosi 
Lietuvos ganytojai. (Dalyvavo 
visi Lietuvos vyskupai.) 

Po sąskrydžio tas visas 
jaunimas pasklido po kaimus 
giedoti, dainuoti, žaisti kartu su 
kaimo žmonėmis, tuo pačiu 
nešdamos Kr i s t aus žodį. 
Studentai turėjo eiti padėti 
vyresnio amžiaus žmonėms. 

Vaizdajuostę paruošė Juozas 
Bružas. 

Filmą stebint, ses. Margarita 
dažnai paaiškindavo rodomus 
įvykius. Ji taip pat trumpai 
papasakojo apie penkias 
jaunučių ateitininkų stovyklas 
praėjusią vasarą Lietuvoje, 
kuriose jai teko dirbti. Trūko 
maisto, ypač duonos. Prašė pa
dėti, kad ateinančiais metais 
vaikai turėtų duonos. 

Pirm. Salomėja Endrijonienė 

kalbama ir rašoma, bet šaukš
tai po pietų. 

Po pranešimo prelegentas 
atsakinėjo į klausimus ir 
aiškino susidariusią padėtį. 

rėmėjoms, vaišinusioms svečius, 
ir visiems atsilankiusiems. 
Priminė, kad seselėms tikrai 
reikalinga pagalba, nes jos da
bar daug dirba ir Lietuvoje. Šiuo 
laiku ten darbuojasi ses. Ona 
Mikailaitė. Kvietė visus daly
vauti Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų rėmėjų metinėje 
vakarienėje kovo 21 d. 
Jaunimo centre. 

Minėjimas-vakaronė buvo 
tikra dvasinė atgaiva, viltis ir 
džiaugsmas, nes kartu su Lietu
vą ir Kristų mylinčiu gaiviu 
Lietuvos jaunimu galime 
šaukti: „Lietuva gyva!" 

Agnė Kižienė 

Marąuette Parko LB apylinkės valdyba sausio 23 d. Tautiniuose namuose 
Čikagoje suruošė pobūvį Lietuvos konsulatui paremti. Nuotraukoje (iš kairės) 
matome prel. Juozą Prunskį, Asta Kleiziene, Sofiją Daulienę ir gen. Lietuvos 
garbės konsulą Vaclovą Kleiza. 

Nuotr Stasės Kazlienės 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzit Avenue 

Chicago, IL 60629 

Tel . (1-312) 776-8700 
Darbo vai nuo 9 įki 7 vai vak 

Seštad 9 v r iki 1 vai d 




