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Landsbergiai Japonijos 
imperatoriaus šeimoje 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 6 d. (Elta) -
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
lankosi Japonijoje su oficialiu 
darbo vizitu. Vakar Vytautą 
Landsbergį ir jo žmoną priėmė 
imperatorius Akihito su žmona. 
55 minutes trukusiame susiti
kime buvo daug kalbama apie 
Japonijos ir Lietuvos istoriją. 
Imperatorius pasveikino Lietu
vą atgavus nepriklausomybę ir 
pritarė minčiai dėl glaudesnio 
abiejų šalių bendradarbiavimo. 
Imperatorius Akihito pasakė 
palaikysiąs Vytauto Landsbergio 
pasiūlymą, kad Lietuva galėtų 
pasinaudoti Japonijos švietimo 
sistemos patirtimi. Susitikime 
su Lietuvos delegacija šiai idėjai 
pritarė ir Japonijos ministras 
pirmininkas Kiti Miyadzava. 
Premjeras domėjosi politine ir 
ekonomine padėtimi bei užsie
nio investicijų sąlygomis Lie
tuvos Respublikoje. Tarptauti
nių ekonominių santykių 
ministras Vytenis Aleškaitis 
pateikė daug konkrečios infor
macijos apie situaciją Lietuvo
je. Buvo susitarta dėl Lietuvos 
švietimo specialistų kelionės į 
Japoniją ateinantį rudenį. 

Įsteigtas Prano Daunio 
fondas 

Vilniuje, Aklųjų ir silpnaregių 
sąjungos būstinėje, įvyko Prano 
Daunio fondo steigiamasis su
važiavimas. 

Švietėjas, rašytojas Pranas 
Daunys, praradęs regėjimą 
mūšiuose už Lietuvos nepri
klausomybę, gerai suprato 
akluosius ir stengėsi palengvin
ti jų likimą. 1926 metais jo in
iciatyva įsikūrė Aklųjų sąjunga, 
Aklųjų instituas Kaune. Tais 
pačiais metais jis pritaikė 
Brailio abėcėlę lietuvių kalbai. 
Naujoji visuomeninė organiza
cija, pasivadinusi jo vardu, pasi
ryžusi telkti geros valios žmones 
kilniems, humaniškiems dar
bams: padėti akliesiems įsigyti 
aukštesnį išsilavinimą, ugdyti 
gabumus muzikai, literatūrai, 
mokslui, remti gabiųjų studijas 
respublikoje ir stažuotes 
užsienyje, leisti mokslo bei 
meno kūrinius, tiftologijos dar
bus. Per fondą bus palaikomas 
ryšys su visuomene, skatinamas 
jos rūpestis nereginčiaisiais. 
Prano Daunio fondo prezidentu 
išrinktas Panevėžio katedros 
klebonas prelatas Juozapas An
tanavičius. 

Labdara — vaikų ligoninėms, 
gimdymo namams 

Vilniaus aerouoste nusileido 
lėktuvas su labdaros kroviniu iš 
Kanados. Tai — 16 tonų siunta: 
medikamentai ir medicinos 
reikmenys Lietuvos ligoninių 
vaikų ligų, gimdymo skyriams. 
Prieš mėnesį į Lietuvą buvo 
atvykę tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus bei Kanados Raudono
jo Kryžiaus atstovai. Jie sudarė 
vaikų ligų ir gimdymo tarnybų 
rėmimo programą. Už Kanados 
vyriausybės skir tus 670 
tūkstančių dolerių bus nupirkta 
visa, ko reikia Lietuvos vaikų 
ligų, gimdymo skyriams per 
ištisus metus. Atskraidintas 
krovinys — tai tik pirmoji siun
ta pagal Kanados pagalbos 
Lietuvai programą. 

Keičiamas miesto 
pavadinimas 

Lietuvos Vyriausybė pritarė 
Ignalinos rajono tarybos 

siūlymui pakeisti Sniečkaus 
gyvenvietės pavadinimą. 
Atominės elektrinės gyvenvietė 
greičiausiai bus pavadinta 
buvusio Visagino kaimo ir 
netoliese esančio Visagino ežero 
vardu. Galutinį sprendimą turi 
priimti Aukščiausioji Taryba. 

Via Baltica 
Vyriausybė patvirtino tarp

tautinio automobilių kelio 
Helsinkis - Talinas - Ryga -
Kaunas - Varšuva (Via Baltica) 
trasą Lietuvos teritorijoje. Nuo 
Latvijos pasienio iki Lenkijos 
sienos 274 kilometrų kelias eitų 
per Pasvalį - Panevėžį - Kėdai
nius - Kauną - Marijampolę -
Kalvariją. Šios trasos rekon
strukcijos kompleksinė prog
rama turi būti paruošta dar 
šiais metais. 

Lošimo namai? 
Vyriausybė apsvarstė įvairių 

lošimo namų atidarymo Lietu
voje klausimą Sudaryta 
speciali komisija. Jos uždaviniai 
— garantuoti valstybės monopo
linę teisę kontroliuoti lošimų 
organizavimą ir teikti Vyriau
sybei pasiūlymus dėl šio verslo 
reguliavimo. 

Susitikimas Kaliningrade 
Kaliningrade įvyko trečiasis 

Lietuvos ir Rusijos darbo 
komisijų dėl sienos tarp šalių 
delimitacijos ir demarkacijos su
sitikimas. Apsvarstyti transpor
to, energetikos objektų eksplo
atacijos ir priežiūros klausimai, 
muitinių bei sienų žymėjimo 
problemos. Lietuvos delegacija 
pageidavo, kad Baltijos karinio 
jūrų laivyno manevrai vyktų 
tik susiderinus su Lietuvos Vy
riausybe. 

Badauja režisierius ir 
direktorius 

Jau savaitę vagonėlyje prie 
Radijo ir Televizijos rūmų 
badauja režisierius Virgilijus 
Kubilius. Jis protestuoja prieš 
RTV valdybos bei vadovybės 
politiką, reikalauja jos at
sistatydinimo. Savo darbo kabi
nete trijų dienų bado akciją 
pradėjo RTV generalinis direk
torius Skirmintas Valiulis. Jis 
pasakė badaująs už tai, kad 
radijuje ir televizijoje, visoje 
Lietuvoje vyrautų santarvė. 
Kreipimąsi į bado akcijos daly
vius paskelbė ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Jis pareiškė įsitikinimą, kad 
visos problemos gali būti 
išspręstos be kraš tu t in ių 
priemonių. Vriausybė siūlys 
Aukščiausiajai Tarybai ap
svarstyti RTV darbą šiuo 
reformų laikotarpiu, o bado 
streiko dalyvius pakvietė 
nutraukti protesto akciją. 

Šilalės rajono Lembo kaime 
— kunigo, kalbininko Kazimie
ro Jauniaus gimtinėje atstatyto
je klėtelėje atidarytas jam skir
tas muziejus. 

Kauno technologijos uni
versiteto bibliotekos fondus 
papildė JAV išleisti knygų 
metraščiai, terminų žodynai, 
mokslo ir technikos žurnalų 
komplektai. Juos padovanojo 
Islandijos technologijos univer
sitetas. 

Vokiečiai teigia — 
Demjanjuko dokumentai 

buvo kitų suklastoti 

Jungtinės Tautos sveikina devynias naujas nares šiame pasauliniame valstybių forume. 
Aštuonios yra iš buvusios Sovietų Sąjungos. Čia matome keliant Azerbaidžano vėliavą — antrą 
dešinėje. Tuoj po Sandraugos valstybių vėliavų pakėlimo, buvo pakelta tur-būt seniausios pasaulyje 
nepriklausomos respublikos — San Marino vėliava, matoma visai dešinėje, kuri tik dabar buvo 
priimta į Jungtines Tautas. Šiuo metu Jungtinėse Tautose yra 175 valstybės. 

Sandraugos valstybėse neramu 

— Kinijos vyriausybė 
uždraudė moterų roko grupei 
važiuoti j Australiją su koncer
tais, kuri yra pasivadinusi 
„Cobra" pavadinimu. 

Maskva . Kovo 4 d . — 
„Washington Post" rašo, jog 
dienraščio žinių biuras iš Rusi
jos praneša, kad rusų daliniai 
atsirado tautinių konfliktų cent
re, kai antradienį buvusieji 
sovietų kareiviai dar norėjo 
išlaikyti taiką savo buvusioje 
imperijoje. 

Buvo paskelbta , kad 
daliniams įsakyta iš tos srities 
pasitraukti. Tačiau šią savaitę 
regimento pasitraukimas iš 
bekovojančių savo tarpe dviejų 
tautybių Nagorno — Karabacho 
srityje buvo laikinai sustab
dytas, kai jų daliniai buvo 
armėnų kar išk ių užpul t i . 
Gynybos ministerija Maskvoje 
pareiškė, jog vienas kareivis 
buvo užmuštas, kuris norėjo 
išskirti krikščionį armėną ir 
musulmoną azerbaidžaną nuo 
susirėmimo. Armėnai pranešė 
netekę hel ikopter io, ku r i s 
skraidino 30 savo karių. 

Įsteigta Baltijos jūros 
valstybių taryba 

Kopenhaga. Kovo 6 d. — Čia 
Danijos žinių agentūra bei 
spauda paskelbė, jog Danijos, 
Estijos, Suomijos, Vokietijos, 
Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, 
Lenkijos, Rusijos ir Švedijos 
užsienio reikalų ministrai savo 
spaudos konferencijoje pasakė, 
jog įsteigia Baltijos jūros vals
tybių tarybą. Prieš tai buvo 
pasirašyta formali deklaracija. 
Tarybos tikslas yra padėti įvesti 
pilną demokratiją ir ekonomi
nius pe r s i tva rkymus toms 
valstybėms, kurioms dar to 
reikia. Taip pat ir stiprinti 
ryšius tarp Europos bendrijos 
valstybių ir tų valstybių kurios 
dar nepriklauso tai bendrijai. 

Dieną pr ieš tai Rusijos 
Užsienio reikalų ministras An
drei Kozyrev kritikavo Baltijos 
valstybes „už nerespektavimą 
žmogaus teisių rusiškai kalban
tiems žmonėms" ir prašė, kad 
būtų sudaryta speciali komisija 
greitai ištirti mažumų teisių 
k laus imus . Tačiau nei jo 
ka l t in imas nei pasiūlymas 
sudaryti komisiją nesusilaukė 
užsienio reikalų ministrų dėme
sio ir nė iš vieno ministro jis 
negavo pri tar imo, praneša 
Vakarų žinių agentūros. 

Neramu buvo ir Moldovoje, jos 
vakarinėje dalyje, kai ginkluoti 
kariai tęsia kovą jau dvi dienas 
prieš sovietu kareivius ir iš 
vieno garizcio atėmė kareivių 
ginklus. Kc-tokai ir rusų mili-
taristai iš tos srities, norinčios 
ats iskir t i iš Moldovos ir 
sudaryti Dniestro respubliką, 
atėjo į pagalbą apsuptiems dali
niams, nors du vyrai buvo už
mušti, pranešė rusų žinių agen
tūra. 

Priekaištai rusams 
Sovietų daliniai Baltijos 

valstybių regione pradėjo iš 
Lietuvos respublikos ilgai 
lauktą pasitraukimą, kuri prieš 
50 metų buvo aneksuota Mask
vos vyriausybės, sudarius 
sandėrį su nacių Vokietija. 
Tačiau Vytautas Landsbergis 
priekaištavo, kad Rusijos 
vyriausybė delsia savo dalinių 
išvežimą, pranešė „Washington 
Post" korespondentas iš 
Maskvos. Visa tai rodo, kokius 
didelius sunkumus patiria Rusi
jos prez. Boris Jelcinas, kai jis 
nori išvesti rusus iš chaosinio 
palikimo, kurį jis paveldėjo. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vokietijos vyriausybė pa
reiškė, jog Rusija turi sugrąžinti 
Erich Honecker, kad jis būtų 
teisiamas už žmonių žudymus, 
kai jis buvo Rytų Vokietijos Ko
munistų partijos vadu, jei jis 
nėra labai rimtas ligonis. Jo 
žmona ir advokatas sako, kad jis 
serga vėžiu, tačiau Čilės vyriau
sybės gydytojas, kurios am
basadoje jis pasiprašė prieglobs
čio, sako neradęs tos ligos 
žymių. Praėjusiais metais jis 
pabėgo į Maskvą, kad išvengtų 
bausmės savo krašte. Gorbčio-
vas ir dabar vis pataria jo 
neišduoti Vokietijai. 

— Anglijoje studijavusi kara
liškoje aviacijos akadmeijoje pir-
miji moteris, kuri norėjo būti 
kovos lėktuvo pilote, neišlaikė 
egzaminų, pranešė Gynybos 
ministerija. 

— Varšuvoje Lenkijos PAP 
žinių agentūra paskelbė, jog 
teismas nuteisė pakarti žudiką, 
kuris nužudė lenko ūkinnko 4 
asmenų šeimą. Lenkijoje šiuo 
nutarimu buvo sulaužytas ne
rašytas 4 metų įstatymo mora
toriumas neskirti mirties baus-

New Yorkas. Kovo 5 d.— 
Americans for Due Process pra
neša, kad Vokietijos federalinė 
policija yra nuomonės, jog 
dokumentas, kuris buvo naudo
jamas Izraelyje nuteisti John 
Demjanjuką už karo nusikalti
mus, buvo suklastotas. J. Dem-
janjukas buvo išpilietintas po 
JAV Teisingumo Depatamento 
Office of Special Investigations 
(OSI) iškeltos bylos prieš jį. Kai 
Izraelis pareikalavo jo 
ekstradicijos 1986 metais, 
Amerika jį jiems išdavė. Po 
teismo, kuriame penki asme
nys, išlikę gyvi po Treblinkos 
išgyvenimų, atpažino Demjan
juką kaip Ivaną Žiaurųjį, jis 
buvo nuteistas mirties bausme 
1988 m. Jo apeliacija šiuo metu 
dar vyksta su vis naujesne in
formacija. 

Vasario mėnesio gale iš 
Ukrainos KGB archyvų Izra
elio teismui buvo pristatyti 21 
buvusių Treblinkos sargų 
liudijimai, pateikti prieš eilę 
metų, kuriuose jie visi sakė, kad 
Ivanas Žiaurusis buvo ne Dem-
janjukas, o Ivanas Marčenko. 
Marčenko dingo karo lauke ir 
nebegrįžo į savo šeimą. Rasta 
Marchenko nuotrauka rodo, kad 
jis turi panašumų į Demjan
juką. Teismas suteikė Izraelio 
prokuroram dviejų mėnesių 
pertrauką surasti ir atsiimti iš 
Ukrainos KGB jų sukauptą in
formaciją apie patį Marčenko. 

Parašai suklastoti 
Dabar pirmą kartą vokiečių 

spaudoje rašoma, kad Jeruzalės 
teismas 1987 metų sausio 
mėnesį pr is tatė Vokietijos 
federalinei policijai dokumentą, 
kuriame buvo užklijuota ir 
Demjanjuko nuotrauka ir 
paprašė jų padaryti šio doku
mento analizę. Vokiečiai sako, 
kad buvęs SS kapitonas Kari 
Streibel ir buvęs buhalterijos 
direktorius Rudolf Reiss, kurių 
parašai tariamai yra ant doku
mento, abu pasakė, kad jų parašai 
buvo suklatoti ir kad jie iš viso 
niekada nebuvo matę tokios rū
šies dokumento. Vokietijos poli
cija taip pat atkreipė dėmesį į 
tai, kad nebuvo jokios dokumen
to išdavimo datos. Dar didesnis 
įtarimas kilo dėl fotografijos. 
Policija rado. kad galva buvo 
iškirpta iš vienos nuotraukos ir 
priklijuota prie kitokių pečių, 
naudojantis net dviejų rūšių 
klijais. 

Vokietijos žurnalas Stern 
rašo, kad po to. kai Vokietijos 
policija pranešė Izraeliui apie jų 
įtarimus, policijai ouvo pasaky
ta, kad jų paslaugos nebereika
lingos. 

Buvęs OSI direktorius Allan 
Ryan,Jr., kuris vedė bylą prieš 
Demjanjuką Amerikoj, yra 
parašęs straipsnį į Harvardo 
universiteto leidinį, kuriame 
teigia, kad galėjo būti du Ivanai 
Žiaurieji: Demjanjukas ir Mar
čenko. 

15 milijonų Baltijos šalinis 

Pavojus Sandraugai 
Tautybių ir religinių grupių 

konfliktai taip pat grasina ir 
naujausiai nepriklausomų 
valstybių Sandraugai. Du jos 
nariai — Armėnija ir Azerbai
džanas yra beveik karo stovyje. 
Moldova yra niokojama civilinių 
kovų tarp jų tautinės rumunų 
daugumos ir rusiškai kalbančio
sios mažumos. Taip pat vyksta 
ginčai tarp dviejų didžiausių — 
Rusijos ir Ukrainos respublikų 
dėl ekonominių ir karinių prob
lemų. 

Kad Rusija traukiasi nuo tų 
pozicijų, kurias laikė Sovietų 
Sąjunga, aišku esą ir iš to fakto, 
jog generolas Boris Gromov, 
buvęs Afganistane ir vadovavęs 
Sovietų dalinių pasitraukimui, 
buvo pasiųstas j Karabacho 
regioną vadovauti motorizuotų 
sovietų dalinių pasitraukimui. 

