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Gudų dienos Lietuvoje 
Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Kovo 26 d. (Elta) -
Lietuvoje prasidėjo gudų kul
tūros dienos, kartu kovo 25 d., 
pažymima ir Baltarusijos šventė 
— Nepriklausomybės diena. Va
kar į atidarymo iškilmes Aka
deminiame dramos teatre Vil
niuje atvyko Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis ir Balta
rusijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Stanislovas Šuške-
vičius. 

V. Landsbergis pasveikino gu
dus su jų švente. Simboliška, 
pažymėjo jis, kad kultūros 
dienos prasideda teatre — meno 
namuose. Menas, daina, teatras 
ilgus šimtmečius jungė mūsų 
tautas. S. Šuškevičius pasakė, 
kad didžiuojasi tais santykiais, 
kurie klostėsi tarp dviejų 
respublikų, ir pakvietė lenk
tyniauti gerais darbais — rū
pintis gudais Lietuvoje ir lie
tuviais Baltarusijoje. 

Radioaktyvumas 
matuojamas — nerimauti 

neverta 
Po žinios apie avariją 

Sosnovyj Boro atominėje elek
trinėje Respublikinis higienos 
centras nedelsdamas susisiekė 
su St. Peterburgo, taip pat Esti
jos radiacinės higienos specia
listais. Gauta informacija pat
virtino Lietuvos higienos cen
truose atliktų matavimų duo
menis. Jie rodo, kad aplinkos 
gama fonas St. Peterburgo sri
tyje, Estijoje ir Lietuvoje 
neviršijo natūralaus gamtinio 
fono lygio. 

Lietuvos vyriausiasis valsty
binis gydytojas higienistas 
Leonas Kalėtinas pranešė, kad 
apie avariją ir jos galimus 
padarinius buvo operatyviai in-
formuoti Biržų, Rokiškio, 
Zarasų, Pakruojo, Akmenės ir 
kitų rajonų, kurie ribojasi su 
Latvija, higienos centrai. Jie 
įpareigoti suaktyvinti gama 
fono matavimus. Higienos cen
trai ir toliau kontroliuos gama 
fono bei užterštumo radioakty
viosiomis medžiagomis lygius 
mūsų respublikos teritorijoje. 

Mūsų svečiai — Latvijos 
lietuviai 

Į Vilnių atvyko apie pusantro 
šimto Latvijoje gyvenančių 
tautiečių. Jiems bus organizuo
jamos ekskursijos, pokalbiai su 
AT deputatais pilietybės, turto 
atgavimo, ki ta is rūpimais 
klausimais. Įvairiais keliais šie 
lietuviai išklydo iš gimtinės — 
vieni po Sibiro tremties nerado 
gimtinėje prieglobsčio, kiti ten 
jau gimė, bet visiems rūpi, kad 
vaikai galėtų mokytis gimtosios 
kalbos, kad nenutrūktų ryšiai 
su Lietuva. Tautiečiai surengė 
koncertų, savo kūrinių parodų. 

Brangsta ryšių paslaugos 
Nuo balandžio 1 dienos vėl 

keičiami pašto ir telekomu
nikacijų paslaugų tarifai. 
Laiškų siuntimas kainuos 
dvigubai brangiau, pavyzdžiui, 
už 20 gramų laišką Lietuvoje 
mokėsime pusantro rublio, 
nugabenti laišką antžeminiu 
transportu į užsienio valstybes 
kainuos 3 rub., oro transportu 
— 7 rublius. Telekomunikacijų 
tarifai padidės vidutiniškai 1.7 
karto. Abonementinis mokestis 
už telefoną per mėnesį sudarys 
50 rublių. Daugiau mokėsime ir 
už tarpmiestinius bei tarp
tautinius pokalbius telefonu. 
Pavyzdžiui, vienos minutės 

skambutis į Lenkiją kainuos 20 
rub., į kitas Europos šalis — 30 
rub., o į JAV 60 rub. Mokesčių 
lengvatos taikomos invalidams, 
pensijinio amžiaus tremtiniams, 
politiniams ir geto kaliniams, 
rezistentams. 

Nežiūrint šio pabrangimo, šie 
mokesčiai lieka žymiai mažesni 
negu kitose Baltijos valstybėse. 