Armėnų vadai kaltina tuos. 
kurie įsakė trauktis buvusiai 
sovietų kariuomenei, bijodami, 
kad bus Azerbaidžano stiprių 
20,000 karių puolamas Karaba
cho regionas ir dėl to įvyks 
didelis kraujo praliejimas. 

mes. 
— Čekoslovakija praves ge

neralinius rinkimus birželio 5 ir 
6 dienomis. Bus renkamas 300 
asmenų parlamentas. 

— Turkijos anglių kasyklose 
įvyko stiprus sprogimas, kurio 
metu žuvo 78 angliakasiai, o 
460 žmonių dar negalima suras
ti, manoma, kad ir jie galėjo žūti 
toliau kasyklų kanaluose. 

Washingtonas. Kovo 5 d.— 
Jungtinis pabaltiečių amerikie
čių komitetas per estų atstovę 
Mari-Ann Rikken pranešė, jog 
savo spaudos konferencijos 
metu Žemės ūkio sekretorius 
Edward Madigan paskelbė, kad 
kiekviena Baltijos valstybė gali 
pirkti įvairių maisto gaminių, 
pagal savo pasirinkimą, už 5 

— Buvusios Sovietų sąjungos 
prez. Michailas Gorbačiovas 
buvo mielai sutiktas Vokietijo
je, kai jis atvyko į Boną 
aštuonių dienų privačiai 
kelionei, pirmą kartą vykdamas 
į užsienį po savo rezignacijos. 

— Rusijos generolas Sergei 
Zelentsov, kuris Gynybos 
ministerijoje vadovauja raketų 
ir visų branduolinių ginklų 
priežiūrai, pasakė, jog trumpųjų 
distancijų raketos iš kitų res
publikų bus perduotos Rusijai 
anksčiau, negu buvo skelbta, 
gal jau gegužės mėnesį. Trys 
tūkstančiai tokių ginklų yra 
Ukrainoje ir Gudijoje. 

Catherine Lalumiere, 
Europos Tarybos valstybių generalinė sekretorė, su oficialiu vizitu lankėsi 
Lietuvoje. Po pasitarimų su AT pirm. Vytautu Landsbergiu ir Užsienio 
reikalų ministru Algirdu Saudargu, pasakė žurnalistams, kad Lietuva bus 
priimu nare i Europos Tarybą dar šiais metais, tik reikia dar lietuviams 
išspręsti tris klausimus - turėti naują Konstituciją, patobulinti rinkimų 
įstatymą mažumų klausimu ir išsirinkti Lietuvos Respublikos prezidentą 

milijonus dolerių. Si programa, 
kuri pavadinta ,,Food for 
Peace' ' , remiasi viešuoju 
įstatymu 481 ir suteikia Balti
jos valstybėms 30 metų laiko 
paskolą, mokant 2-39c palū
kanų su tos paskolos pratęsimu 
dar 7 metams. 

Ši nauja JAV pagalba turi 
taip pat ryšį ir su Rusija, kur 
daug kuo priklauso nuo Baltijos 
kraštų maisto tiekimo jos 
gyventojams. Kadangi Rusija 
nebepristato žadėtų pašarų, 
kaip kad buvo susitarta sutar
timis su Estija. Latvija ir Lietu
va, tai ir Baltijos kraštai nuo to 
kenčia, neturėdami kuo mai
tinti savo gyvulių. Bet tuo pa
čiu ir rusai nuo to nukenčia, nes 
jie negauna maisto produktų iš 
Baltijos kraštų. 

Šioje spaudos konferencijoje 
dalyvavo ir Baltijos valstybių 
ambasadų atstovai ir viceprezi
dento Dan Quayle įstaigos ats
tovai, kurie remia šią programą. 

KALENDORIUS 

Kovo 7 d.: Rimtautas, Felici
ja. Galmantė. Perpetua, Tomas. 

Kovo 8 d.: I Gavėnios sekma
dienis. Jonas iš Dievo, Beata, 
Gaudvilė. Vaižgantas. Vydmi-
nas. 

Kovo 9 d.: Žygintas. Pran
ciška Romietė, Visgaile. 

Kovo 10 d.: Geraldas, But 
gailė. Emilis. Naubartas. Vis 
vydas. Žibutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:18, leidžiasi 5:47 
Temperatūra šeštadienį 57 1., 

sekmadienį 57 1., pirmadienį 54 
1., antradienį 48 1. 
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DEIMANČIUKŲ IEŠKOTOJAI 
KUN. DR. V. CUKURAS 

Apsilankyti Lietuvoje visuo
met buvo vienas iš didžiausių 
norų, kurį nešioja lietuviai, toli 
nuo gimtojo kraš to gyvendami. 
Nuo 1989 m. pabaigos, ypač nuo 
pernykščio rudens , pagausėjo 
lankymasis Tėvynėje. Labai na
tūra lu , kad grįždami parsiveža 
d a u g y b ę į spūdž ių . Tačiau 
s p a u d o s p u s l a p i u o s spaus
dinami aprašymai , įspūdžiai ir 
svars tymai nudažyti tamsia 
spalvą,kažkokia pesimistinė gi
ja ir per didelis polinkis kelti 
aikštėn t rūkumus , kritikuoti ir 
t.t. Nustebino vieno iš grįž
tančio gana entuziastiškų įspū
džių atpasakojimai, o po to 
iš klausytojų pusės keliamas 
n u s i s t e b ė j i m a s : kodėl taip 
o p t i m i s t i š k a i p r i s imenami 
kelionėje į Lietuvą matyti 
įvykiai, taip teigiamai prisimin
ta Tėvynės gamta , jaunuolių 
darbai ir projektai. Žinoma, 
kiekvienas vykstam į kelionę 
jau iš anksto t a m tikro nusi
teikimo vedami. Tas dažnas 
sugrįžusiųjų nusiskundimas, 
kelių atskirų faktų, neigiamų 
apraiškų kartojimas yra ne
sveikas. Visus džiugina atgau
toji laisvė ir tos naujos gali
mybės, kur ias ši laisvė žadina. 
Žinoma, nėra reikalo užmerkti 
akių prieš kasdienos tikrovę. 
Kodėl tad bandome rankioti blo
gybes, braidžioti po purvą, kuris 
per tuos 50 metų buvo susi-

(•. r inkęs ir dabar , taip netikėtai 
priešui išvykus, visu svoriu 
pastoja kelią gerajam tautos 
daigui prasiskverbti į viršų? 
Todėl verta, ypač mums, atei-
tininkįjos sąjūdžio atstovams 
laisvajame pasauly, prisiminti 
šviesųjį mūsų rašytoją ka
nauninką Tumą-Vaižgantą. Jis 
buvo anais, nepriklausomybę 
atkūrusiais laikais tuo. kuris ir 
skausmingų įvykių metu visada 
buvo linkęs ieškoti „deiman
č i u k ų " . K i e k daug poetų. 

TĖVŲ DĖMESIUI 

Lietuvių kilmės vaikų sto
vyk la „ L i t h u a n i a n Herita-
ge Camp'*, vyks Dainavos sto
vykloje nuo liepos 26 d. iki rug
pjūčio 2 d. Registracijos lapai 
pasieks buvusius stovyklautojus 
kovo mėn. gale. Nestovyklavę. 
v i s a i s s tovyk los r e ika la i s 
kreipiasi į J . Damušienę, tel.: 
(708) 301-8001. 

GAVĖNIOS 
SUSIKAUPIMAS 

Ate i t in inkų namuose. Le-
monte. kovo 21d. vyks gavėnios 
Susikaupimo diena (nuo 9 vai. 
ryto — 5 v.v.) konferencijas ves 
kun. G. Kijauskas, SJ, iš Cleve 
land, OH. Registruojamas] tel. 
708-257-6675 iki kovo 17 d 

KURSAI STOVYKLOS 
VADOVAMS 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos 
vasaros stovyklos vadovų kursai 
nukeliami į balandžio 11 d. 
(vietoj anksčiau skelbtos bal 4 
d j . Kursai vyks Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Registruotis 
iki kovo 27 d. pas Danutę Petru 
sevičiūtę, tel. 313 626-4709 

rašytojų ir meno kūrėjų jis savo 
optimizmu paskatino ir išau
gino! Ar ne jis turėtų būti mums 
visiems paskatinimu ieškoti tai, 
kas yra gero ir kilnaus? Svei
kinti kiekvieną gražų užmojį 
ypač jaunųjų tarpe? Ateitininkų 
sąjūdžio pradžioje mūsų pirmū
nai pasirinko šv. Paul iaus 
apaštalo įkvėpto laiško efezie-
čiams tekstą ir jį sukristalizavo 
savo šūkiui: „Visa atnaujinti 
Kristuje". Arčiau įsižiūrėjus į 
apaštalo tekstą originalioje 
graikų kalboje,ši vieta dar dau
giau mums pasako,ypač da
bartinėje situacijoje. Originale 
šv. Paulius savo konvertitus 
Efezo mieste ragino viską su
rinkti, apjungti Kristuje, kaip 
galvoje. Rinkti, iškelti aikštėn 
šviesius deimantus, entuzias
tiškai remti ir kelti aikštėn kas 
po visų tų šaltų ir tamsių mūsų 
Tėvynei naktų buvo išsaugota ir 
kas tyrąją mūsų jaunimo dalį 
jau ir dabar kelia, kursto entu
ziazmą. Šito ieškodami ir iigė-
damiesi, visi privalome pir
miausia ieškoti, įkėlę kojas ir 
palietę Lietuvos žemę, susi
tikdami ir kalbėdamiesi su 
pažįstamais ir bičiuliais. Būti 
„de imanč iukų ieškoto ja i s" 
šiandien kviečia visus — ir 
krašte gyvenančius ir į jį ke
liaujančius. Ateitininkija savo 
įkvėptąją misiją dar neatliko. Ir 
dabartinė būklė atsikuriančioje 
Lietuvoje yra toji dirva, kuri 
laukia mūsų idealo žiedo, mūsų 
subrandintų dvasinio tu r to 
daigų. Neškime juos ten, tik ne-
bandykime „mokyti", siūlyti 
mūsų s u k u r t u s model ius . 
Modeliai, metodai ir priemonės 
gimsta ten, kur pati gyvybė. 
Mūsų. išeivių uždavinys — ste
bėti ir džiaugtis, tiesti ranką ir, 
jei turime ką t ikrai vertingo, 
perduokime į rankč. •; mūsų 
idėjos broliams ir sesu >ms. Jei 
šv. Pau l iu s sugebėjo savo 
laiškuose drąsinti: „Mes esam 
n ekenč i am i ,pe rsek io jami . . . 
tačiau niekada neprarandam 
vilties (pld. antrąjį jo laišką ko-
rintiečiams, 4 skyrelio pabaigą). 
Esu įsitikinęs, kad tik šito visa 
širdimi trokšta ir iš mūsų 
laukia Tėvynėje gyvenantieji ir 
iš tamsiu ūkanų kyla mūsų 
bendraminč ia i . Vi l t is yra 
įrašyta mūsų šūkyje, juk mes 
ateities vaikai ir tokių niekas 
negalės pavergti. 

Eglė Paulikienė pokalbyje su jaunučiais. Iš k. — Karina Paulikaitė, Rima Kuprytė, Petras Kuprys, 
Rimas Sidrys, Linas Dailidė, Darius Norvilas, Vytautas Dailidė. Kazys Tauginas ir Žaibas Valaitis. 

Nuotr. Lino Gyl io 

JŪS DAUGIAU DIRBATE 
IR PADAROTE! 

SUSITIKIMAS SU DAIVA KUZMICKAITE 
Atei t in inkų namuose , Le

monte, vasario 21 Chicagos atei
t ininkai susitiko su Daiva Kuz
mickaite, Lietuvos Ateit ininkų 
federacijos sekretore. Chicagos 
Sendraugių skyriaus valdybos 
pirm. Jadvyga Damušienė, pra
dėjusi šį susitikimą, pakvie tė 
Atei t ininkų federacijos vadą 
Juozą Polikaitį supažindinti 
dalyvius su viešnia iš Lietuvos. 

Daiva j au nuo pa t atkuriamo
jo Lietuvos ateitininkų suvažia
v imo y r a LAF s e k r e t o r ė , 
„dešinioji ranka" LAF pirmi
ninko dr. Arvydo Žygo ir apskri
ta i visos ateitininkų veiklos 
Lietuvoje didžiausia judintoja. 
J i gyvena Kaune, yra Neka l t a i 
P radė tos ios Marijos s e se rų 
kongregacijos narė, dirba „Cari
t a s " veikloje i r „ C a r i t a s " 
žurnalo redakcijoje. 

Daiva Kuzmickaitė, kalbė
dama apie ateitininkų veiklą 
Lietuvoje, detaliai iškėlė šių 
mokslo metų laikotarpyje jau 
įvykdytus ir dar užplanuotus 
įvykius bei projektus. I š svar
besnių j a u įvykusių renginių 
paminėtini : rudens akademijos 
(mūsiškai tariant — kursai), St. 
Šalkauskio konferencijų ciklas, 
MAS ir J A S vadovų bei globėjų 
k u r s a i , J u r g i o M a t u l a i č i o 
minė j imas , programos vad. 
„ypatingiems va ikams" , susi
tikimai su mokytojais, folkloris
tais ir t.t. 

Pavasarį numatytos vėl 4 
akademijos — kursai Kalti
nėnuose, Telšiuose, Klaipėdoje, 
kurių temos būsiančios: „As
muo ir laisvė", „Tikėjimas ir 
laisvė", „Tauta ir laisvė". Bus 
rengiami šv. Kazimiero mi
nėjimai. LKB Kronikos mi
nėjimas, kultūros k laus imais 
konferencija. Vasarą numaty
tos 9 stovyK ir tos nuo 
j a u n i a u s i u . ,yr . k l a s i ų 
moks le iv ių . J o s v y k s Pla
te l iuose . Pavištytyje, Pane

vėžyje. MAS didysis sąskrydis 
bus liepos 9-12 dienomis Mari
jampolėje, ku r laukiama ar t i 
5000 (!) dalyvių. 

Moksleivių ateitininkų kuo
pos auga. Dar vis veikiama 
vyskupijų rėmuose, prie para
pijų, bet pradedama veikti ir 
mokyklose. Daug kur neatei-
t ininkai tėvai prašo savo vaikus 
pr i imt i į a te i t in inkų ei les. 
Ateina ne t ir buvę komjau
nuoliai. Pradeda organizuotis 
galų gale ir studentai atei
tininkai, kurių pirmasis sąskry
dis įvyko rugsėjo mėn. Sendrau
giai taip pa t turėjo savo kon
ferenciją Utenoje . Daromi 
konkretūs žygiai atgauti Atei
t ininkų rūmus Kaune ir atei
tininkų vilą Palangoje. Lietuvos 
valdžia atei t ininkams šiomis 
dienomis jau davė kelias sto
vyklavietes. Tai bus didelis 
palengvinimas visai ateitininkų 
veiklai. 

„Ateities" žurnalas Lietuvoje 
labai laukiamas ir mielai skai
tomas. Nuo šių metų pradžios 
„Car i tas" žurnale pradedamas 
ateit ininkų skyrius. 

Ka lbėdama apie pagalbą, 
kurios reikėtų Lietuvos ateiti
ninkams, ses. Daiva ypatingai 
pabrėžė šias t r is pagalbos iš 
išeivijos sritis:. 

1. Atei t ininkų stovykloms 
reikia pagalbos dalyviais iš 

Vakarų, kurie savo patyrimu ir 
darbu galėtų būti atskirų sričių 
vadovai, (pvz., galėtų vadovauti 
žurnalistikos, l i teratūros, spor
to ir kt. būreliams). Tačiau no
rintieji ten vykti ir stovyklose 
savo darbu padėti pirmiausia 
turi susisiekti su Ateitininkų fe
deracijos vadovybe Amerikoje ir 
gauti rekomendacijas. 

2. Stovykloms, ir apskritai 
ateit ininkų veiklai reikalinga 
įvairių priemonių ir reikmenų: 
popieriaus, pieštukų, aplankų 
(papkių) ir pan. 

3. Reikia finansinės paramos. 
Po pranešimo ses. Da iva 

atsakinėjo į gausius susirinku
siųjų klausimus. „ Jūs dirbate ir 
padarote daugau negu mes čia" 
— pasakė J . Damušienė, dėko
dama Daivai Kuzmickaitei už 
įdomų pranešimą ir informaciją. 
Gardi žolelių arbata ir užkan
džiai užbaigė šį jaukų susi
tikimą su viešnia iš Lietuvos. 

J u o b a 

DR. ARVYDAS J. DAIUDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS , 

2555 W. UncoJn Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds. III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., CMcago, IL 

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

900 Ravfnla PI. 
Orland Park, H. 

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

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G . L A B A N A U S K A S , M . D . 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgiia 
Hoty CroM, 2701 W 68 St.. Chicago 

Tel (312) 471-5S73 
9830 S Rulgeiand. Chicago RkJge. IL 

Tel. (7M) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tel.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

Moksleiviai gieda Chicagos atei t ininku kūčios** 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Te l . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VIUUS M ĮKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy M»dtcal CHntc 
217 E 127 St. - Lemont. IL M 4 3 * 
p - ' a-so Palos Community Hospital T 

S'ive' Cross Hospital 
Valandos pagai susitarimą 

Tel. (70t) 257 2265 

-- DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
AneetezŲoe Ir 6 1 — — 

gydymo epocleJIetal 
Sherman ligoninė. Elgin, IL 

T * 708-888-8976 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak R d . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

T e l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DRAUGAS 
(TJSPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

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

Second class poetage paid at Chicago, IL and additional maihng offices 
Subscnption Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
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Chicago, IL 60629. 

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

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams ^ metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savaitini* (šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (sešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis. $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2836 W . 71st St. 
3 1 2 638 8666 

4149 W . 63rd St. 
312-735-7709 

CfHc*t0O, IL 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Te l . (312)735-5556 

507 S. GHbert, LaGrange, IL. 
Tel . (708) 352-4487 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W . 71 Street, CMcago 
Te l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOftD MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedade Ave., CMcago 
(1-312) 778-6969 a^a (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tai. (706) 4224101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p.p-7 v v . antrd. 12:30-3 v p.p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p., penktd 

ir šeitd. 9 v.r -12 v p.p 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Kab. tel. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ave. , 
CMcago, III. 60652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical 8uilding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Te l . (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tol . kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h A v e . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N . MtcMgan Ave., Sulte 324 Ir 

5835 S. Pulaskl M . , CMcago, IL 
81 St. ir Kean Ave., Juetlce. IL 

Tol . (1-312) 585-2980 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv: 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Ave., Orland Park 
708-349 6100 

10 W. Martin, MagervHta 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA, M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center. 

Napervtlle Campua 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310. 

Napervltle IL 60563 
Tel . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
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Gyvenimo rimtis — 

KELIO TIESINIMAS 
Pasibarstę ar nepasibarstę 

pelenais, nuo Pelenų dienos pra
dedame gavėnios laikotarpį. Jis 
skiriasi krikščionims, ypač ka
talikams savo mintimi, gyve
nimo prasmės mąstymu, kelio 
tiesinimu ir savęs geresniu 
pažinimu. Gavėnia nėra laikas 
priminti tik žmogaus paskirtį, 
bet laikas nuolat priminti, kad 
žmogus yra tik žemės gyvento
jas, siekiąs aukštybių. 

Anot kardinolo Jean Danie-
lou, „nėra žmogaus pastangos 
Dievo linkui. Krikščionybė yra 
dieviškoji galia, vykdanti žmo
guje tai, kas yra aukščiau žmo
gaus". Tai primena ir Antanas 
Maceina, cituodamas savo kny
goje „Ora et Labora" tas mintis, 
kurios krikščionybėje Dievą ar
tina prie žmogaus, o ne prie
šingai — žmogų prie Dievo. 

Gavėnios laikotarpis tikintie
siems yra susimąstymo laikas, 
pažvelgimas į savo gyvenamą 
aplinką ir patį save. Juo geriau 
bet kuris save pažįsta, juo 
daugiau siekia tikrojo žmo
giškumo, kuris remiasi Kūrėju 
— Dievu. Tai nėra tik tuščias 
laiko leidimas, kreipimasis į 
žemę ir žemės turtus. Iš šios 
žemės gali pelnyti ją įdirbdamas 
ir ją išnaudodamas, bet tik tai, 
ką žmogus turi atlikti, būdamas 
žemėje, būdamas tarp gyvųjų, 
mėgindamas gyventi savo 
tikėjimu ir jį gerais darbais 
rodyti savo aplinkoje. 

Dievas pasakė pirmiesiems 
žmonėms rojuje, kad žemė yra 
skirta jiems, aplink jį gyve
nantiems. Ir tie gyviai skirti 
žmogui prasimaitinti , pra
gyventi, išlaikyti savo šeimą ir 
save patį. Taip pat jau pirmieji 
tėvai turėjo mąstyti. Jie buvo 
gavę įsakymą nevalgyti užginto 
vaisiaus, nedaryti prieš Dievą 
neklusnybės darbus, nebūti tik 
savęs viešpačiais. Jie buvo 
viešpačiai žemės gyvių ir 
augmenijos, bet turėjo pri
pažinti savo Kūrėją. Žmogus 
eina tuo pačiu keliu iki dabar ir 
dabar dažnai daro tai, kas 
užginta, dažnai parodo neklus-
nybę savo Kūrėjui ir jo įsaky
mams. 

* * * 

jama darbų visais laikais, kad 
jis jaustųsi atsakingas už savo 
artimą, už savo giminę ar 
kaimyną, tai šiame kelių savai
čių laikotarpyje gerais darbais 
jis turi išlyginti ir ištiesinti 
savo gyvenimo kelius. Jis turi 
savo gyvenimo kryptį pasukti į 
amžinybę ir į žmogų šalia esantį 
ar pagalbos reikalingą. Niekas 
negali išsiteisinti nuo gerų 
darbų, kuriuos turi daryti kiek
vienas pagal savo jėgas. 

Šiame laukimo laikotarpyje 
kiekvienas labiausiai turi giliau 
susimąstyti apie savo gyveni
mą. Kiekvieno asmeninis gyve
nimas priklauso jam pačiam, 
yra kiekvieno nuosavybė. Bet 
niekas nėra taip išskirtas iš kitų 
žmonių, ypač šiuo metu, kai 
pasaulis susiaurėjo, kada pa
galbos šaukiasi ne tik kaimy
nai, bet ir toli gyveną netur
tingieji, žmogišką gyvenimą ir 
žmogišką sielą turį žmonės. 
Geri darbai turi pasiekti visus 
ir visur. 

Apie tikrą žmogiškumą ir 
žmogaus gyvenamą aplinką 
pamąstyti yra gavėnios laiko
tarpis. Tai pasiruošimas sutikti 
Kristaus prisikėlimą, kuris 
žmogų jau pastato į naują 
plotmę ir padaro jį Dievo vaiku, 
ne tik kūriniu. 

Reikia prisiminti šv. Jono žo
džius apie meilę, kurią žmogui 
parodė Dievas. „Tame yra 
meilė; ne kad mes mylėjome 
Dievą, bet kad jis pirmas mus 
mylėjo ir siuntė savo Sūnų, kaip 
permaldavimą už mūsų nuo
dėmes" (1 Jn. 4,10). Dievas 
ateina pas žmogų, nusileidžia 
iki žmogaus, kad jį išgelbėtų. 
Žmogui tik reikia sutikti su 
Dievo valia, apmąstyti Dievo žo
džius, jo veikimą žmogaus isto
rijoje ir kiekvieno atskiro 
asmens gyvenime. Ir tai pri
mena laukimo laikotarpis ne 
prisikėlimo, bet veikimo ir 
nuolatinio prie žmogaus bu
dėjimo ir į jį artėjimo. 

Gavėnios pasninkas šiais 
laikais yra toks menkas, kad jo 
net tikra atgaila negalima 
laikyti. Dirbantis žmogus pa
valgo, nes jo darbas ir darbui 
reikalingos jėgos to šaukiasi. 
Bet geri darbai yra gavėnios 
laikotarpio didžioji prasmė. Jei 
iš krikščionio buvo reikalau-

GINKLŲ MAŽINIMO DEŠIMTMETIS Rimties valan-^ 
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Gavėnios la ikas yra su
stojimas ir pažvelgimas į patį 
save. Krikščionis visuomet 
savyje turi pamatyti Jėzų Kris
tų, kitaip jis nėra tikras krikš
čionis, o tik krikštytas. Pažinti 
save nėra lengva, nes apie savo 
ateitį nelengva spręsti ir nu
spręsti. Jos niekas nežino, tik 
žino visi, kad amžinai šioje 
žemėje negyvens. Kiek buvo 
prieš mus žmonių, kurie atliko 
didelius kūrinius, sukūrė vals
tybių gyvenimą, pakėlė tautas 
ir jų žmones į aukštesnę pakopą. 
Bet šiandien jų nebėra. 
Šiandien jie minimi tik 
sukaktyse ar matomi tik palik
tuose darbuose, kuriuos jau iš
tobulino kiti. 

Jaunieji dar negalvoja apie 
savo gyvenimo pabaigą. Jiems 
gavėnios laikotarpis nėra pras
mingas taip, kaip vyresnie
siems, kurie jau mato savo 
tolimą praeitį ir trumpą ateitį, 
nors jie dar ir nesitiki greitos 
pabaigos. 

Gavėnia vieniems ir kitiems 
primena gyvenimo trapumą, lai
kinumą, daugelį vargų. Ligos, 
nelaimės, gamtos suirutės, tau
tos nesugebėjimas sugyventi ar 
valstybės nenoras įvesti geresnę 
tvarką yra nuolatiniai visų 
palydovai. Jų negalima atsikra
tyti, juos pakeisti , jei tik 
gyvenama pusėtinu žmogišku 
gyvenimu. Ir jiems gavėnia 
primena žmogiško gyvenimo 
prasmę, parodo, kad jie nėra tik 
šiai žemei skirti, o šioje žemėje 
pasilieka tik savo darbais, kūnu 
ir siela. 

Gavėnios tik kelios savaitės. 
Bet jos priverčia visus susi
mąstyti, pažvelgti į save ir 
suprasti savo paties gerus ir blo
gus darbus. Kiekvienas turi 
bent žinoti, kad Dievo jis negali 
pažinti kaip savęs ar kaip 
aplinkui esančių daiktų. Jeigu 
žmogus galėtų Dievą visai 
pažinti, tai Dievas nebūtų 
begalybė, o žmogus — jau ne 
žmogus, o dangaus gyventojas. 
Iš meilės žmogui Dievas atsiun
tė savo Sūnų, kad jame kiekvie
nas pažintų Dievą, savo pa
skirtį, žmogiško gyvenimo 
prasmę, nurodytų kelių iš-
tiesinimą ir j a i s ėjimą i 
amžinybę. Tai ir yra gavėnios 
paskirtis, tik reikia tuo metu 
laiką sustabdyti ir pačiam su
stoti. 

Pr . Gr. 

Prieš dvejus metus pasibaigęs 
„šaltasis ka ras" ir dviejų 
Vokietijų susijungimas į vieną 
stiprią vidurio Vakarų Europos 
valstybę visam pasauliui atnešė 
seniai užpelnytą politinį atoslū
gį. Po šių jokių pranašų nenu
matytų žaibiškų politinių pasi
keitimų Europos širdyje, tų įvy
kių pasekmėje 1991 m. vidury
je likvidavosi ir Varšuvos pakto 
(komunistinės vergijos) vals
tybių sąjunga. Iš priespaudos 
išsilaisvinusios trys Pabaltijo 
valstybės žingsnis po žingsnio iš 
lėto grįžta į Vakarų Europos 
valstybių globą. Suskilusi į 10 
valstybių buvusioji vergų im
perija daugiau negrasina pasau
liui siekti ilgos ir pastovios 
taikos. 

JAV tikisi gyventi taikoje 
Savaitraštis „Aviation Week 

& Space Technology" sausio 
keliuose numeriuose atspaus
dino keliolika straipsnių apie 
galimą taikingą laikotarpį. 
Viename jų rašoma, kad „Ame
rikos vyriausybė šiuo metu per
svarsto buvusios Sovietų Są
jungos ginklavimosi programas. 
Valdžios sluoksniuose prielai-
džiaujama, kad ginklavimosi 
baruose negalima užsimerkti, 
nes šiuo metu Rusijos terito
rijoje dar tebėra sutelkti žymūs 
branduolinių ginklų rezervai. 
Be to, Rusijos žemėse kaip buvo 
taip ir liko tų ginklų įmonės. 
Kai kurios iš jų ir toliau tęsė tų 
ginklų gamybą, aiškino JAV 
žvalgybos pareigūnai. 

JAV Gynybos sekretorius Ro-
bert Cheney ir CIA direkto
rius Robert Gatės Sovietų Są
jungai suskilus buvo didžiai nu-
stebę^ir susirūpinę, jog, nežiū
rint maisto trūkumo ir de
monstracijų už per aukštas 
maisto kainas, kai kurios Rusi
jos įmonės vis dar tebegamino 
branduolinius ginklus, buvo 
rašoma savaitraštyje. 

Praėjus savaitei kitai, tie 
patys ir kiti JAV pareigūnai 
prielaidžiavo, kad minėtos 
įmonės negalėjo staiga uždaryti 
fabrikų duris ir išmesti dirban
čiuosius į gatvę. Tam „gamybos 
įsibėgėjimui sustabdyti" reikėjo 
daugiau laiko. 

Šių metų sausio pabaigoje 
vykusiame Kongreso posėdyje 
R. Gatės ir kitas atsakingas tos 
įstaigos pareigūnas Gordon 
Oehler kongreso nar iams 
aiškino, jog pastaruoju metu 
branduolinių ginklų gamyba 
esanti žymiai sumažinta". 

JAV Valstybės sekretorius J. 
Baker vasario 15-19 lanky
damas Rusijos prezidentą B. 
Jelciną su pastaruoju susitarė, 
kad „Amerika padės rusams 
išmontuoti branduolinius gink-

BR. AUŠROTAS 

lus. Žinoma, tai galės užsitęsti 
keletą metų", teigiama pasau
lio žinių pranešimuose. 

Japoni ja mažina 
ginklavimosi išlaidas 

Mano anksčiau minėti savait
raščio bendradarbiai iš Joko-
hamos, Japonijos, pranešė, kad 
susi lpnėjusi karo grėsmė 
pasaulyje paveikė to krašto 
vyriausybę žymiai sumažinti 
1992 m. numatytas išlaidas 
krašto gynybai. 

Šiais metais ginklų pirkimui 
buvo numatyta paskirti 3.78% 
iš valstybinio biudžeto, kas 
sudarytų 36,415 bilijonų. Pa
stebima, kad tai būtų mažiau
sias gynybos reikalams biudže
to padidinimas, skaitant šias 
išlaidas nuo 1960 m. Tikima, 
kad naują 1992 m. biudžetą 
Japonijos Diet — Parlamentas 
tikrai priims kovo mėn. ir jis įsi
galės nuo š.m. balandžio 1 d. 

Žirklės aviacijai 
Iš gynybai numatytos 6,921 

bilijonų sumos, aviacijai tepa
skiria tik 2,103 suma. Už šiuos 
pinigus Saviginos aviacija galės 
įsigyti 35 lėktuvus; o žemyno jė
gos tegaus t ik 33 helikopterius, 
kai tuo tarpu Karo laivyno avia
cija pirks t ik 24 lėktuvus. 

Viską suskaičiavus, Karo 
aviacijai bus galima pirktis 92 
lėktuvus — hel ikopter ius . 
Pastarųjų tarpe yra minimi 
Sikorski MH - 53 E minų 
valymo helikopteriai, Kawa-
saki-Lockhead P — #C prieš 
nardlaivius kovojant naudojami 
laivyno lėktuvai bei keliolika 
Kavvasaki T-4 skraidančio per
sonalo apmokymai s k i r t ų 
lėktuvų. 

Prie Japonijos Gynybos agen
tūros (t.y. krašto apsaugos mi
nisterija — B.A.) veikia ir 
Techniškų tyrinėjimų ir išvys
tymo institutas. Šios Japonijai 
didžiai svarbios į s ta igos 
reikalams yra paskirta 610.5 
milijonų suma. Už šiuos pinigus 
bus ir toliau tobulinamas FS-X 
būsimos kartos lėktų vas-naikin-
tojas. O 20.5 milijonų yra 
paskir ta išvystyti OH-X 
pagerintą, lengvą įvairiems po
reikiams naudojamą helikop
terį- Minėtas institutas taip pat 
pirks Kawasaki MBB BK — 
177 helikopterį, kad galėtų 
sekti vairuojamų sviedinių 
(raketų) bandymus. 

Pinigai kitoms įstaigoms 
Apie 13,680 bilijonų yra skir

ta senoms skoloms už anksčiau 
pirktus ginklus sumokėt i . 
Aprūpinimo ir maisto išlaidoms 

yra numatyta 15,000 bilijonų. 
Japonijos Diet pasiūlė 

vyriausybei išleisti 189 mili
jonus sumokėti už Japonijoje 
esančias amerikiečių karines 
bazes. Atrodo, kad ši suma skir
ta 1992 m. yra net dvigubai di
desnė už 1991 m. 

Taip p a t ir Vokietija 
Iš Bonos, Vokietijos sostinės, 

minėto savaitraščio bendradar
biai sužinojo, kad Vokietija yra 
pas i rengusi mažinti karo 
lėktuvų pirkimą. Tuo būdu bus 
mėginama sumažinti net 35% 
gynybai skiriamas išlaidas per 
1992 - 2005 m. Per ateinantį 
dešimtmetį nebus statomi nau
ji povandeniniai laivai nei 
konstruojami nauji tankai. Tai 
palies ir naujų lėktuvų pirkimą. 
Tiesa, šiuo metu Vokietija stip
riai remia Europos lėktuvo-nai-
kintojo tobulinimą ir išvystymą. 
Mat, prie šio darbo yra žymiai 
prisidėjusios ir vokiškos bendro
vės. 

Gynybos ministeris Gerhard 
Stol tenberg per ateinantį 
dešimtmetį numato nukirpti 
nuo karo išlaidų biudžeto DM 
44.00 bilijonus. 

Kautynių tankas Leopold 3 ir 
planuotieji įsigyti nardlaiviai 
yra nubraukti iš biudžetinių 
išlaidų. Žymiai sumažintos 
išlaidos MBB BO 105 - PAH -
1 prieštankinio helikopterio 
gamybai . Taip pat nebus 
perkamas Europoje sukonstruo
tas prieštankinis helikopteris 
„Tigras". 

Šio dešimtmečio pabaigoje 
Vokietija gali būti pasirengusi 
pakeisti dabartinius amerikie
tiškus lėktuvus-naikintojus F4 
į moderniškus europietiškus. 
Kaip būsimasis pakaitalas yra 
minimas Dassault-Rafale. Ta
čiau Pentagonas rekomenduoja 
vokiečiams pirktis amerikie
tiškos gamybos McDonnell 
Douglas F-157 arba FA-18C/D. 