Parkas primins Žalgirio 
mūšio šlovę 

Kauno rajono valdyboje 
svarstytas Žalgirio mūšio 
580-ųjų metinių memorialo — 
parko projektas. Dešimties 
hektarų ploto vieta jam 
parinkta prie Žemaičių plento, 
ties Cinkiškėmis. Šį pavasrį iš 
pasodintų kalnų pušų atsiras 
žodis „Žalgiris". Čia numatoma 
pastatyti vienuolika stogastul
pių, kuriuose išrašyti Žalgirio 
mūšio vadų vardai, ir paminklą, 
bus pasodinta liepų alėja, sim
bolizuojanti Nepriklausomybės 
kovas. 

Lenkai negerina santykių 
„Lenkija nesuinteresuota pa

gerinti santykių su Lietuva. Tą 
patvirtina ir tai, kad prez. 
Walesa nerodo reikalo bent 
kelioms minutėms susitikti su 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku V. Landsbergiu, 
kai jis net trejetą kartų keliavo 
per Varšuvą". Tokia viena 
nuomonių, paskelbtų Varšuvos 
žinių laidoje „Dienos signalai". 
Kai su lenkų radijo pirmosios 
programos klausytojais susitiko 
Lietuovs reikalų laikinasis 
patikėtinis Lenkijoje D. 
Junevičius, užduoti klausimai 
dar kartą parodė, kad daugelis 
lenkų labai mažai žino apie 
Lietuvą, jų informacija iškreipta 
ir tendencinga. Beje, labai agre
syviai su laidos svečiu elgėsi jos 
vedėjai. 

Naujas rektorius 
Kauno Technologijos universi

tetas Senato posėdyje išsirinko 
naują rektorių — technikos 
mokslų daktarą, profesorių 
Kęstutį Kriščiūną, kurio moks
linė ir pedagoginė veikla glau
džiai susijusi su šia aukštąja 
mokykla. Čia jis dirbo katedros 
vedėju, apgynė kandidato ir 
mokslų daktaro disertacijas, 
paskelbė daugiau kaip 150 
mokslinių darbų. 

Kitos žinios 
Nuo 1926 m. Jokūbave, Kre

tingos rajone, gyveno ir 
ūkininkavo vienas Lietuvos 
Respublikos prezidentų — 
Aleksandras Stulginskis. Gerb
dami jo atminimą, vietos 
žmonės pastatė paminklą. 

Įsteigta Kristijono Donelaičio 
draugija. Svarbiausi jos užda
viniai — tyrinėti rašytojo 
palikimą, propaguoti lietuvių 
klasiko kūrybą užsienyje — iki 
šiol ji išversta į dešimt pasaulio 
kalbų. Ateityje planuojama 
įkurti Donelaitikos tyrimų 
centrą. 

130 mokslininkų ir 
entuziastų įsteigė Sraigių 
augintojų draugiją. Jos pre
zidentu išrinktas akademikas 
Vytautas Kontrimavičius. 

Priimami pareiškimai į 
pirmąją Klaipėdos vidurinę 
humanitarinę mokyklą. Be 
įprastinių dalykų vaikai čia 
mokysis dailės, muzikos, 
užsienio kalbų. Dauguma 
disciplinų bus dėstoma pagal 
pažangiausias pasaulio šalių 

Jelcinas bando išlaikyti 
Rusijos Federaciją 

Tačiau tariasi su tautybėmis 

Vilniaus vaistininkės pasisakė, kad vaistai negali būti spekuliacijos šaltiniu Lietuvoje. 
V. Kapočiaus nuotrauka 

Didžiulė parama Lietuvos 
medicinai 

New Yorkas, 1992 m. kovo 
mėnuo. (LKRS) — New Yorke vei
kianti labdaros organizacija 
Catholic Medical Mission Board 
(CMMB), nuo praėjusių metų 
bendradarbiavusi su lietuvių 

kempinių bei medicininių 
knygų. Šios siuntos vertė siekia 
1,090,000 dol. Abiejų siuntų 
transporto išlaidas padengė Lie
tuvių Katalikų Religinė Šalpa. 

1991 metais CMMB Lietuvai 
katal ikų Religine Šalpa paaukojo per LKRŠ-os „Gyvybė 

Lietuvai" programą daugiau teikiant medicininę pagalbą 
Lietuvos vargstantiems, vėl 
padarė dvi stambias vaistų 
aukas , kur ios iškeliavo į 
Lietuvą pastarosiomis dieno
mis. 

rtraiąją siuntą, kuri pasiekė 
Rygos aerouostą kovo mė
nesio 8 d., sudarė kardiologiniai 
vaistai Enkaid. Šie vaistai, 
kurių vertė daugiau negu 
140,000 dol., Caritas pastan
gomis bus paskirstyti Lietuvos 
ligoninėms bei klinikoms. Jie 
taikomi ligoniams, kuriems 
gresia mirtinas pavojus nuo 
širdies ritmo sutrikimų. 