Buvo prielaidžiaujama, kad 
sovietinis naikintojas MIG-29 
galėtų tikti į numatomus pakai
talus, bet Gynybos ministras G. 
Stoltenberg nepritaria šiam 
sandėriui. Visokiu atveju Vokie
tijos Karo aviacija jau paveldėjo 
iš Rytinės Vokietijos 24 MIG-29 
lėktuvus. 

Nėra jokios abejonės, kad nu
siginklavimo lenktynės žymiai 
atsilieps į pasaulinį nedarbą, 
kuris nemažės, bet augs, talkin
damas Rusijos komunistų-de-
magogų pastangoms kelti 
krašte nepasitenkinimą. 

REKORDINĖ ŠILIMA 
Chicagoje kovo 1 d., sekma

dienį, buvo rekordinė tai dienai 
šilima — net 71 laipsnis. 

Gavėnios pradžioje Bažnyčia 
Jėzų Kristų parodo pasninkau
jantį, tyruose gyvenantį, pikto
sios dvasios gundomą. Tai Jė
zus, lyg jis būtų tik žmogus, nors 
ir pasižymėjęs kaip šv. Jonas 
Krikštytojas. Čia Jėzuje nema
toma dievybė, nors ji buvo 
esmingai sujungta su jo žmogy-
be, nors žmogišką kūną jis 
paėmė nepaprastu būdu iš 
Nekalčiausios Marijos. Ir 
pasaulio Viešpats lyg ginasi 
Dievo paskelbtomis pranašų 
lūpomis žodžiais nuo piktosios 
dvasios, bet neprisipažįsta, kad 
jis yra Dievo Sūnus. 

Tie Kristaus gundymai, pas
ninkas ir gyvenimas tyruose, 
piktosios dvasios nešiojimas ir 
gundymas pasirodyti žmonėms, 
kad jie nustebtų ir jį garbintų, 
buvo lyg užmokestis už šėtono 
pagarbinimą, kaip jį dabar 
daugelis garbina turte, pini
guose, pagerbimuose, nuosta
biuose darbuose. Jėzus trumpai, 
bet aiškiai atsako, kad „Žmogus 
yra gyvas ne viena duona, bet 
kiekvienu Dievo žodžiu" (Lk. 4, 
4). 

Ir tas leidimasis gundyti ne
buvo dėl Jėzaus paties. Jis netu
rėjo jokios nuodėmės ir jos nepa-
veldėjo iš pirmųjų tėvų. Tai 
buvo dėl mūsų, kad mes ir at
gailoje, ir pasninkuose, ir gun
dymuose sektumėm Jėzumi 
Kristumi,kuris yra mūsų iš
gelbėtojas ir gyvenimo pavyz
dys. Ir apaštalas šv. Paulius pri
deda: „Kaip bendradarbiai mes 
jus raginame neimti Dievo 
malonės veltui. Nes jis sako: 
„Aš išklausiau tave malonės 
metu ir išganymo dieną tau 
padėjau. Štai dabar malonės 
metas, štai dabar išganymo 
diena! (2 Kor. 6,1-2). 

Jėzus leidosi tik tą vieną 
kartą gundyti, kad tie, kurie 
paskiau juo seks. mokėtų pa
gundas nugalėti, mokėtų 
atgailą už savo ir kitų nuo
dėmes daryti. Jis norėjo, kad jo 
sekėjai ateityje, nors bus gun
domi labiau negu piktoji dvasia 
gundė jį patį, mokėtų Jėzuje 
matyti žmogišką silpnumą ir į 
kitų žmonių panašumą, sujung
tą su jo dieviška stiprybe, kuri 
daugeliui nėra matoma. „Mes 
turime vyriausiąjį kunigą ne 
tokį, kurs negalėtų užjausti 
mūsų silpnybių, bet gundytą vi
sais atžvilgiais panašiu būdu, 
tačiau be nuodėmės" (Žyd. 4,15). 
Ir apaštalas šv. Jokūbas pa
brėžia: „Palaimintas žmogus, 
kurs kantriai kenčia mėgi
nimus, nes kada bus ištirtas, 
gaus gyvenimo vainiką, kurį 
Dievas pažadėjo jį mylintiems. 
Nė vienas gundomas tegu 
nesako, kad jis Dievo gundo
mas: nes Dievas negali būti 

gundomas j piktą ir pats nė 
vieno negundo" (Jk. 1,12-13). 

Žmonės, net geriausi krikš
čionys, šventieji, stebukladariai 
yra gundomi dėl žmogiškų silp
nybių. Ir Kristus savo gun
dymuose parodė tik žmogišku
mą, kuris labiausiai žmonėms 
buvo matomas. Jo žmogiškumą 
pradžioje geriausiai suprato net 
apaštalai ir kiti jo mokslo 
sekėjai. Ir vėliau šv. Paulius, 
nors visu uolumu skelbė Kris
taus Evangeliją, skundėsi, kad 
jis yra gundomas. „Aš, tiesa, 
gėriuosi Dievo įstatymu, sako 
Šv. Paulius, žiūrint vidujinio 
žmogaus, bet matau savo 
sąnariuose kitą įstatymą, pasi
priešinantį mano proto įstaty
mui ir darantį mane belaisvį 
nuodėmės įstatymo, kurs yra 
mano sąnariuose. Nelaimingas 
aš žmogus! kas mane išlaisvins 
nuo to maraus kūno? Dievo 
malonė per mūsų Viešpatį Jėzų 
Kristų" (Rm. 7,22-25). 

Nors krikščionys norėtų apsi
ginti nuo pagundų, vedančių į 
blogį, gadinančiųjų vardą ir iš
kreipiantį jų krikščionišką 
gyvenimą, bet kiekvienas turi 
pripažinti, kad Kristus ne veltui 
rodė pagundų nugalėjimo pa
vyzdį. Kai šv. Paulius skundėsi, 
kad jam sunku gyventi žemėje 
su silpnybėmis, tai jam buvo 
atsakyta: „Gana tau mano 
malonės" (2 Kr. 12,9). 

Tai turi prisiminti ne tik 
šventieji, kurie seka Kristų, bet 
visi žmonės, kurie nori sekti 
savo Mokytoją ir Išgelbėtoją. Jie 
nori gyventi Jėzaus žmogišku 
gyvenimu, jaustis susijungę 
su dievišku Asmeniu, Švč. Tre
jybės antruoju asmeniu arba 
Dievo Sūnumi. Su juo gali 
nugalėti visas pagundas, 
žmogiškas silpnybes, nes kiek
vienam užtenka dieviškos 
pagalbos malonės pavidalu. To 
reikia prašyti Jėzaus ir sekti jo 
pėdomis. P.A. 

UŽSIDARO 

Sumažėjus skaičiui naujų 
kandidačių į seseles, Chicagoje 
užsidaro kai kurie prie mokyklų 
veikę seselių vienuolynai. Pvz. 
nuo šių mokslo metų pabaigos 
užsidaro St. Mary Star of the 
Sea parapijoje, kuri yra netoli 
„Draugo" , o taipgi ir Svč. M. 
Marijos Visatos Karalienės 
(Queen of the Universe). 

CALUMET AERODROMAS 

Jeigu naujas aerodromas būtų 
statomas Calumet srity, tektų 
ten nugriauti 4 bažnyčias ir dvi 
katalikų mokyklas. Žinoma, 
būtų už tai reikiamai atlyginta. 

Tikros žmogaus didybės 
nesudaro nei užsiėmimas 
malonumais, nei garbės ar 
aukštų pareigų siekimas, o tik 
savo pareigų atlikimas. 

R. De Brighton 

Kad pasaulis ne pirmyn, o 
atgal žygiuoja, dažniausiai 
priežastis yra ta, kad žmonės 
patarimo klausia kits kito, 
vietą klausęsi Dievo patarimo. 

S. Kierkegaard 

MOKYTOJAS 
VACYS KAVALIŪNAS 

— Atleistas? 
— Taigi matote. 
— Tai ką, direktoriau, man dabar daryti? 
— Pranykti. 
— Kaip tai pranykti? 
— Išvažiuokite, kur niekas jūsų nepažįsta ir niekas 

nieko apie jus nežino. Kitokio patarimo aš jums 
neturiu. 

Pranykti, pranykti, mąsto išėjęs iš direktoriaus ka
bineto. Kaip gali žmogus taip imti ir pranykti? Ar kad 
net ir daiktas? Kas yra, tas jau ir yra ir bus. Paskui, 
jau parėjęs namo, prisimena — iš jo klasės pranyko 
vienas šeštos klasės mokinys. Atėjo direktorius ir išsi
vedė. O koridoriuje jo jau laukė. Uždėjo ant rankų 
geležinius pančius, ir jis pranyko ir pranyko. 

Kitos dienos vakarą, jau visiškai sutemus, lyg atsi
sveikindamas, praeina jis pro gimnaziją, o kita dieną 
išvažiuoja. Tik išvažiuoja jis ne tenai, kur niekas jo 
nepažįsta ir niekas nieko apie jį nežino. 

Išvažiuoja į savo gimtąjį miestą, kurio takuose 
giliai įmintos jo pėdos, iš kurių kyla jo praeities 
žingsnių aidai, virpantys jo sieloje. Ir dabar, sėdė
damas prie tako, apkritusio rudenio lapais, jis pama

to — Teofilė. Ateina ji tuo taku. Ir ne viena — už rankos 
vedasi ir Verutę. 

Jis atsistoja ir jau eis jas pasitikti. Tik staiga — tas 
jos laiškas, ir jis susilaiko. Stovi ir laukia. Paskui susė
da visi trys ant to suoliuko ir tyli. 

Jis žiūri — kaip ji pasikeitus! Aukšta jos kakta bėga 
prie žilstančių jos smilkinių dvi didelės raukšlės, per
kirstos ties pailgėjusia nosimi. O veide jau visiškai nėra 
tų duobučių, kurias jis atsimena nuo pat pirmosios kla
sės. Atrodo, kad ir jos lūpų kampučiuose seniai sus
tojęs praeities juokas. 

— Tu turbūt dabar jau niekad nesijuoki? — sako jis. 
— Tik verkiu. 
— Verki? Kodėl? 
— Liudas mus paliko. Mus abi — ir mane, ir 

Verutę. 
— Pametė, — pataiso jis. Ir jo sieloje šmėstelia 

džiaugsmo šešėlis. Ir perbėga mintis: „Ir gerai, kad jis 
tave pametė. Tu jo labai norėjai. O dabar matai...' 

— O kur jis? 
— Su kita. 
— Su kokia Nadiežda? 
— Geriau apie tai nekalbėkime. Nenoriu nieko 

girdėti nei apie jį, nei apie ją. Noriu viską, viską 
užmiršti. 

— O aš kai ko niekad neužmiršau. Ir neužmiršiu. 
— Ko? 
— Žodžio. 

— Kokio žodžio? 
— Tavo. 
— Mano? 
— Tavo. Tavo. Teofile, duoto žodžio. Argi tu jį jau 

užmiršai? 
Mato jis Teofilę ir dabar. Ji ligoninėje. Įeina jis į 

palatą ir stovi prie durų. 
— Ateik arčiau, ateik, — prašo ji, tarsi jau būdama 

kito pasaulio angoje. Ir jis prieina. 
— Leopoldai. — spaudžia ji jo ranką, — ar tu gali 

man atleisti?... Atleisti ir globoti Verutę, kai ji liks 
viena? Ar gali? 

— Aš tau jau seniai viską atleidau. 
— Mokytojau, — ir iš jos akių rieda ašaros. 
— Kodėl tu vadini mane mokytoju? 
— Nežinau, nežinau... Man atrodo, kad aš sutikau 

Mokytoją, kuris man atleido. 
Digrys pakelia galvą, pažiūri į saulę ir atsikelia nuo 

suoliuko. Paskui dirstelia ir į laikrodį. Ir eina pasitikti 
Verutės. Eina jis tuo pačiu taku, kuriuo iš tolumų 
sugrįžo jo praeitis. 

Netoli — tiktai per miško kampą. O jam atrodo, kad 
jis tuo taku eina jau labai seniai. Ir kad jis vis eis ir 
eis ir kad tas takas niekad nesibaigs. 

(Pabaiga) 

! 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 7 d. 

HORIZONTAI 
PADĖKA UŽ DRĄSĄ IR 

PASIAUKOJIMĄ 

JAV Atstovų rūmuose, tęsiant 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
paskatintą bei įgyvendintą per 
daugelį metų besitęsiančią tra
diciją, vasario 19 d. įvyko 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 74 m. paminėjimas ar
ba, jo rengėjo kongresmano iš Il
linois valstijos Marty Russo žo
džiais, „Special Order" valanda. 
Sudaryti lietuvių delegaciją 
Chicagoje esanti Atos vadovybė 
paprašė savo talkininkę, bu v. 
Lietuvos pasiuntinybės Wa-
shingtone pareigūnę Margaritą 
Samatienę. Prieš 12 vai. At
stovų rūmų nario M. Russo 
įstaigoje Sam Reybourno 
rūmuose susirinko šie lietuvių 
delegacijos nariai: Washingtono 
lietuvių kapelionas K. Rama
nauskas, MIC, Lietuvos amba
sados atstovai V. Nakas ir M. 
Mickienė, buv. Eltos įstaigos — 
J. Čikotienė, Altos — M. Vaiva-
dienė, Lietuvos Vyčių — V. 
Boris, E. Sinkora, spaudos — VI. 
Būtėnas ir delegaciją suor
ganizavusi M. Samatienė. Iš čia 
požeminiu t r a u k i n ė l i u 
nuvažiavom į Kapitolių (tokiu 
požeminiu traukinėliu sujungti 
S. Rayboumo vardo Kongreso 
įstaigų rūmai su Kapitolių). 
Kapitoliaus valgykloje lietuvių 
delegacija pavalgė priešpiečius 
ir čia netrukus susitiko su 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėj imo JAV Atstovų 
rūmuose iniciatoriumi M. Rus
so. Trumpai pasikalbėję, buvom 
nuvesti į Atstovų rūmų pirmi
ninko (Speaker) Thomas Foley 
kabinetą. 

Čia kelias minutes palaukus 
ir pasikalbėjus su Chicagos 
kongresmanu M. Russo, atėjo ir 
Atstovų rūmų pirmininkas 
Foley. Labai dažnai matomas 
televizijoje ir spaudos pus
lapiuose, o prezidentui kiekvie
nais metais sausio pabaigoje 
sakant metinę kalbą apie padėtį 
šalyje, atidarąs šią jungtinę 
Kongreso sesiją ir sėdįs su JAV 
viceprezidentu. JAV Atstovų 
rūmų pirmininkas, tik ką atėjęs 
pas lietuvius ir pasisveikinęs su 
delegacijos nar ia is , tuojau 
prisiminė, kad vasario 16 yra 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė , neoficialiai pras i 
tardamas, jog jis savo gyvenime 
nesitikėjo sulaukt i Sovietų 
Sąjungos sugr iuvimo ir 
Lietuvos bei kitų valstybių 
išsilaisvinimo iš komunistų 
vergijos. Su lietuvių delegacija 
čia pat kabinete nusifotogra
favęs, Atstovų rūmų pirmi
ninkas išskubėjo prie kitų bė
gančių dienos reikalų. 

Tada lietuvių delegacija buvo 
nuvesta į Atstovų rūmų salę 
Kapitoliuje, kur netrukus po 
pirmininko Foley žodžio ir 
Atstovų rūmų kapeliono in-
vokacijos buvo atidarytas svar
bus posėdis su Atstovų rūmų na
rių balsavimu. Mums besėdint 
aukštai iškeltoje galerijoje, kon
gresmanu pranešimai daugiau
siai sukosi apie vakarykščius 
pirminius rinkimus New Hamp-
shire valstijoje. Po valandos 
apačioje pasipylė daugybė 
Atstovų rūmų narių, atėjusių 
atiduoti savo balsą. Kas se
kundę keitėsi į elektronikos sis
temą įjungti ba lsavimo 
duomenys. Dėl to Lietuvos 
valanda smarkiai vėlavosi. Kai 
ji priartėjo, trumpas kalbas 
pasakė lietuvių kilmės Atstovų 
rūmų narys R. Durbin, taip pat 
jo kolega iš Illinois valstijos M. 
Russo ir keli kiti kongresmanai. 
M. Russo reiškė: „Praeityje, 
minėdami Lietuvos Nepri
klausomybės dieną, mes išreikš-
davome paramą ir brolišką 
solidarumą Lietuvos gyvento
jams. O dabar mes norime iš
reikšti savo nuoširdžią padėką 
už jų drąsą, ryžtą ir pasi

aukojimą demokratijos prin
cipams..." 

Vėliau per Amerikos Balsą 
duotame interviu kongres-
manas Russo, jau 18 metų at
stovaująs JAV Kongrese Wa-
shingtone pietvakarinę Chica
gos dalį ir jos priemiesčius, pa
stebėjo, kad Kongrese rengiami 
minėjimai buvo ne tik simbolinė 
parama Lietuvai, bet taip pat 
aiškus žodis Sovietų Sąjungai, 
kad Pabaltijo šalių pavergimas 
esąs nepriimtinas. 

AMERIKOS BALSO 
AUKSINĖ SUKAKTIS 

Vasario 24 d. amerikiečių 
didieji dienraščiai i r kitos 
masinės komunikacijos prie
monės pranešė, kad šiandien 
v ieninte l i s JAV valdžiai 
p r i k l ausan t i s radi jas — 
Amerikos Balsas — mini savo 
veiklos 50 metų sukakt į . 
Amerikos Balsas, angliškai 
vadinamas Voice of America, 
savo transliacijas pradėjo 1942 
m., 79 dienoms praėjus po to, 
kai Amerika įstojo į II pasaulinį 
karą. Jo tikslas buvo skleisti 
teisingas žinias prieš nacių 
varomą propagandą. Po to, kai 
Europą ir dalį Azijos užliejo ko
munizmas, Amerikos Balsui 
iškilo nauji uždaviniai — atsver
ti komunistų skleidžiamą pro
pagandą ir skatinti laisvės viltį. 
Be abejo, šios ilgametės pa
stangos prisidėjo prie Rytų 

Europos išs i la isvinimo ir 
buvusios Sovietų Sąjungos su
byrėjimo. 

Šiandien Amerikos Balso lai
dos transliuojamos 46 kalbomis, 
jo įstaigoje dirba 3,000 įvairių 
tautybių tarnautojų, metinis 
biudžetas 231 milijonas dolerių. 
Transliacijos per savaitę užima 
1080 valandų ir jos per
duodamos žemės palydovo 
pagalba per vieną kurią iš 14 
JAV ar užsienyje esančių stočių. 
Lietuviams turėtų būti įdomu ir 
tai, kad atidaromąjį signalą su 
žodžiais ,,This is the Voice of 
America" visoms programoms 
nuo Amerikos Balso transliacijų 
pradžios į magnetofono juostelę 
yra įkalbėjęs Amerikos lietuvis 
diktorius William Kazlaitis. Jo 
balsas angliškosios bei įvairių 
kalbinių tarnybų buvo nau
dojamas ir devintojo dešimt
mečio pradžioje, kol pagaliau 
vadovybė pakeitė kitu, atrodo, 
ne taip vykusiu balsu. 

Šios sukakties proga tenka 
dar kartą priminti, kad Ameri
kos Balsas savo transliacijas j 
Lietuvą pradėjo 1951 m. vasario 
16 d. ir nuo to laiko per 41 
metus jos nė dienai nebuvo su
stojusios. Transliacijų pradžios 
dieną Lietuva tebebuvo kietai 
suspausta Stalino geležinio 
kumščio ir krašte geso ginkluo
tas pasipriešinimas, persior
ganizuodamas į dvasinę rezis
tenciją, kurios ilgalaikiame po
veikyje šiandien Lietuva vėl 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė. Per tą laiką kiek keitėsi 
laidų turinys bei apimtis, tačiau 
nesikeitė pagrindinis uždavinys 
— teikti okupuotiems teisingą 
pasaulyje vykstančių įvykių 
informaciją ir supažindint su 
išeivių, mūsų atveju lietuvių, 
gyvenimu. Kad Amerikos 
Balsas savo laidas pradėjo 
transliuoti ir lietuvių kalba, 
padėkos nusipelno tuo metu 
į takinga buvusi Amerikos 
Lietuvių Taryba. 

I Amerikos Balso auksinio ju
biliejaus iškilmes, kurios susi
dėjo iš oficialiosios dalies, 
kultūrinės parodos ir įvairių 
tautybių pagamintų patiekalų 
vaišėmis per visą kvartalą išsi
tiesusių Amerikos Balso rūmų 
dviejų aukštų koridoriuose, 
buvo pakviesti buvę ir esantys 
viršininkai bei tarnautojai. 
Šioje masėje žmonių vėl pasi
rodė daug pažįstamų veidų. 

Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai švenčia Lietuvos Nepriklausomybės švente. 
Nuotr. Gailės Radvenytės 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Švento Kazimiero salė pa
puošta vaikų darželio moki
nukų iškarpytomis, tautiniais 
drabužiais žmogaus dydžio 
lėlėmis. Vasario šešioliktosios 
progos konkursiniai albumai ir 
lankstinukai išdėstyti ant stalo. 
Konkurso tema — „Kelionė į 
Lietuvą". 

Mokyklos vedėja Marytė 
Newsom pristatė JAV Vaka
rinio pakraščio Lituanistinių 
mokyklų inspektorių Igną Me
džiuką, mokyklos rėmėją p. 
Mikalajūną, ir p. Kalantą, Ro
mo Kalantos brolį. Minėjo, kad 
šis yra džiaugsmingas minėji-

Kartu tai buvo proga prisimin
ti ir pirmąją Amerikos Balso lai
dą lietuvių kalba. Tada išvers
tas į lietuvių kalbą diktoriaus 
V. Dambravos balsu buvo per
duotas Amerikos valstybės 
pasekretoriaus E. Barrett žodis, 
kuriame jis kalbėjo: „Jungtinių 
Valstybių visuomenė ir vyriau
sybė šių transliacijų keliu steng
sis perduoti jums tą gyvą dėmesį 
ir susirūpinimą, kuriuos jos turi 
lietuvių tautos gerovei..."' Lietu
vos įgalioto ministerio Wa-
shingtone P. Žadeikio sveiki
nimą perskaitė pulk. K. 
Grinius, o Pennsylvanijos 
kongresmano D. Flood — J. 
Stukas. Pirmosios 15 minučių 
trukmės laidos pranešėjas buvo 
jūrų kapt. P. Labanauskas. Lai
dos tada buvo transliuojamos iš 
New Yorko. Tuo tarpu Ameri
kos Balso auksinio jubiliejaus 
proga lietuvių tarnyba perdavė 
interviu su buvusiu pirmuoju 
lietuvių tarnybos vadovo ir 
redaktoriaus pareigas laikinai 
einančiu Juozu Laučka, vasario 
24 d. kartu su žmona dalyvavu
siu ir bendrame Amerikos Balso 
50 metų sukakties minėjime. 

Kaip jau žinoma, nuo sausio 
26 d. Amerikos Balso laidas 
vidutinėmis bangomis per
transliuoja ir Lietuvos radijas. 
Kiek anksčiau jis pradėjo per
transliuoti ir Laisvosios 
Europos radijo laidas lietuvių 
kalba. Tačiau, kaip dienraščio 
„Washington Post" 1992.11.24 
nr. rašo korespondentė Dana 
Priest, Amerikos pareigūnai 
sakę, jog galimas dalykas, kad 
iki šio dešimtmečio pabaigos 
Laisvės ir Laisvosios Europos 
radijo laidos bus laipsniškai pa
naikintos. 

mas, nes Lietuva pagaliau yra 
laisva. 

Vasario šešioliktosios proga 
vyresnieji mokiniai, nuo 6 iki 10 
skyriaus, rašė tema „Kaip mes 
galime padėti Lietuvai laisvės 
kelyje". Pirmą vietą laimėjo Ag
nė Baranauskaitė, antrą — Ne
rijus Mikalajūnas, trečią — 
Povilas Pakuckas, ketvirtą — 
Andrius Ragauskas ir penktą — 
Marius Analauskas. 

Jaunesni mokiniai, nuo dar
želio iki ketvirto skyriaus, ruo
šė albumus, lankstinukus ir, 
brošiūras tema „Kelionė į 
Lietuvą". Laimėtojai vaikų 
darželyje buvo Kristukas But-
kys ir Vita Reivydaitė, I-me 
skyr. — Sigita Newsom, II sk. 
— Auksė Stočkutė, III sk. — 
Karina Balchaite, Valdas Var
nas, ir Saulius Žemaitaitis, IV 
— Kristina Jocaitė, ir lietu
viškai besimokančių klasėje — 
Viktutė Balcrftitė ir Povilas 
Žemaitaitis. > Jiems buvo 
padovanoti maišeliai su Lietu
vos auksu — gintaru. Paskelbus 
laimėtojus. Agnė Bara
nauskaitė perskaitė savo 
premijuotą rašinį. 

Vaikų darželis, belaikydami 
„Lietuva" sudarančias raides 
rankose, gražiai padeklamavo 
Jono Minelgos eilėraštį 
„Lietuva". 

Sekė Amando ir Rolando Ra
gauskų suruoštas montažas, 
„Lietuva, kelyje į laisvę", pra
dėtas mintimi, kad lietuviai, 
išsisklaidę visame pasaulyje, 
sekė įvykius Lietuvoje. Pir
mame gyvajame paveiksle 
rodoma, kaip Lietuvoje atgavo 
krašto simbolius — himną, 
vėliavą. Žmonės džiaugsmingai 
kelia trispalve Gedimino pilyje. 
Sekančiame paveiksle vaiz
duojamas Baltijos kelias su Es
tijos, Latvijos if Lietuvos vėlia
vomis. Sekusioje scenoje — 
nugriaunamos komunistinės 
statulos. Seka blokada, kuria 
okupantai bandė ekonomiškai 
pasmaugti Lietuvą. Tolimesnėje 
scenoje vaizduojami įvykiai prie 
televizijos bokšto, kur žmonės 
parodė, kad už laisvę jie pasi
ruošę aukoti savo gyvybes. 
Vaizdavo vasaros Sporto 
Žaidynes, kurios buvo sutrukdy
tos baisiu įvykių Lietuvos 
pasienyje — Medininkuose. 
Paskutinėje scenoje vaiz
duojama Pasaulio valstybių 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimas, pradedant Islan
dija ir baigiant JAV. 

Programos paskutiniąją dalį 
atliko lituanistinės mokyklos 
choras, sudainuodamas „Vai ko 
nusižvengei" ir „Kur gintarais 

nusėtas marių krantas". 
Išdalinus „Lietuvių dienų" 

komiteto dovanėles, ir 

padėkojus p. Mikalajūnui už 
auką mokyklai, programa buvo 
baigta visiems giedant Lietuvos 
himną. 

Gailė Radvenyte 

LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJA 

Vasario 23 d. Los Angeles 
Tautinių namų valgykloje įvyko 
metinis Lietuvių kredito unijos 
narių susirinkimas, kuriame 
apie praėjusių metų veiklą 
pranešė valdybos pirm. R. 
Bužėnas. Kredito unijai pri
klausė 717 narių. Indėliai 
pasiekė beveik 8 mil. dolerių, 
bet paskolos šiek tiek sumažėjo. 
Todėl ir procentai už indėlius 
mažinami, nes visur, esant eko
nominiam atoslūgiui, procentai 
už paskolą ir indėlius smarkiai 
nukritę. 

Susirinkime susikaupimo 
minute pagerbti 1991 m. miru
sieji kredito unijos nariai: A. 
Audronis, J. Ambrozė, J. Kloris, 
V. Pažiūra, J. Safrončikienė ir 

A. Žaliūnas. 
Praėjusių metų susirinkimo 

protokolą perskaitė sekr. V. 
Juodvalkis. Jis trumpai api
būdino ir iždo stovį, nes balan
sas ir pajamų bei išlaidų 
apyskaita buvo išsiuntinėta na
riams prieš susirinkimą. Kredi
to komiteto pirm. I. Medžiukas 
pranešė, kad praėjusiais metais 
buvo išduotas 93 įvairių rūšių 
paskolos 759 tūkstančių dolerių 
sumai. Priežiūros komiteto var
du kalbėjo V. Černius, tikrinęs 
unijos knygas ir dokumentus — 
jokių nukrypimų nerasta. Nese
niai unijos veiklą tikrinę ir 
valdžios revizoriai, kurie iš
vadoje jokių esminių pastabų 
nepadarė. 

Išsiaiškinus kai kurias pasta
bas dėl praneš imų, vyko 
rinkimai. Į valdybą, nepasiūlius 
kitų kandidatų, išrinktas J. Pet
ronis ir į priežiūros komitetą V. 
Černius. 

Sus i r inkimui pas iba igus , 
buvo kuklios vaišės. 

Ig. M. 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien n u o pirmadienio ik i penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Vieos laido* is WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

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

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

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

1992 METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą 

Balandžio 6 iki balandžio 23 
Balandžio 23 iki gegužės 9 
Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki „rugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

LUFTANSA — per Frankfurtą 

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

AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTUOS RESPUBLIKAS 

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

502. BIRŽELIO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
.pilnius 3 naktys, Ryga 3, Talinas 3, St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Lufiansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 - 1 9 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5, Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

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

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

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

TELEPHONE: 
FAX: 

(708) 430-7272 
(708) 430-5783 

INTERNATIONAL TRAVEL CONSULTANTS 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 
1992 METAIS 

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

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

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

Gegužės manas): 
Nuo 04 geg. iki 20 geg. 
Nuo 10 geg. iki 23 geg. 
Nuo 11 geg. iki 24 geg. 
Nuo 14 geg. iki 30 geg. 
Nuo 21 geg. iki 06 birž. 
Nuo 28 geg. iki 13 birž. 

Rugpjūčio mėnes(: 
Nuo 03 rugp. iki 15 rugp. 
Nuo 06 rugp. iki 22 rugp. 
Nuo 09 rugp. iki 22 rugp. 
Nuo 13 rugp. iki 29 rugp. 
Nuo 20 rugp. iki 05 rūgs. 
Nuo 24 rugp. iki 06 rūgs. 
Nuo 27 rugp. iki 12 rūgs. 

Birželio mėnesi: 
Nuo 04 birž. iki 04 liepos 
Nuo 07 birž. iki 20 birž. 
Nuo 08 birž. iki 21 birž. 
Nuo 11 birž. iki 27 birž. 
Nuo 15 birž. iki 28 birž. 
Nuo 18 birž 
Nuo 21 birž 
Nuo 25 birž 

iki 30 birž. 
iki 04 liepos 
iki 11 liepos 

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

iki 03 spalio 
iki 03 spalio 

MA 
•^ mrrc 

Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra 
pasiruošęs jums sudaryti patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas. Jau treti 
metai, kai labai sėkmingai veikia mūsų raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslau
gas ir informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, transportą ir įvairias ekskursijas. 

T T 

ilrai" 
INTERNATIONAL 

v r y TRAVEL CONSULTANTS J £ a 11 
Organizuojame grupines ir individualias Keltones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" —virš 10 skirt ingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu i namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•528 South 7»th Avenue 223 Ketver i * gatvė 
Hlekory HM, ItHnote 604S7 VUnfcia, Uatuva 
Telefone* (70t) 430-7272 Telefonas 350-115 Ir 778-392 
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Redaguoja di. K. A. Dagyi 

MUZIKA PRO RIMTĄ ŪSĄ 
„Muzika kaip trylika tarakonu ir viena musia" 

Liet k. žodynas VIII, Vilnius 1970 

Modernistas kompozitorius Tai liūtų staugimas! Kai tėvelis 
sukasi 

repetuoja, malūnėlis 

— Aš tavo vietoj greičiau užmigčiau 
skaitydama aritmetikos vadovėlį. 

Kai mokytojas nemato — Ar ne per daug gaidų? 

Ne pro šalį ir lašelį l kaire ir į dešinį, vėl į kairę... Generalinė repeticija (kai veltui salės 
negauna) 

Kad daugiau nereikėtų repetuoti! Linksmų jaunikaičių trio 0 čia kvartetas 

Ir oktetas Vidurmiesčio simfoninis 
orkestras 

Kaip ant žemės, 
taip ir danguje 

KĄ DARYTI SU LENINU? 

Maskvos šeimininkai turi 
bėdą, ką daryti su Lenino 
mumija? Ar iš mauzoliejaus iš
vežti ir kur nors slaptai palai
doti, kad to nežinotų užkietėję 
seno raugo komunistėliai, ar su
deginti ir pelenus išbarstyti, 
kaip sąjungininkai padarė su 
nacių Goeringu, ar dar ką 
padaryti. Susilaukia visokių 
pasiūlymų. Vieni siūlo mumiją 
užsieniui parduoti. Pirkėjų at
siras, sumokės didelius pinigus 
tie, kurie renka visokius nerei
kalingus suvenyrus. Prekybinė 
firma Stanbet siūlo ne parduoti, 
tik išnuomoti ir kaip neįprastą 
eksponatą apvežioti po visą 
pasaulį. Per porą metų būtų 
galima surinkti 2 bilijonus 
dolerių ir pinigus sunaudoti lab
daringiems tikslams .(Iš užsienio 
spaudos). 

GYVŲ MOTERŲ MUZIEJUS 

Briusely atidarytas pirmasis 
pasaulyje moterų muziejus su 
gyvais eksponatais. Atidarymo 
ceremonija susilaukė didelio 
masinės informacijos priemonių 
dėmesio. Kaip viena iš keisčiau
sių Belgijos kultūrinio gyve
nimo apraiškų. Gyvieji ekspona
tai susodinti ant kėdžių, nuo 
žiūrovų juos skiria ištempta 
virvė ir įspėjimas trimis 
kalbomis: „Rankomis neliesti!" 
Moterys sėdi ant 11 kėdžių, 
dvyliktoji tuščia: ten esanti 
„nematoma moteris". Tarp 
eksponatų — pačios įvairiausios: 
namų šeimininkė, politikė, mez
ganti moteris, komunistė 
(skubėkite pasižiūrėti, nes greit 
jų gali nebelikti, — skatina 
lankytojus muziejaus šeimi
ninkas), mergaitė, dar netapusi 
moterim, kvaila moteris, pro
stitutė ir kt. Lankytojai jas 
šnekina, jos pasakoja savo gyve
nimo istorijas. Muziejus 
atidarytas tik sekmadieniais. 
Eksponatai kiekvieną kartą 
keičiasi. 

MENKAS BIZNIS 

KGB rūmus Maskvoje apžiū
rėti dabar gali kiekvienas. 
Galima net pasėdėti už buvusio 
viršininko Andropovo stalo, bet 
už tą didelį žingeidumą reikia 
mokėti valiuta: bilieto kaina 30 
dolerių. Naujų šeimininkų 
nusiminimui per kelis šios 
žiemos mėnesius tokią sumą 
sumokėti už valandėlę šiuose 
baisiuose rūmuose atsirado vos 
apie šimtą smalsuolių. 