Religinės šalpos pavyzdys 
Antroji vaistų auka ir vėl 

New Yorke pakrauta į 40 pėdų 
konteinerį. Didžiausiąa šio kro
vinio dalį sudarė įvairių rūšių 
antibiotikai (amoxicillin, am-
picillin, duricef, velosef ir kt.). 
Kartu siųsta polivitaminų, 
prieš-gastritinių ir prieš-aler-
ginių preparatų, chirurginių 

Amb. Venskus pas 
NATO vadus 

Briuselis. Kovo 26 d. — 
Lietuvos Respublikos Misija 
prie Europos Bendrijos praneša, 
jog šiandien, kovo 26 d. , 
Lietuvos Respublikos Nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasado
rius, Misijos prie Europos Ben
drijos vadovas Adolfas Venskus 
susitiko su NATO Karinių pa
jėgų Europoje Aukščiausiosios 
vadovybės (SHAPE) atstovu ge
nerolu Schott. Susitikimo metu 
aptarti SHAPE organizuojami 
renginiai vadovaujantis Šiaurės 
Atlanto Bendradarbiavimo Ta
rybos priimtu darbo planu „Dėl 
dialogo, partnerystės ir bend
radarbiavimo". 

Misija prie Europos Bendrijos 
gavo pranešimą iš Europos 
Bendrijos komisijos apie 
medikamentų tiekimą Lietuvai. 
600,000 Ecu vertės medika
mentai bus atvežti į Lietuvą šio 
mėnesio pabaigoje. 

metodikas. Tai bus valstybinė 
mokykla, tačiau už papildomus, 
į bendruosius mokymo planus 
neįtrauktus užsiėmimus, tėvai 
turės mokėti papildomai. (R.G.) 

negu 4,5 milijonų dolerių vertės 
vaistų, medicininių reikmenų ir 
knygų. Kun. James Yannarell, 
CMMB reikalų vedėjas, komen
tuodamas dabartinę padėtį 
Lietuvoje sako, „NJ*%~U- apauta 
nepriklausomybė, kelias į 
normalios ekonomikos atstaty
mą bus ilgas. Tačiau medicininė 
pagalba — tiek terapija chroniš
kiems ligoniams, tiek profilak
tinė sveikatos apsauga — priva
lo žengti pirmyn. Su gaunamo
mis farmakologinių bendrovių 
aukomis stengiamės pildyti jų 
poreikius". 

Reikalauja išvesti 
dalinius 

Helsinkis. Kovo 26 d. — 
RFE/RL pranešė, jog trys Balti
jos valstybių užsienio reikalų 
ministrai, dalyvaują Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijos pasitarimuose, 
pareiškė, jog Konferencija 
galėtų padėti, kad būtų išves
tos visos buvusios Sovietų 
Sąjungos karinės pajėgos iš tų 
nepriklausomų valstybių. Min. 
Algirdas Saudargas pareiškė, 
jog jo vyraasybė nori turėti dar 
šį pavasarį konkretų susitari
mą. Jei to nebus padaryta, tai 
Lietuva kels šį klausimą Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijoje liepos 
mėnesį. Pasitraukiąs iš užsienio 
ministro pareigų estas Lennart 
Meri pasakė: „kaip Konferenci
jos narė, Rusija turi moralinę 
pareigą išvesti dalinius". Janis 
Jurkans, Latvijos Užsienio 
reikalų ministras pareiškė, jog 
„Konferencija turi sekti ir 
žymėti Sovietų Sąjungos buvu
siųjų dalinių išvedimą iš Balti
jos valstybių teritorijos, kad 
išvengtų konfliktu ir stabili
zuotų centrinės Europos re
gioną. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone, kaip pra
neša Lietuvos ambasados infor
macijos skyrius, jog pati Amba
sada ir JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybė organizuoja 
konferenciją balandžio 3 ir 4 
dienodmis verslo ir invesatvimų 
Lietuvoje klausimais. Konferen
cija įvyks Dupont Plaza viešbu
tyje, netoli Washingtono miesto 
centro. 