TAUTŲ 
CHARAKTERISTIKA 

Britų kelionių vadovas Tin-
ney aptaria turistų rojų ir pra
garą Europoje: 

— Europoje jausies kaip rojuj, 
jei bus policija britų, automo
bilių mechanikai vokiečiai, virė
jai prancūzai, meilikautojai 
italai ir programų organiza
toriai šveicarai. Pragarą patirsi, 
jei pataikysi ant anglų virėjų, 
vokiečių policininkų, prancūzų 
mechanikų, šveicarų meilikau-
tojų ir italų organizatorių. 

AMERIKOJ ATVIRKŠČIAI 

Europos laikraščiai pirmoj 
vietoj, stambiausiom antraštėm 
iškelia didžiuosius pasaulio 
įvykius, nusipelniusius 
asmenis, politikus, menininkus, 
rašytojus. Amerikos spauda 
daro atvirkščiai: pirmuosiuose 
puslapiuose dedami didieji 
nusikaltėliai, jų nuotraukos, 
kriminalų aprašymai, iš kurių 
paskui mokosi būsimieji 
nusikal* ̂ iai, o mokslo, meno 
žmonės tiK kur nors nežymioje 
laikraščio vietoje, jei iš viso jie 
dar minimi. 

. VEsprit, Paryžiuj 
• 

Paryžiuje atidarytas resto-

Spaudoje pasidairius 
EŠELONO PRIEŠAKY 

DRAUGAS, šeštadeinis, 1992 m. kovo mėn. 7 d. 

Linas žilvitis 
PILIETYBĖ 
Išsižadėjęs krašto seno, 
Andais jis prisiekė naujam. 
Dabar jo priesaika paseno, 
Tik pilietybė liko jam. 

Keista mintis jam širdį gnybia 
(Nei tau, nei man io nesuprast), 
Kaip grįžt į seną pilietybę, 
Bet ir naujosios neprarast. 

O būtų geras jis pilietis 
Ir šios valstybės, ir kitos. 
Nereik tik priesaikos gailėtis, 
Dabar nė rublio nevertos. Iš Izraelio spaudos 

Lietuvai a t g a v u s nepri
klausomybe, nebelieka jokio 
pasiteisinimo, kad mums dar 
reiktų pasilikti tolimesniam 
gyvenimui išeivijos kraštuose... 
Ji (Lietuva) laukia ešelonų, 
grįžtančių į namus, bet kur jie? 
Visas mūsų lietuvybės veikimas 
jau čia nereikalingas, ir iš šešių 
prenumeruotų leidinių dar 
laikinai palieku vieną, taip, kad 
Pasaulio lietuvio prenumeratą 
nutraukiu ir prašau toliau jo 
nesiuntinėti. K. Adickas. 

Pasaulio lietuvis 
PL red. p r i e r a ša s : At

sisakykite ir to paskutinio. Šis 
laiškas rodo, kad ir tas jums ne
reikalingas. 

Spyg. prierašas: labai lai
mingos kelionės ešalono prie
šaky! 

IŠ RESPUBLIKOS 

AVYŽIUS TIKI ČIGONEI 

— O kada aš miriau? — tokį 
klausimą buvo pr ivers tas 
pateikti Žirmūnų seniūnijos 
darbuotojas rašytojas Jonas 
Avyžius. 

— Pernai! Je i jūs t ikra i 
gyvas, mes iš ta isysime 
dokumentus, bet... atsakyme 
buvo girdėti abejonė. 

Gal dar nevėlu? Gal rašytojui 
pavyks įrodyti, jog yra gyvas ir 
nesiruošia mirti? Tiesa kiemsar-
gė sausio talonus sviestui ir 
cukrui jau įteikė tik jo žmonai 
Irenai... Gerai, kad Jonas Avy
žius mėgsta humorą. Be to, jo 
mamai čigonė seniai seniai 
kaime pasakė: „Tavo sūnelis 
išvažiuos į didelį miestą ir 
gyvens 79 metus". 

GAVO VIENĄ BALSĄ 

Veterinarijos gydytojas H. 
Martinkėnas, kandidatuodamas 
į Vilniaus mėsos fabriko kaž
kokios delegacijos sudėtį, slap
tuose balsavimuose gavo vieną 
balsą. 

Išsiskyrusi, ūgis 155 cm, au
ginanti sūnų, turinti savo butą 
Kaune, su visais šiuolaikinės 
moters t rūkumais moteris, 
norėtų susipažinti su vyriškiu, 
ne jaunesniu kaip 30 metų ir 
nepraradusiu humoro jausmo. 

* 
Gal ir nekuklu taip rašyti, bet 

širdį skauda, kad tokia graži, 
gera ir nuostabios figūros 
mamytė gyvena viena. Jai 47 
metai, ūgis 165 cm, labai 
skaniai gamina valgį, gera 
šeimininkė ir sveikata nesi
skundžia. Norė tume, kad 
parašytų vyras iki 70 metų 
amžiaus, gyvenantis užsienyje. 

Respublika, t u r i n t i 16 
milijonų rublių skolos, skirs 
5000 rublių tam, kas padės 
demaskuoti viename iš tur-

DEJA, TAI TEISYBĖ 

Mūsų atmintyje buvo paša
linta malda iš mokyklų, ir per 
trumpą laiką mokyklos virto ne 
mokslo institucijomis, bet sek
so mokyklomis. 
Antanas Juodvalkis, Draugas 

* 

Lietuvoje įsitvirtino ir įsi
drąsino caristinis ir komunis
tinis mužikas. Abu skyrėsi labai 
mažai, nors pirmųjų, caristinių 
mužikų, buvo žymiai mažiau. 
Vytautas Volertas, Draugas 

* 
Mes, lietuviai, paprastai 

daugiau išgeriam negu suval-
gom. 

Akiračiai 
* 

Jeronimas Kudošius, rašy
damas savo klasės draugui, pus
broliui Motiejui, irgi Kudošiui, 
porą kartų užklausė, ar Lietuvoj 
nereikia patyrusio ministro, 
pvz. vidaus reikalų, kurio ten jie 
ilgai ieškojo? 

KAS BUTU JEI DALIŲ 
NEBŪTŲ 

Kaune Vytauto bažnyčioje 
Kalėdų dieną buvo koncertas, 
a t l ikta Kalėdinė misterija. 
Vargonavo Dalia Jataukaitė, 
kankliavo Dalia Mateikaitė. 
smuikavo Dalia Terminaitė. 

Singapūre, kuris pasižymi 
didele švara, kramtomoji guma, 
jos atliekos, pamestos gatvėse, 
restoranuose, teatruose, 
mokyklose visiems tiek įkyrėjo, 
kad valdžia uždraudė tą skanės
tą importuoti, gaminti ir par
davinėti. 

AR GALIMA PASAKYTI 
TEISYBĘ? 

Joan Feldman Reader's Digest 
žurnale rašo, kad įstaigoje, kur 
vyras dirba, buvo pasisvečia
vimas, ir vyro draugas rado 
reikalą į namus parvežti savo 
sekretorę, kuri buvo gerokai 
įgėrusi. Tai buvo gražus jo ges
tas. Bet jis turėjo pavydžią 
žmoną, tai grįžęs į namus apie 
tai nieko nepasakojo. Tos dienos 
vakarą tas draugas su žmona 
važiavo į restoraną. Vienu metu 
jis pastebėjo, kad po vairuotojo 
sėdyne kyšo moteriško batelio 
galas. Jam truputį neramu. 
Vienu metu, kai jo žmona nusi
grįžusi į langą kažką įdėmiai 
stebėjo, vyras pro savo langą iš
metė tą batelį. Tvarkoj. Dabar 
atvažiavo į restorano aikštelę 
pastatyti (paparkinti) automo
bilį ir ruošiasi išlipti. Žmona vis 
dairosi, nerimsta ieško ir pa
klausė vyro: 

— Ar nematei, kur dingo ma
no antras batelis? 

IR GUDRUMAS! 

Pirkėjai pastebėjo, kad kai 
kuriose Vilniaus krautuvėse, 
sveriant mėsą ir kitas bran
gesnes prekes, pardavėjai 
mikliai po svarstyklėmis pakiša 
magnetą, nuėmę prekę, jį vėl 
atitraukia. 

* 
Kiaulė gražiai atrodo ant sta

lo, o ne už stalo. 
Lietuvos aidas 

* 
—..Pone mokytojau, jūsų bal

sas girdimas jau penkiasdešimt 
antroje gatvėje! Ir tie žodžiai 
mane nuginklavo. 

Juozas Masilionis 

Autobuse, sudarytame iš 
trisdešimt septynių keleivių, 
rasti keturi zuikiai, grįžę be 
bilietų iš medžioklės . 

(Iš kontrolieriaus pažymos) 

Lietuvoj nėra tiek grindų, 
kiek dabar atsirado buvusių 
pogrindininkų. 

Nugirsta iš vilniečių 

ranas šunim* Pietūs kainuoja tingiausių Lietuvos dienraščių 
2.5 franko dirbantį KGB agentą Tomą. Negaliu patikėti savo akimis..! 

1$ Hustral«: spnudos 
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Vysk. S. Tamkevičius Lemonto Maironio mokyklos darželio mokiniukų tarpe. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 

MADŲ PARODA 

Šiais metais žiemos kaip ir 
nebuvo. Porą kar tų iškritęs 
sniegas tik t rumpam akimirks
niui papuošė laukus ir pievas. 
Vaikai vos spėjo nul ipdyt i 
sniego senius. Keletą kartų bal
tu, sidabriniu šerkšnu subal
tavo medžiai. Labai gražu, bet, 
vos saulei pakilus, tas žiemos 
grožis dingo. 

Pavasaris jau čia pat. Kai 
kuriose vietose arčiau namų jau 
pražydo pirmosios pavasario 
gėlės. Puošiasi gamta naujomis 
spalvomis, o ir mes moterys 
peržiūrime savo drabužių spin
tas. Prasideda madų parodos, 
parodydamos įdomiausius ir 
madingiaus ius pavasar io ir 
vasaros drabvfžius. 

Lietuvių centras Lemonte 
kasmet rengia madų parodą — 
t a i še imos madų pa roda . 
Model iuoja mamos , t ė v a i , 
vaikai, močiutės ir tėvukai. 
Ma lonu p a m a t y t i į va i r ių 
dydžių. įvairaus ilgumo ir šio 
pavasario spalvų drabužius. 
Šios Lietuvių centro madų 
parodos vyriausia rengėja — 
Birutė Augaitienė. J i rūpinasi 
parodos orginalumu. įdomumu 
ir pasisekimu. Jai daug padeda 
Virginija Jurcienė. Ji surado 
daug parduotuvių, didesnių ir 
mažesnių, kurios sutiko duoti 
drabužius modeliavimui. Kelios 
Oak Brook centro parduotuvės 
taip pat paskolina drabužius. 
Virginija rūpinasi ir modeliais. 
Ji suka galvą, kaip juos gražiau, 
elegantiškiau aprengti. Modelių 
bus jaunesnių, vyresnių, stores
niu ir lieknesnių. Tokių, kokius 
sutinkame kasdieniniame gyve
nime ir savoje aplinkoje. Su 
moterimis ir mergaitėmis ma
žiau bėdų. jų per daug nereikia 
;A -.syti ir raginti, kad sut iktų 
modeliuoti. Na kas čia y ra — 
pavaikštai, pasisukinėji ir tiek. 
Su vyrais jau kitaip, j iems jau 
eikia įrodyti jų reikalingumą ir 

kad be jų tikrai negalima apsi
eiti. Ačiū jiems. Sutiko mode
liuoti nemažas būrys. 

Madų paroda rengiama labai 
geram tikslui. Reikia pagaliau 
pabaigti išmokėti centro pasko
la, nes l ietuviška prigimtis 
ne le idž ia gyven t i skolose . 
Lietuviu centras kaskart vis 
stipriau ir stipriau stojasi ant 
savo kojų Ačiū visiems, kurie 
suprato centro reikalingumą su
jungti po plačius ir tolimus 
užmiesčius išsiblaškiusius ir 
nuo lietuviško kamieno pradėju
sius atitolti lietuvius Lietuvių 
patarlė sako, kad dedamas grū
das prie grūdo pripildo aruodą. 
Taip ir čia kiekvienas gautas do
leris prisideda prie centro iš
laikymo ir jo gražinimo. 

Važiuojant 127 gatve matome, 
ka ip graž ia i pr ieš cen t rą 
plevėsuoja Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos Anksčiau abi vėliavos 

kabėjo ant vieno stiebo. Dr. 
Leonas ir I r ena Kriaučel iūnai 
padovanojo Lietuvos vėliavai 
atskirą stiebą. Važiuodami pro 
šalį visi žino, kad čia lietuvių 
cen t r a s . Lemon to mies te l io 
pareigūnai, paprašyt i Lietuvių 
centro vadovybės, sut iko prie 55 
kelio ir 127 gatvės pastatyt i 
iškabas, kurios rodo kelią į 
Lietuvių centrą. T a s iškabas 
puošia trispalvė ir geležinis vil
kas. Iškabas meniškai suprojek
tavo Petras Jokubauskas . Pet
ras padarė ir madų parodos la
bai įdomius p l aka tus . 

Kiek pajėgdami rūp inamės 
savų lietuviškų centrų išlai
kymu. Jie mums visi labai 
r e i k a l i n g i i r s v a r b ū s , t a i 
lietuvybės iš la ikymo židiniai. 
Tie centrai, kad ir ne taip 
puošnūs, bet l ie tuviui artimes
ni, nes jie y ra mūsų antrieji 

namai . 
Lietuvių centro madų paroda 

bus kovo 22 d. Pradėsime kok
teiliais. Vyrai žada moterims 
gražiai patarnauti . Po kokteilių 
1 vai. p.p. valgysime pietus, ku
riuos pagamins Racine kepyklos 
ir delikatesų parduotuvės šei
mininkės. Kiek nugirdau, bus 
labai skanu. Skaniai ir sočiai 
pavalgiusios, žiūrėsime ir gė-

resimės naujausiomis madomis. 
Galėsime pakritikuoti ne t ik 
drabužius, jų spalvas a r pasiu
vimą, bet ir pačius modelius. 
Manau, Kad bus labai įdomi 
popietė. Vienoje salėje daugiau 
kaip 350 įvairaus amžiaus 
moterų. Kviečiame ir vyrus. 

Šįmet salė bus sutvarkyta tru
putį kitaip. Modeliavimo takas 
bus pačiame salės viduryje. 
Taigi stalai bus iš abiejų pusių, 
o ir pats takas bus per visą salę. 
Matysime daug geriau. Rengė
jos s tengias i ka ip ge r i au , 
gražiau ir įdomiau visa tai pada
ryti. Genė Rimkienė rūpinasi 
surinkti kiek galima daugiau 
skelbimų. 

Laikas bėga labai greitai, 
madų paroda jau ne per toliau
sia. Užsisakykite stalus ar pa
vienes vietas kaip galima grei
čiau pas Ritą Riškienę — 
708-599-2253 arba pas Dalią 
Dundzilienę - 708-986-9068. 

Birutės Augaitienės sudary
tas komitetas daug dirba ir 
rūpinasi, kad galėtų priimti 
visas kuo geriausiai. Linkime, 
kad; pamiršę savo kasdieninius 
rūpesčius , p ra le i s tumėt t a s 
kelias valandas gražioje aplin
koje ir galbūt matytas madas 
ga l ė s i t e p r i s i t a i k y t i s a u . 
Pasimatysime kovo 22 d. Lietu
vių centre Lemonte. 

Bronė Nainienė 

SARAH'S AGENCY 
119 South MilwaukM A ve. 

Wheellng, IL 60090 

Tol. 708-541-2030 

Parūpiname gerus darbus: 
namų ruošoje, vaikų arba vyr. 
amžiaus žmonių priežiūroje. 
Galimybė gyventi kartu, arba at
skirai. Anglų kalba reikalinga. 
Daugiau informacijos gausite 
atvykę pas mus. Darbo vai . : 
nuo 8 ryto ik i 5 p.p. 

Deng iami s toga i , kalamas 
..siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

V A A D 
Internat ional 

In format ion Service 
Parūpiname darbus Aliaskoje. At
lyginimas pradžiai $30 į valandą a-
rba daugiau. Informacijai kreipki
tės pas mus: 

P.O. Box 2 9 8 1 4 
ChJcago, IL 8 0 6 2 9 
Tai . 3 1 2 - 4 7 8 - 4 9 7 5 

TIESIOGINIS SKAMBINIMAS 
Į LIETUVĄ SU ACC SUTAUPYS 
JUMS PINIGŲ! 

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

Palyginkite kiek ACC Jums gali sutaupyti naudojant 5 minučių 
pokalbio pavyzdį: 

Iš Čikagos į Lietuvą 

Iš Čikagos j Nevv Yorką, NY 

Iš Čikagos \ Los Angeles, CA 

Iš Nevv Yorko į St.Petersburg, FL 

Iš Bostono į VVashingtoną, DC 

ACC 
$8.17 

.70 

.70 

.70 

.65 

AT&T* 

$11.23 
.75 
.76 

.76 

.73 

MCI 
$ * * 

.70 

.75 
.75 
.68 

SPRINT 
$8.27 

.75 

.75 

.75 

.73 
1-92 

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

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

PADĖKITE LIETUVAI, TAUPYDAMI SAU! 

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

INCOME TAX 
SERVICE 

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

Pranas G. Meilė, CPA 
2 8 4 9 West 63 S t r e e t 
Chlcago, I I I . 6 0 6 2 9 

T e l . : Raštine (312) 7 7 6 - 5 1 6 3 
N a m ų — ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 5 3 4 7 

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

Kreiptis Ė Hermis Deckys 
Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6-».v. 

Kalbėti lietuviškai 

PARDAVIMAS IR TA ISYMAS 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

RACINE K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago. IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

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

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonderj 

436-6937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad. irtrečiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MASTER P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžiusv 
BEN SERAPINAS 708 636-2960 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 -5959 
(708) 425 -7161 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Bllnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

P a r d u o d a m a s 2 - j ų a u k š t ų 
mūr in is namas Kaune. Kreiptis 
to l . ( 416 ) 6 6 0 - 7 0 6 0 . 

Qntui>£ 21 
KMIEC1K REALTORS 

7922 S. Pulaski B 4 
4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės Į Danutę Niayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

IEŠKO DARBO 

Dv i j a u n o s l ie tuvai tės i e š k o 
d a r b o prie vaikų arba senelių. 

Skambinti: 7 0 8 - 3 6 5 - 5 6 2 7 

M o t e r i s Iš L ie tuvos i e š k o 
bet kokio darbo. 

Skambint: 3 1 2 - 9 2 5 - 3 1 5 6 

STASYS ŠAKINIS 
Dažytojas 

iš vidaus ir iš lauko: 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas 
4812 S. Paulina. Chlcago 

Tol. 312-927-9107 

Padedame parduoti jūsų automobilį 
Galime gaut naujus arba vartotus auto. pigiausia kaina. 
Siunčiame automobilius į Lietuvą. 
Kalbantiems lietuviškai — Andriaus nuolaida. 
Skambinti: 3 1 2 - 2 5 2 - 0 5 6 0 kasdien 4:30 v. p.p.—7 v.v. 

Š e š t d . , s e k m d . 12—4:30 v. p.p. 

2 8 8 3 N. Milvvaukee 
Chicago, IL 60618 

REAL ESTATE 

m^ 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. KodzJa Ave., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

MISCELLANEOUS 

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

T6d. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3208Va W e s t 9 5 t h S t re t 
T e l . — (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Gzntuifc a 
D. MLS 

REALMART, INC. 
bb02 S. Pulaski, 

Chicago, IL (.0629 
312-585-6100 

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

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

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PAOAUNO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauta lietuvių, anglų ir 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
parduodame namus 

• Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
" Greitas ir sąžiningas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo telefonu: 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

t" 

OjTtUJ# r2l 
m MIS 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453 

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

ASTA T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

FOR R E N I 

Marlnette. Wl Išnuomojamas 1 
mleg. Ir virtuvės butas vienam 
asmeniui — pensininkui $260 į mėn. 
„Utillities incld". 

Kreiptis: tel. 1-414-897-4403 

Išnuomojamas šviesus, švarus bu
tas. Yra 3 kamb.; virtuvėje kabinetai, 
šaldytuvas, virykla ir oro vėsinimas. 
Skambinti iš ryto asmeniškai. 

Tel. 312-737-7202. 

išnuomojamas 2 mleg. butaa 
„Garden apt." Su šiluma ir virykla, 71 
St. & Francisco. $480 į mėn. + 
..deposit". Galima tuoj pat užimti. 
Kreiptis; tel . 312-436-0044. Kalbėti 
angliškai. 

Kauna medikų šeima Išnuomoja at
skirą 2 kamb. butą. Sav. gali suteikti 
pilną medicininį aptarnavimą, 
aprūpinti telefax bei kompiuterio ryšiu 
bei padėti buitiniuose reikaluose: 
Kauno tel . 79-96-22 arba Oak 
Lawn, IL tai. 708-423-0650. 

HELP VVANTED 

CHILOCARE HOUSEKEEPING JOBS 
If you speak Engllsh & have references. 
my agency has jobs for you 

Call Rosalle Shore 
312-649-0822 

Betvreen 9 am » 6 pm 

ieškome moteris Iki 40 m. kartu 
gyventi ir padėti namų ruošoje vyr. 
amžiaus moteriai, grįžusiai iš li
goninės $140 į sav. Skambinti tarp 11 
v . r . - 4 v.p.p. 708-562-5583 

U.S. SAViNOS B O N O S 
Į THgGgĘAT AMĘgiCAN INVESTMENT 

i i I 



IŠKILIŲJŲ L IETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS S O L I S T Ų 
KONCERTAI AMERIKOJE 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse: 

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

Irena Milkevičiūtė 
sopranas 

Vaclovas Daunoras 
bosas 

Robertas Bekionis 
pianistas 

RENGIA 
LIETUVIŲ FONDAS 

AS NORIU MIRTI 
VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ! 
Prieš 45-rius metus žuvusiam 
kpt. Jonui Noreikai atminti 

P I L Y P A S N A R U T I S 

Ir apie Joną Noreiką permažai 
rašyta , permažai j is buvo atsi
min tas , permažai pagerbtas. 
Kodėl? Ir vėl t a pati priežastis: 
kovoje su klastinguoju okupan
tu tėvynės labui teko jo asmenį 
ir jo darbus slėpti. 

Jonas gimė 1910.X.8. Šukonių 
kaime, Šiaulių apsk., karinin
kas, pakel tas kapitono laipsniu, 
teisininkas, paski r tas į kariuo
menės teismą žurnalistas, reda
gavo Karį. Pirmosios bolševikų 
okupacijos metu susirišo su po
grindžiu — Lietuvių Aktyvistų 
frontu. Jis Žemaitijos LAF orga
nizatorius. Buvo tolerantiškas, 
sujungė Žemaitijos grupes. Lai
kinosios Lietuvos vyriausybės 
buvo paski r tas Šiaulių apskri
ties viršininku. J . Noreika gynė 
savo apskritį nuo naciškų užma
čių. 1943 meta is jo apskrities 
jaunimui nestojant į SS batali-
jonus, jis buvo Gestapo areštuo
tas i r su Lietuvos įkaitų grupe 
išvežtas į Stutthofo stovyklą. 

Vienybė — labai žinomas 
v i s i e m s žodis . K a i ku r i e 
žurnalistai siūlo mažiau kalbėti 

apie vienybę. Bet mūsų kilnusis 
kongresmanas Durbin vasario 
17 d. Balzeko muziejuje kalbė
damas vistiek siūlė: „Lietuviai, 
sudarykite „umbrella", kalbė
kite Kongrese ir Senate vienu 
balsu!..." 

Jonas Noreika taip pat vienin
gai lietuvių kovai dėjo ypač 
daug pastangų. Atsimenu, kai 
tuoj po 1941 sukilimo jis su 
žemaičių delegacija atvyko į 
Kauną ir išbarė mus, kad per 
mažai dedame pastangų vienin
gai kovai. Noreikos pastangos 
daug padėjo perė j imui į 
vieningą antinacinę pogrindžio 
veiklą. 

Stutthofo stovyklose, ku r visi 
nualinti lietuviai kaliniai buvo 
daugiau ar mažiau pasimetę, 
Noreika buvo vienas iš ini
ciatorių sukurt i mokslinę Stut
thofo akademiją. Čia buvo 
išnaudoti mūsų profesionalai 
prof. Jurgut is , prof. Sruoga, 
prof. Mackevičius, prof. Ku
činskas, kun. prof. St. Yla... ir 
visa eilė kitų. Žinoma, čia 
didysis r a m s t i s buvo prof. 

RELIGINES ŠALPOS 
SIUNTA MIRŠTANTIEMS 

Jurgutis, be t Noreika praktiš
ka i akademiją pravedė. Tas su
judino ir prof. Sruogą suburti 
Aitvarus, Puskunigį sukurti 
naujų dainų ir giesmių. Prof. 
Yla savo prisiminimuose at
siliepia: „Noreika ir Jurgutis 
virto neatskiriamais draugais... 
po keletą valandų vaikščiodavo 
ka r tu po kiemą". Kas juos 
sujungė, a i šku : aukš tesn ių 
polėkių motyvai. 

Po Stutthofo išsilaisvinusi jį 
sutikau 1945 m. pavasarį Pucko 
miestelyje prie Dancigo, Rau
donosios armijos kareivio uni
formoje. J i s sugrįžo po karo iš 
Berlyno. J į iš Stutthofo išsilais
vinusį mobilizavo į Raudonąją 
armiją. Kaip Raudonosios armi
jos kariui j am nesudarė kliūčių 
dabar grįžti į Lietuvą. Man 
pasakė: „Žinau. Žmona ir-duk
relė yra Šveicarijoje, saugioje 
vietoje, t ad a š grįžtu į 
Lietuvą..." 

Kurį l a iką sugebėjo, vėl 
d r a u g a u d a m a s i s su prof. 
J u r g u č i u , Vi ln iu je p a i m t i 
Lietuvos mokslo akademijos 
juriskonsulEfr pareigas. Bet tai 
t ik buvo laikina priedanga. Jo 
tikslas buvo jungt i Lietuvos 
miškų brolių pasipriešinimą. Jis 
sukūrė Lietuvos Ginkluotų 
pajėgų štabą ir buvo išrinktas 
viršininku, jam buvo duotas 
generolo laipsnis, slapyvardis 
Vėtra. 

Neilgai buvo jo vadovybė. 
Klastingasis priešas jį pagavo. 
Jam buvo paskirta mirties baus
mė. Vienos t ik malonės iš 
bolševikų paprašė: „Aš noriu 
mirti Vasario šešioliktąją!..." to
ji egzekucija ir buvo įvykdyta 

Balt imorėje p r i k r a u t a s 40 
pėdų konteineris medicinine 
a p a r a t ū r a , m e d i k a m e n t a i s , 
knygomis ir ki ta is įvairiais 
daiktais arti 300,000 dol. vertės, 
praneša Lietuvių ka ta l ikų reli
ginė šalpa. 

Šis Religinės šalpos i.«-as 
konteineris padarys reikšmingą 
įnašą Lietuvos nefrologijos 
srityje, smarkiai techniškai at
silikusiai nuo pasaulinės pažan
gos sovietinės okupacijos laiko
tarpyje. Krovinys įskaitė 16 
dializės mašinų (viena iš jų — 
pediatrinio tipo), kurios bus 
s k i r s t o m o s l i g o n i n ė m s per 
Lietuvos inkstų fondą. Pasak 
inkstų fondo pirmininko dr. 
Balio Dainio, kiekviena mašina 
išgelbės ben t trijų l ietuvių 
gyvybes. Tai žmonės, kurie 
ki ta ip visai nebūtų gavę reikal
ingos jiems terapijos. 

Ši brangi apara tū ra kar tu su 
r e i k a l i n g a i s p a k e i č i a m a i s 
prietaisais išgauta Baltimorėje 
veikiančios „Free Li thuania 
Commit tee" pastangomis, ben
dradarbiaujant su vietinėmis 
ligoninėmis bei dializės projekto 
privačiais mecenatais. 

Š a l i a š ių m a š i n ų , iš 
Baltimorės apylinkės ligoninių 
gaut i ir t rys dirbtinio kvėpa
vimo aparatai (respiratoriai), 
operacinės stalas, 100 dirbtinių 
inkstų bei įvairūs medikamen
tai ir smulkesnė medicininė 
apara tūra . 

Rygos kalėjime 1946 m. vasario 
16. 

Jono Noreikos palaikai neži
nomi. Jo duk t ė Dalia Kučė-
nienė, būdama Lietuvoje, su
rinko nemažai medžiagos apie 
savo tėvelio biografiją ir atvežė 
ją savo mamytei į Marąuette 
Parką. Yra būtinas leidinys 
apie šį L ie tuvos herojų — 
generolą Vėtrą. 

Jis troško vienybės — jam 
pasisekė Lietuvos partizanus 
sujungti. 

Kaip ir praeityje, Religinė 
šalpa aktyviai bendradarbiavo 
su amerikiečių labdaros orga
nizacijomis, renkant gėrybes 
siuntimui į Lietuvą. — 2,463 
medicinines knygas bei medika
mentus, gelbstinčius nuo aler
gijų, dusulio, gripo ir virškinimo 
sistemos problemų, kurių vertė 
viršija 160,000 dol. Bostone 
veikianti Sabre Foundation 
padovanojo Lietuvos Mokslų 
akademijai vertingų ekonomi
kos ir energetikos knygų. 

Prie šios siuntos prisidėjo ir 
privatūs asmenys bei lietuvių 
organizacijos. Į šių geradarių 
gretas įeina Audronė ir Denis 
Mažeikai (NY), kurie surinko 
Lietuvoje nepaprastai reika

l ingas Pbys ic i ans Desk 
Reference knygas, Apolonija ir 
Edvardas Ziaušiai (NY), kurie 
parūpino naudotos aparatūros 
auką Car i tas diagnostiniam 
centrui iš Amsterdam Memorial 
ligoninės, Maspeth Nevv Yorko 
vyčiai ir lietuviai pranciškonai 
Kennebunkporte, kurie surinko 
knygas ir bendro vartojimo reik
menis vargšų šalpai. 

Konteinerį Baltimorėje išlydė
jo Lietuvos Cari tas federacijos 
generalinė sekretorė ses. Albina 
Pajarskaitė, Baltimorės arki
vyskupas William Keeler, Free 
Lithuania Committee atstovai 
Ed Sinkora ir Vincas Boris bei 
Religinės šalpos atstovai kun. 
Kazimieras Pugevičius, Rūta 
Virkutytė ir Andrius Adams. 
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RELIABLE SERVICE TO YO UrlIMJNM: 

Taigi, kai pasaulis, kaip sako 
Platonas, yra Dievo kūryba, aš 
stebiuosi jo grožiu, tačiau pats 
atsisuku į Kūrėją. 

Athenagoras 

A.tA. 
ALGIMANTAS ŠAKYS 

Mirė San Diego, C A, sulaukęs 42 m. amžiaus. Nuliūdime 
liko sesuo Živilė Allen su šeima ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas bus pašarvotas sekmadienį, kovo 8 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W 71 St., 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 9 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdusi sesuo su šeima, tetos, dėdės ir kiti giminės. 

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

P A D Ė K A 
A.tA. 

JONAS STASIULIS 
Iškeliavo Amžinybėn 1992 m. sausio 8 d., palikęs sielvar

te žmoną Konstanciją, seserį Sofiją Ripskienę, brolį Juozą ir 
brolį Albiną su šeimomis Lietuvoje. Palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Cicagoje. 

Nuoširdi padėka kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje . atnašautas šv. Mišias laidojimo dienoje ir 
palydėjimą į kapines. Ačiū sol. Danutei Stankaitytei už įspū
dingas giesmes bažnyčioje šv. Mišių metu. 

Ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems užjau-
tusiems ir padėjusiems liūdesio valandose bei atsiuntusiems 
gėles. 

Ačiū visiems, lankiusiems velionį laidotuvių koplyčioje, 
aukojusiems šv. Mišioms ar šeimos nuožiūrai, pareiškusiems 
užuojautą asmeniškai, laiškais, per spaudą ir telegramomis 
iš Lietuvos. 

Didelė padėka visiems jauniems giminaičiams, karsto 
nešėjams, suteikusiems savo dėdei paskutinę paslaugą. 
Padėka laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už rūpestingą 
patarnavimą ir visiems gausiai palydėjusiems Joną į Amžino 
Poilsio vietą. 

Tesuteikia Aukščiausias jam Amžiną Ramybę. , 

Žmona, sesuo ir broliai su šeimomis. 

Tu palikai mums savo meilę... Laikas jos neužgesino... 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

JOANA KIVILYTĖ 
IVAŠKIENĖ 

Mirė 1982 m. kovo 10 d. šv. Mišios už jos sielą bus auko
jamos kovo 7 d. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
vienuolyne Putname. 

Prisimename su malda ir gilia meile, 

Duktė Teresė ir žentas Algimantas Landsbergiai , 
marti Gintarė I vaškienė, anūkai Ritone. Tomas, Andrius, 
Paulius, Gailė ir Liudas. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fomia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

4606-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o m i a A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai n u o 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

oi.: n* «r* 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TC EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 
VELYKINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, 

JEI JUOS PRISTATYSITE IKI KOVO 16 D. 

BALTIA EXPRESS VIENINTELĖ KOMPANIJA, LAIKU 
PRISTAČIUSI JŪSŲ KALĖDINES DOVANAS, TĄ PATĮ 
UŽTIKRINA IR JŪSŲ VELYKINIAMS SIUNTINIAMS 

TIK 90 ct./»v. viri RO svarų 
TIK $1.00 sv iki 80 sv. MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25.00 

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

GERIAUSIO AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTOS — REIKALINGIAUSI 
PRODUKTAI LIETUVOJE SU PRISTATYMU | NAMUS - 40 sv. tik $85. 

MAISTAS KŪDIKIAMS — AMERIKIETIŠKO MAISTO KŪDIKIAMS 
SIUNTINIAI BŪTINI IR LABAI LAUKIAMI LIETUVOJE 

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

BALTIA EXPRESS TEL. 1-800-SPARNAI AMBER GROUP 
3782 W. 79 th ST. 1-800-772-7624 5216 VVESLEY TERR 
CHICAGO, IL 60652 TOLI n*E ROSEMONT, IL 60018 

1 -312-284-6449 • OA«eo DIENŲ 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Il l inois 60629 
1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, I l l inois 60465 

708-430-^455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, I l l inois 60650 

708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. kovo mėn. 7 d. 

x „ D r a u g o " a t k a r p o j e 
š i a n d i e n baigiame Vacio 
Kavaliūno „Mokytoją". Antra
dienį, kovo 10 d., pradėsime 
spausdinti ištrauką iš parašytos 
ir dar nespausdintos knygos 
Broniaus Aušroto „Vokietija 
išlaisvinti nesiruošė". 

x Rytoj yra sekmadienis. 
kovo 8 d., kuriame pasirodys 
Chicagos lietuvių visuomenei 
Dainavos ansamblis su soliste 
Dana Stankaityte. Ansambliui 
diriguoja Darius Polikaitis. 
Koncertas prasidės 3 vai. po 
pietų. Visuomenė kviečiama į 
savą koncertą Jaunimo centre. 

x Ju rg io Matulaičio užra
šai — nauja knyga, redaguota 
ses. Onos Mikailaitės, išleista 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų, išėjo iš spaudos. 
Supažindinimą su šia knyga 
rengia seserų rėmėjai kovo 27 d. 
7:30 vai. vakare Jaunimo cen
tro kavinėje. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

x Vyresniems apie gyve
nimą ir pasiruošimą mirčiai 
paskaitą anglų kalba penkta
dienį, kovo 13 d., 10 v.r. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
skaitys advokatė dr. Edna Selan 
Epštein. Visi kviečiami. Įėjimas 
nemokamas. Po paskaitos daly
viai bus vaišinami kavute. 