— Vienoje Tarptautinė Ato
minės energijos agen tū r a 
pranešė, jog. Irakas dalinai su
naikino savo branduolinį 
fabriką, iš tur imų žinių 
neatrodo, kad jis būtų naudo
jamas tik civilių žmonių reika
lams, kaip kad sako Bagdadas. 

— Helsinkyje prasidėjusioje 4 
dienų konferencijoje, kurioje 
dalyvauja 51 valstybės, jau pir
mosios dienos metu nutarė kad 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos ki to 
mėnesio sesija vyks Minsko 
mieste ir bus ten aptariamas 
Nagorno-Karabacho klausimas. 
Šiam nutarimui pritarė Armė
nija ir Azerbaidžanas. Tad 
Reuteris ir sako, kad jau pa
daryta pažanga. 

— Buvusieji Šaltojo karo prie
šai, dabar dalyvaują Helsinky
je Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo pasi tar imuose, 
pasirašė „Atviros Erdvės" 
susitarimą, kuris leidžia kiek
vienai valstybei skristi per jos 
teritorijos erdvę ir rinkti infor
macijas. Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencija 
jau priėmė į savo nar ius 
Gruziją, Kroatiją ir Slovėniją. 

Maskva. Kovo 25 d. — 
Užsienio spaudos žurnalistai 
bando analizuoti Rusijos pre
zidento Boriso Jelcino situaciją. 
Jie randa, jog kuo ilgiau jis yra 
užsidaręs ta rp Kremliaus 
raudonų sienų, tuo labiau jis 
pastebi už savęs tą žmogų, kurį 
jis pats pasalino — Michailą 
Gorbačiovą. Nėra didesnės 
ironijos, kaip ta kova, kurią 
bando laimėti pats Jelcinas šiuo 
metu, kai didžioji Rusijos Fede
racija kovoja už savo išlikimą. 

Kaip kad ir Gorbačiovas norė
jo išlaikyti Sovietų Sąjungą, 
taip ir Jelcinas daro visas pas
tangas išlaikyti tautybes kartu 
Rusijoje, bet kurios nebeturi 
jokių sentimentų pasilikti kar
tu sąjungoje. Tarastano piliečiai, 
autonominė totorių dalis Rusi
joje, sugėdino Jelciną, kai jis 
paskutinę minutę prašė juos 
balsuoti „ne" prieš neprilau-
somybės referendumą, kuris 
buvo kovo 21 d. Kai kurie 
stebėtojai sako, kad Jelcinas 
gali pakar tot i Gorbačiovo 
klaidas, neleisdamas tautybėms 
laikyti savo papročius ir puo
selėti savo kultūrą. Sovietų 
buvusiose respublikose dar nėra 
buvę tokio tautinio atgimimo 
kaip dabar, pažymi savo 
reportaže „Christian Science 
Monitor" korespondentas D. 
Sneider. 

Grasino daliniais 
Jelcinui didžiausias darbų 

krūvis yra nepolitinė kova prieš 
jo radikalias reformas. Jo 
politikos oponentai daro di
džiausias pastangas pakenkti 
jam ir pašalinti jo kabinetą iš 
pareigų. Rusijos Liaudies de
putatų Kongresas, krašto aukš
čiausioji įstatymų leidžiamoji 
jėga, numato tuos klausimus 
svarstyti sesijoje, kuri prasidės 
balandžio 6 d. Jelcino rimtas su
sikir t imas įvyko lapkričio 
mėnesį su ingušais, kai jie 

— Latvijos Parlamentas 
priėmė įstatymą, jog bus grąži
nama žemė ir pastatai, kuriuos 
nacionalizavo Sovietų vyriau
sybė, tikriesiems jų savinin
kams. Nuosavybės pareiškimai 
Latvijos vyriausybei turi būti 
įteikti iki 1992 metų birželio 20 
dienos. 

— Prez. G. Bushas nomina
vo erdvių specialistą Daniel S. 
Goldin „žvaigždžių programos" 
direktoriumi. 

— Gruzijos Valstybės Tary
bos vadas Eduardas Ševardna
dze, buvęs Sovietų užsienio rei
kalų ministras, organizuoja 
nuolatinę pasitarimu tarybą iš 
Transkaukazo respbulikų vadų 
ir pareikalavo, kad būtų išvesti 
Sandraugos valstybių daliniai iš 
Gruzijos, nes šitas regionas galįs 
greitai virsti antruoju Libanu. 

Kai Vilniuje vasario 7 d. lankėsi JAV viceprezidentas Dan Quayle. tai jo 
žmona Marilyn nuvyko j Antakalnio kapines ir ten prie Sausio ir Medininkų 
aukų kapų uždegė žvakutes ir padėjo gėlea. 

Tomo Srėbaliaus nuotrauka 

paskelbė atsiskiria nuo Rusijos. 
Rusijos parlamentarai atsisakė 
pripažinti jų paskelbtą naują vy
riausybę ir Rusijos viceprezi
dentas A. Rutskoi, armijos 
karininkas ir Afganistano karo 
herojus, pagrasino pasiųsti 
dalinius. Tačiau Rusijos 
vyriausybė to nedarė, bet 
čečėnų vyriausybės paskelbi
mas būti nepriklausoma vals
tybe Rusijos ignoruojamas. 

Totorių namai 
Tatarstano žmonių reikalavi

mai sudaro t ikra i rimtą 
problemą Jelcinui. Tai pati di
džiausia tautinė grupė Rusijoje 
iš 16 kitų tautybių, kurios turi 
autonomiškas teises, o šiuo 
metu nori tapti nepriklausomo
mis. Tačiau dar yra 5 mažesni 
autonominiai regionai ir dar 10 
autonominių sričių, kurie į tą 
kraštą atkeliavo 13 amžiuje. Tai 
alyva turtinga respublika prie 
Volgos, kurie per metus paga
mina ir išsiunčia 30 milijonų 
tonų alyvos. Totorių laisvės są
jūdis prasidėjo 1988 m. Panašūs 
judėjimai vyksta ir kitose Rusi
jos autonominėse srityse. Rusų 
vyriausybė nori juos išlaikyti fe
deracijoje ir labai kliudė kovo 21 
d. referendumui. Rusijos Konsti
tucijos Teismas ir Parlamentas 
deklaravo, kad tie balsavimai 
negalioja. Totorių vadai sako, 
kad tai nebuvo reikalavimas 
atsiskirti, bet tik kad žmonės 
galėtų pasisakyti ir pritarti at
siskyrimui nuo Rusijos ir pa
reikšti savo nuomonę. 

Tokie pareiškimai primena 
Gorbačiovo metus, kai būdavo 
daromi įspėjimai prieš balsa
vimus, pvz., Ukrainoje. Kaip ir 
Gorbačiovas, taip ir Jelcinas, 
sako, jog nė viena respublika, nė 
vienas regionas, nė viena 
autonominė sritis, jei atsiskirs, 
negalės viena išsilaikyti. Tačiau 
j šiuos Jelcino argumentus Ta
tarstano žmonės atsakė 61% 
balsuodami už atsiskyrimą nuo 
Rusijos. 

Palankesnis tautybėms 
Paskutiniu metu pranešama, 

jog Jelcinas rodo tam tikrų 
ženklų, kad jis yra labiau pa
lankesnis tautybių reikalams, 
negu Gorbačiovas ir linkęs susi
tarti. Kovo 22 d. televizijos 
laidoje kalbėjo Rusijos ministro 
pirmininko pavaduotojas Gen-
nady Burbulis ir išsireiškė, kad 
Rusija galinti turėti specialų 
susitarimą su totorių kilmės 
žmonėmis, nes jų turimas svoris 
reikalaująs į juos atsižvelgti. 
Tuoj po Tatarstano preziden
tas Šaimiejevas ..atidarė duris" 
tokiam pasitarimui savo spau
dos konferencijoje kovo 24 die
ną, pasakydamas, kad norėtų 
tiesioginės sutarties su Rusija, 
bet ne sutarties su Federacija. 
Tokia sutartis, sakė jis, duotų 
Rusijai teisę užtikrinti šiam 
kraštui saugumą bei gynybą. 

KALENDORIUS 

Kovo 27 d.: Aleksandras. Alk 
menas, Lidija, Gėlė, Rūta. 

Kovo 28 d.: Sikstas. Odeta. 
Girmantė, Rimkantas. Gunde-
linda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 5:44, leidžiasi 6:09. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 24 1. 

» 



DRAUGAS, penktadienis , 1992 m. kovo mėn. 27 d. 