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

(sk) 

x Kovo 11-tosios Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas rytoj, kovo 8 d., 
sekmadienį, Lietuvių centre 
Lemonte. 11 vai. iškilmingos 
pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Tuoj po Mišių 
12 vai. minėjimas didžiojoje 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas — 
Vytautas Volertas. Meninę dalį 
atliks Lietuvių operos solistė 
Audronė Gaižiūnienė, akompa
nuojant muzikui Alvydui Vasai-
čiui. Minėjimą rengia Korp! 
Neo-Lithuania vyriausia 
valdyba. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

x Kristina (Aukituolytė) ir 
Ramūnas Vidžiūnai, gyvenę 
Hinsdae, 111., laimingai vasario 
27 d. susilaukė antrojo sūnelio 
Alekso Roberto. Juo džiaugiasi 
jaunieji tėvai, broliukas Jonas 
Andrius, seneliais vėl tapę 
Aukštuoliai Clevelande ir 
Danutė bei Jurgis Vidžiūnai 
Chicagoje, taip pat promočiutė 
Viktorija Jonikienė. 

x Kolumbo Vyčių ka rd . 
Mundelein kuopa šių metų 
kovo 15 d. pagerbs buvusią Ma
rijos aukšt. mokyklos mokytoją 
ses. Rosanne Ezerskis už jos 
paskelbtus darbus apie Kolum
bo Vyčius. Ji yra baigusi Notre 
Dame universitete meno stu
dijas ir ilgai dirbo Marijos 
aukšt. mokykloje. 

x Barbara Morkūnas, Oak 
Lawn, 111., J. Taoras, St. Pe-
tersburg Beach, Fla., Halina 
Dilys, Chicago, 111., Vladas 
Miceika, Simcoe, Ont., Kanada, 
„Draugo" garbės prenumerato
riai , rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą paaukojo po 25 
dol. dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame. 

x Sv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena prasidės 
kovo 10 d. ir tęsis iki 19 d. (7 vai. 
rytais), Marijonų koplyčioje, 
prie „Draugo". Norintieji šioje 
novenoje dalyvauti ir įsijungti 
su savomis intencijomis kviečia
mi nedelsiant kreiptis: Marian 
Fathers, 6336 So. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. 60629. 

(sk) 

x Michael J o r d a n , pasaulio 
krepšinio čempiono pasirašytas 
sviedinys, teks (kaip „door 
prize") kuriam nors laimingam 
dalyviui Mercy Lift lėšų telkimo 
vakare Odyssey laive gegužės 2 
dieną. 

x Mažosios Lietuvos d r a u 
guos Chicagos skyriaus rengtas 
„Šiupinio" vakaras praėjo Tau
tiniuose namuose pakilioje nuo-
tiniuose namuose pakilia nuo
taika. Vakarą pradėjo pirmi-
bet p r a s m i n g u svečių pa
sveikinimu. Neilgą, bet labai 
įdomų žodį tarė teisininkas 
Jonas Dainauskas Karaliau
čiaus srities šiuo metu aktualia 
t ema . Turiningą žodį t a r ė 
evangelikų vyskupas Hansas 
Dumpys. Meninę programą 
atliko jaunieji menininkai Ri
čardas Šokas ir Algimantas 
Barniškis, padainuodami eilę 
negirdėtų ir nenusibodusių 
dainų su vykusiais intarpais. 
Chicagos lietuviams buvo nau
ja — tai labai puikus Ričardo 
Šoko o rkes t r inės muzikos 
šokiams grojimas, paįvairinant 
jo paties dainuojamais tekstais. 
Publ ika reiškė didelį pasi
tenkinimą. 

x Pat iks l in imas . Iš ranka 
rašytos korespondencijos iš 
Rochester, N.Y., buvo klai
dingai sur inktos pavardės. 
Turėjo būti dr. Vladas Lelis, ne 
Zelis, ansamblį „Medus" sudarė 
Jūratė ir Arvydas Vilčinskai, ne 
— Vilanskai. Ansamblio vado
vas Arvydas Vilčinskas, ne — 
Dovydas Vilčinskas. Už pataisy
mus dėkojame. 

x A leksand ra s Radžius iš 
Baltimore, Md., kultūrininkas, 
„Draugo" garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenumera
tą, pridėjo 25 dol. auką, linkė
damas „Draugui" stiprėti, kles
tėti ir savo kultūriniu priedu 
skaisčiai žibėti. Ačiū už gražius 
linkėjimus ir auką. 

x Abiturientų balius bus 
šeštadieni, gegužės 30 d., 
Sabre Room. Abiturientai 
prašomi registruotis pas 
Ramintą Lapšienę, tel. 
708-459-3787. 

(sk) 

x Pietūs „Odyssey" laive, 
plaukiant Michigan ežeru, bus 
šeštadienį, gegužės 2 d., 6 v.v. 
Nuo mokesčių nurašoma auka 
Mercy Lift, $125 asmeniui, bus 
naudojama persiųsti suaukotus 
medikamentus Lietuvai. Ap
ranga vakarinė. Stalai 8 asme
nims. Rezervacijos: Marytė Ne-
mickienė, 708-442-8297 arba 
Rita Kisielienė, 708-441-8137. 

(sk) 

x Lietuvių Operos Verdi 4 
veiksmų „Otelio" operos spek
taklių, kurie įvyks balandžio 
26 ir gegužės 2 dienomis, bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International prekyboje. 2501 
W. 71st St., Chicago, IL 60629. 
Informacijos teikiamos jų 
telefonu 312^71-1424. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis, reži
suoja Lietuvos valstybinės 
Operos režisierius Eligijus 
Domarkas; chormeisteriai yra 
Manigirdas Motekaitis, 
Ričardas Šokas. Dainuoja Lietu
vos Operos solistai Irena Milke
vičiūtė, Virgilijus Noreika. Ar
vydas Markauskas, Zenonas 
Žemaitis, ir mūsų išeivijoje 
Operos solistai Audronė Gaižiū
nienė, Aldona Stempužienė, 
Jonas Vaznelis, Ju l ius 
Savrimas. Vaclovas Momkus ir 
Bronius Mačiukevičius bei 
Lietuvių Operos choras su 12 
choristų talkininkų, kurie at
vyksta iš Lietuvos Operos ir 
konservatorijos. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą pe r 
A T L A N T A I M P O R T EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centa i . 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai t runkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
č iams iš Lietuvos a tskr i s t i į 
C h i c a g o : vienerius metu< 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

Dr. Indrė Rudaityte-Jeske madų parodoje su zanavykų tautiniais drabužiais. 

CHICAG0J IR APYLINKĖSE 
LIET. PREKYBOS RŪMAI 

MINĖS 
NEPRIKLAUSOMYBE 

Trečiadienį, kovo 11 d., Lie
tuvių Prekybos Rūmai minės 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukakti specialiame 
susirinkime. 

Pagrindinis kalbėtojas bus 
Lietuvos generalinis konsulas 
Vaclovas Kleiza, kuris neseniai 
grįžo iš Lietuvos. Konsulas Klei
za kalbės apie dabar t inę 
politinę ir ekonominę padėtį 
Lietuvoje. Taip pat bus rodoma 
vaizdajuostė, padaryta per 
neseniai įvykusį kongresmano 
Richard Durbino pasikalbėjimą 

LIETUVIU TAUTNIAI 
DRABUŽIAI „SKAMBĖK 

PAVASARĖLI" MADŲ 
PARODAI 

Lietuvių Montessori mo
kyklėlės Lemonte ir Chicagoje 
vasario 23 d. erdviose Lexington 
House patalpose suruošė 13 
madų paordą. Artinantis IX 
Tautinių šokių šventei, rengėjos 
kreipėsi į Chicagos Lietuvių 
Tautodailės institutą, kad pri
statytų visų septynių Lietuvos 
apylinkių išeivijoje išaustus 
išeiginus tautinius drabužius. 

Turbūt nėra spalvingesnio ir 
puošnesnio raštuoto liaudies 
kūrinio, kaip mūsų sodžių 
audėjų nepaprastu kruopštumu 
ir darbštumu išugdytas ir 
subrandintas moteriškas tau
tinis drabužis. Bendrai paėmus, 
jis susideda iš kelių skirtingų 
audimo būdų, raštų ir spalvų. 
Smulkiausias raštas būna 
liemenės, puošniausias — 
prijuostės. Mergaitėms ir mo
terims galvos apdanga susideda 
iš įvairių audinių gabalėlių. 
Kiekvienos Lietuvos apylinkės, 
kurių yra net septynios — Vilni
ja, Aukštaitija, Dzūkija, Kapsai, 
Zanavikija, Mažoji Lietuva ir 
Žemaitija — tautinių drabužių 
audimo būdas, raštai, spalvų 
deriniai ir pasiuvimas yra labai 
skirtingi. Vyrų taut inia i 
drabužiai mažiau raštuoti, 
kuklesni ir labai didelio skir
tumo tarp apylinkių nesimato. 

Tautinius drabužius pristatė 
„Grandies'* tautinių šokių 
šokėjai bei Indrė Rudaity-
tė-Jeske, Daina Siliūnienė, 
Rugilė Šlapkauskienė, Gintas 
Šlapkauskas, Saulius Fabia-
novich. Tara Mikužytė, Gaja 
Sidrytė, Ada Valaitytė ir Daina 
Valaitytė. Būdingiausius skir
tumus taikliai aptarė, savo 
pačios išsiaustais tautiniais dra
bužiais pasipuošus, Vida Reinie
nė, Chicagos Lietuvių Tau
todailės instituto pirmininkė. 
Kadangi buvo rodomi krikštui, 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Mūsų išeivijos kultūrinę 
veiklą, paskirdami savo 
finansinę auką „Otelio" operos 
pastatymui, atsiuntė: dr. Ferdi
nandas ir Vanda Kaunai 300 
dol., Joana ir Antanas Stakėnai 
200 dol., Dana ir Vincas Baziai 
180 dol., Aldona ir dr. Pranas 
Mažeikai 150 dol., Veronika 
Stakėnienė 150 dol., Regina ir 
Vincas Vaitkai 150 dol., Vanda 
ir Vaclovas Mažeikai 150 dol. 
Mūsų Operos vadovybė taria 
nuoširdų ačiū! 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaįbo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiaą aliejus, kava. 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, Dl. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

Vacys Kleiza, Lietuvos generalinis 
konsulas, skaitys pranešimą Liet. 
Prekybos rūmų susirinkime. 

su Chicagos lietuviais Balzeko 
muziejuje. 

Naujai išrinkta Lietuvių 
Prekybos Rūmų pirmininkas 
Dovydas Mackevičius, kuris yra 
Standard Federal Banko pre
zidentas, kviečia visuomenę 
gausiai dalyvauti šiame susi
rinkime. Jis pabrėžia, kad šis 
susirinkimas yra skirtas 
visiems lietuviams, ne vien tik 
Prekybos Rūmų nariams. 

Susirinkimus prasidės 7 v v. 
Balzeko muziejuje, 6500 South 
Pulaski. Po susirinkimo bus 
vaišes. Įėjimas nemokamas. 

X ANTROJI METINĖ KE
LIONIŲ IR TURIZMO PA
RODA! Puikiai pasisekusi 
paroda pernai, paskatino G.T. 
INTERNATIONAL kelionių 
agentūrą suruošti šią antrąją 
parodą. Kviečiame visus at
vykti, susipažinti su oro linijų 
atstovais, pasirinkti įdomios ir 
naudingos, su kelionėmis susi
jusios medžiagos, pažiūrėti 
video filmų ir iš bandyti savo 
laimę. Didysis laimikis — LUF
THANSA AIRLINES BILIE
TAS - CHICAGO / VILNIUS 
/ CHICAGO! įėjimas nemo
kamas. Laukiame visų, balan
džio 5 d., nuo 12-2 v. p.p. 
Pasaulio Lietuvių centre, 511 E 
127th Street, Lemont, IL. 

(sk) 

x Solistės — Asta Krikščiū
naitė ir Aldona Vilčinskaitė 
atliks programą balandžio 11 
d. ,.Lietuvos aidų" radijo 
koncerte. Pradžia 7 vai. vak. 
Pakvietimai gaunami „Patria" 
prekyboje 2638 West 71 St. ir' 
Talman Deli, 2624 West 69 St., 
Lithuanian Plaza Ct. įėjimas 
asmeniui 8 dol. ir 10 dol. 
312-434-9766. Visi kviečiami. 

(sk) 

Linda Mikučiauskaitė, demonst
ruoja vilnietiškus tautinius dra
bužius. 

x Komp. A. Rekašiaus mu
zikinis paminklas Lietuvos au
koms VII simfonija „LN MEMO-
RIAM" kompaktinėje plokšte
lėje gaunama ELLA RECORDS 
5 Alder Ln Avon, CT 06001. 
Lietuvos Valstybės Filharmo
nijos įgrojimas. $15 US, $20 
Kan. su persiuntimu. 

(sk) 

x Genevieve Drigot ieško 
Pranės Žeruolienės, gyvenusios 
6823 S. Oakley, Chicago. Prašo 
ją arba apie ją žinančius rašyti 
arba skambinti: Ms. Drigot, 
P.O. Box 661, Saugatuck, MI 
49453, tel. 616-857-1347. 

(sk) 

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

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakt is Denverio lie
tuvių buvo paminėta, taip 
prisiminta kovo 11 d. Viskas 
buvo Denverio Moterų klubo 
patalpose vasario 23 d. 12-5 vai. 
p.p. „Rūtos" šokėjai aptarnavo 
pietų stalą, buvo renkamas soli
darumo mokestis, o Albertas 
Vai ta i t is papasakojo apie 
kelionę į Lietuvą ir įspūdžius 
Lietuvoje. Šokėjai pašoko keletą 
tautinių šokių, dalį tų, kuriuos 
šoks Tautinių šokių šventėje 
Chicagoje. 

— Marija Petrulytė ir Scott 
Strickland'ai savo namuose 
surengė būsimiems skau
tukams eglutę, o Valerijos 
Sparkytės pamokyti vaikai 
jiems padainavo ir pašoko Kalė
dų seneliui... 

— I rena Blekytė, Seattle 
nuolat gyvenanti ir pirminin
kaujanti Washingtono valstijos 
Lietuvių Bendruomenei, kalbėjo 

Washingtono universiteto 
Pabaltijo renesanso paskaitų 
arijoje viena iš dviejų pa
grindinių kalbėtojų. Ji kalbėjo 
labai išsamiai, jautriai iš savo 
šeimos patirties. Klausytojai 
buvo labai patenkinti ir 
sužavėti. 

pirmajai Komunijai ir specialiai 
vestuvėms išausti tautiniai dra
bužiai, jų pristatymą įdomiai 
apipavidalino ir surežisavo 
Violeta Smieliauskaitė :Fa-
bianovich, „Grandies" tau
tinių šokių ansamblio mokytoja. 

Chicagos Lietuvių Tau
todailės institutas, kuris šiais 
metais švenčia dvyliktuosius 
įsikūrimo ir darbo metus, taip 
pat pasirūpino, kad visi į 
renginį atsilankiusieji būtų ap
dovanoti specialiai šiai progai 
paruoštais ir lietuvių bei anglų 
kalba atspausdintais visų 
Lietuvos apylinkių tautinių dra
bužių aprašymais. Vietos stoka 
neleidžia šiame rašinėlyje tuos 
skirtumus audime, raštuose ir 
pasiuvime išvardinti. Tačiau 
suinteresuoti asmenys galėtų 
kreiptis į Chicagos Lietuvių 
Tautodailės institutą 112 Gage 
Rd. Riverside, IL 60546. 

Mūsų darbščiosios moterys, 
pristatytų išeiginių tautinių 
drabužių kūrėjos, kukliai save 
„audėjomis" pasivadinusios, yra 
ne tik retos asmenybės, bet ir 
labai talentingos menininkės. 
Štai jos Birutė Arčišauskienė, 
Ada Dragūnaitienė, Violeta 
Fabianovich, Lydia Liepi-
naitienė, Danutė Pareigienė, 
Vida Rimienė, Ilona Rūbienė, 
Rugilė Šlapkauskienė, Anasta
zija Tamošaitienė, Audronė 
Tamulienė, Emilija Tutlienė, 
Aldona Vaitonienė, Dalia 
Var£. \aitė, Aldona Veselkienė. 
Žemaitijos apylinkės vestu
vinius tautinius drabužius 
išaudė Algimantas Žemaitaitis. 

Ačiū jam ir joms, o taip pat ir 
„Skambėk Pavasarėli" rengė
joms už suteiktą didelę ir 
nepamirštamą dovaną. 

R.R. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 ikt 7 vai vak 
Aestad 9 v.r. iki 1 vai d 

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

Tel. (1-312) 778-0800 
Valandos pagal susitarimą 