/PORTO APŽVALGA 

Futbolas Chicagoje 

n LITUANICA" „NUSILEIDO" 
LEMONTO AIKŠTĖJE 

Per p a s k u t i n i u s k e l e r i u s 
metus Chicagos lietuvių futbolo 
klubo „Lituanica" vadovai at i 
džiai sekė besikeičiantį Mar 
ą u e t t e P a r k o scenovaizdį . 
Keičiantis gyventojų sudėčiai, 
drastiškai sumažėjo futbolo klu
bo rėmėjų. Jaunoms šeimoms nė 
nebandant čia kurtis, neliko 
jokių perspektyvų su l auk t i 
naujų rėmėjų ir žaidėjų. 

Atsikeliant ieji nauji gyven 
tojai pristeigė daugybę savo fut 
bolo komandų . R u n g t y n i ų 
sezono metu visos Marąuette 
Parko aikštės, nežiūrint oro 
sąlygų, savaitgaliais užimtos 
nuo saulėtekio ligi saulėlydžio. 
Lengva įsivaizduoti, kaip tos 
aikštės atrodo po tokio intensy
vaus fizinio naudojime, ypač. 
kad dėl jų priežiūros Parko 
administracija per daug nesi
jaudina. Vieną kartą gal kiek ir 
susijaudino. Kai mes patys pasi 
siūlėme atvežti ,,troką" gerų 
žemių su smėliu, užpilti ir išly
ginti išspardytas duobes, vienas 
darbuotojas pažadėjo pašaukt i 
policiją, sakydamas: „Pabandy
kit, atsidursite už grotų!". 

Vasarą , p i rmenyb ių per
traukos metu, norint surengti 
futbolo turnyrą, „Lituanica" ne
begalėjo s u r a s t i g e r e s n i ų 
komandų, kurios sut iktų at
vykti pas mus žaisti. Visos 
mūsų lygos komandos jau seniai 
priemiesčiuose. Ar jos ten rado 
ko tikėjosi? Niekas nepasakė. 
Persikėlimas — sunki operacija 
per 41 egzistencijos metus įlei
dus šaknis lietuviškame Mar-
ųuette Parke. 

Ir Lemonte niekas nelaukia 
išskėstomis rankomis, nei žada 
„nublizginti" aikštę. Reikės jas 
patiems pasiruošt, įdedant daug 
darbo ir nemažai pinigų. Pra 
džia padaryta. 

D a r b i n g a s s u s i r i n k i m a s 

Futbolo klubo metinis nar ių 
susirinkimas įvyko kovo 15 
dieną Lietuvių centre Lemonte. 
Nors sus i r ink imai e i n a iš 
mados, bet į šį dar susirinko net 
keli tuzinai futbolo aktyvistų. 

klubo kur i e t ik ra i r ūp inas i 
veikla ir jo atei t imi. 

P i rmin inkas Alber tas Gla-
v i n s k a s . p r a d ė d a m a s susi
r inkimą, padėkojo žaidėjams, 
vadovams už puikų atstovavimą 
l ie tuviams Chicagos ir prie 
miesčių aikštėse; padėka ir klu 
bo veiklos rėmėjams, be kur ių 
veikla būtų neįmanoma. Neap 
lenkė ir valdybos, kur ią sūdai ė: 
Ged. Bielskus, J o n a s Putna , 
Leonas Jura i t i s , Edv. Šulait is , 
Juozas Kazlausk-is ir Jonas J u š 
ka. Susir inkimą vesti pakvit--
Ged. Bielskų. 
I šk laus ius iždininko, koman 

dų vadovų praneš imus, o Re 
vizijos komisijos pi rm. Vyt. 
Grauž imui užt ikr inus, kad a t 
c-kaitomybė vedama tvarkingai , 
išsamesnę klubo veiklos apžval
gą padarė G. Bielskus. 

„Li tuan ica" perna i tuiėjo 3 
komandas; vyrų p i rma, antrą -
rezervą ir jaunių ligi 19 metų. 
Ve te ranų komanda tvarkosi 
autonomiškai ir ji l ieka vietoje. 
Mūsų vyrų komanda , kurią 
sudaro a r t i 80 nuošimčių žai 
dėjai iš Lietuvos, pilnai at i t inka 
etninį klubo pavadinimą ir ju 
dvasią žaisdami „ L i t h s " vaidu 
stipriausioje Illinois lygoje — 
Metropoli tan — major divizijoj* 
užėmė 4 vietą t a r p 10 keman 
dų. Rudens ra te sužaidė st ip 
r iaus ia i — iš galimų 18 taškų 
sur inko 16. Komanda išsidirbo 
gerą vardą ir respektą ki ta 
taučių tarpe, k a s buvo pas 
t eb ima ir jų spaudoje. Ketvir 
tąja vieta turėjo pasitenkinti dė! 
silpnoko starto pavasarį , kada 
komandose žaidžia ir universi 
t e tų registruoti žaidėjai. Salės 
varžybose mūsų vyrai tapo pir
mos divizijos čempionais ir 
perėjo į major. 

Dabar atrodo, kad panašią 
komandą turės ime ir šį sezoną 
Vietoje sugrįžusių į Lietuvą žai 
dėju, žada atvykt i k i t i . Pa ėtis 
n ė r a perdaug a išk i . Aišku vra, 
kad dabar kvie t imas žaid< jq iš 
L i e t u v o s y r a susi jęs su 
nemažomis išlaidomis. Patiems 
pr i s i j auk in t i i r užs iaug in t i 
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geros klasės žaidėjų r lengva. 
Per daugelį metų b ndyta. J is 
siūlė sudaryti specialią rėmėjų 
grupę, kurios nariai įneštų į 
klubo iždąjbeat po 50 dol. Kiek 
dabar surenkame, vos užtenka 
t ik kasdieninėms išlaidoms. 
Čia, Lemonte, aikštė nors ir ne
bloga, bet ir ją reikia pagrin
dinai sutvarkyti. 
Šį sezoną Lygos pirmenybėse 

jau dalyvaus dvi mūsų jaunių 
komandos — ligi 16 ir ligi 19 
metų amžiaus. Jaunių koman
das sudarys žaidėjai iš apy
linkių mokyklų. Vadovus-trene-
r ius jau turime. Žinome, kad 
apylinkėse yra daug jaunų 
šeimų, k ui ių sūnūs domisi „soc-
cer iu" Planuojame sudaryti 
r imtą ir patikimą organizaciją. 
Kviečiame įsijungti į priemies
čiuose smarkiai populiarėjantį 
soccer žaidimą „Liths" koman
dose. „Norintieji žaisti mūsų jau
nių komandose, prašome kreip
tis pas mane dieną ar naktį tele
fonu 708 422 8376", - kvietė or
gan i za to r iu s Bie l skus . Ko
riu* ndų registracija vyksta kaip 
t ik dabar. 

Pranešėjo iškeltais reikalais 
vyko rimtos diskusijos. Kaip 
atrodo, nutar ta ne t ik kalbėti, 
bet ir veikti. Daugumai valdy
bos narių sut ikus pasil ikt i 
valdyboje, padidėjus veiklos 
užsimojimams, nutar ta valdybą 
padidinti, pr i renkant keletą 
naujų. It ; ,-inančiai paprašius, į 
valdybą sutiko įeiti: dr. Edmun
das Ringus, sėkmingai klubui 
vadovavęs 5 metus , J. Li
sauskas, prieš 25 metus žaidęs 
jaunių komandoje, iš Australijos 
atvykęs sporto darbuotojas An
t a n a s Mikus, rėmėjas Česlovas 
Žilionis ir dr. Imre Hidvegi, re
zervo komandos vadovas ir tvir
t a s organizatorius. Vis dar 
t u t m t tokius entuziastus vei
kėjus, kaip G. Bielskų. A. Gla-
vinska, Don. Joną Žukauską 
ir dar keletą kitų, galime tikė
t is , kad gerų žaidėjų iš Lietuvos 
ne t ruks ir p l a n u i ~~ .tadio 
nas , ilgai netru' s lietu
vių pasididžiavimas. Aišku, 
reikės ir mums petį priremti 
Žinosime prie ko. 

Būtume dar ilgai diskutavę ir 
ginčijęsi, bet p i rminir ' o Gla-
vinsko mamytės ir žmonos 
Laimos pagamintos egzotiškos 
„ančelados", užuodus jų kvapą, 
se i l ėmis už tv indė b u r n a s . 
A i škus ženklas , kad susi-
rinkimą reikia baigti. 

PASIRUOŠIMO 
RUNGTYNĖS 

Metropolitan Lygos lauko pir
menybės prasidės balandžio 26 
d. Pirmosios rungtynės bus 
prieš major divizijos naujoka 
VVauconda „Chiefs" Lemonte. 

Jau sutartos trejos pirmeny 
bėms pasiruošimo rungtynės: 
kovo 29 dieną, 2:00 vai. p.p.. 
prieš Addison. balandžio 5 — 
prieš skand . . . " i r 
balandžio 12 d., 3:00 vai. p.p.. 
prieš čekų „ S p a r t a " . Nors 

rungty nė • sutartos, bt-torotvar 
kytojo garantijos neturime. 

J . J . 

VIDURIO VAKARŲ 
SPORTO 

APYGARDOS 
PIRMENYBIŲ 

TURNYRAS 
JAV Vidurio V a k a r ų 

ŠALFAS s-gos sporto apygardos 
1992 m. vyrų krepšinio pirme
nybės praėjusį savaitgalį vyko 
Chicagoje, Marąuette Parko 
Fieldhouse sporto salėje. Varžy
bose dalyvavo keturios vyrų 
krepšinio komandos; visos iš 
Chicagos. Buvo pasigesta Det
roito „Kovo", Olevelando „Žai
bo" ir Cicero . Ateities" klubų 
krepšininkų. 

jor divizijos čempionai. 

Šeštadienį, kovo 21 d. įvyko 
dvejos rungtynės. Pirmosios 
rungtynės tarp „Lituanica II" ir 
„Neris I I " komandų baigėsi 
58-34 „Lituanicos I I" laimė
jimu. Antrose rungtynėse „Litu
anica I" laimėjo prieš naujai įsi
s te igus ią „ G r i a u s t i n i o " 
komandą santykiu 66-42. 

Sekmadienį, kovo 22 d. rytą 
dėl trečios vietos rungiantis 
„Lituanica I I" ir „Griaustinio" 
komandoms, laimėtoja buvo 
„Lituanica II", santykiu 55-43. 
Popietėje finalinėse susitikus 
„Lituanica I" ir „Neris I" ko 
mandoms, apygardinių pirme
nybių laimėtoja tapo ..Lituani
ca I", santykiu 68-54. 
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Džiugu, kad ats i randa entu
ziastų steigti naujas komandas. 
Šiuo atveju sveikiname nauja
gimį „Griaustinį". Linkime po 
„ k r i k š t o " apygardinėse žai
dynėse stiprėti ir sėkmingai 
„gr iaus t i " visuose ŠALFAS s-
gos turnyruose ir pirmenybėse. 

I R 

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, Chicago 
T a i . (1-312) 434-8849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312)735-4477; 
1 « . (708)246-00«7; arba (704)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUIUMNG 

6449 8o. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Žiemos olimpiadoje, Albertville, Prancūzijoje. Iš k. - biatlonininkė Kazimiera 
Strolienė, Lietuvos olimpinės rinktinės gydytojas dr. Edvardas Domanskis 
ir slidinėtoja Vida Vencienė. 

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

3900 W. 95 St. Tai. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p.-7 v.v.. antrd 12:30-3 v.p.p. 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p.. penkta 

ir Jestd. 9 v r,-12 v.p.p. 

ĮSPŪDŽIAI IS ŽIEMOS 
OLIMPIADOS 

PRANCŪZIJOJE 

Laikas olimpiadoje prabėgo 
labai greitai, bet šios šventės 
palikti įspūdžiai niekada neiš
dils iš atminties. 

Man, užaugusiam Amerikoje, 
ir dabar dar sunku tikėti,kad 
susidarė proga atstovauti olim
piadoje Lietuvai ir padėti mūsų 
sportininkams skelbti ir liudyti 
jos vardą tokioje didžiulėje 
daugelio tautų šventė :e ir taip 
svarbiu laiku. Lietuvon ^o r t i -

Jonas Putna. „Lituanica • Lith.-,'* 
lietuvių futh..!o klubo v\rq komandos 
vartininką.- įau pasiruošęs pavasario 
-ezonui. 

ninkai pirmą kartą po 64 metų 
didvyriškai žygiavo, atstovau
dami savo tėvynei. 

Jaučiau, kad publika, entu
ziastiškai mums žygiuojant plo
dama, reiškė pasitenkinimą, jog 
Lietuva po ilgų okupacijos metų 
paga l i au išsikovojo nepr i 
k lausomybę . Nepraė jo nei 
vieneri metai nuo kitoms vals
tybėms mūsų Tėvynės nepri
klausomybės pripažinimo, o 
lietuviai sportininkai pasiryžo 
dalyvauti olimpiadoje. 

Suprantama, mūsų sportinin
kai nusivylė, kad jiems nepasi
sekė laimėti medalių, bet visi 
lietuviai — Lietuvoje ir už Lietu
vos ribų, esame jiems dėkingi už 
jų garbingą dalyvavimą žiemos 
olimpiadoje. 

O dabar Lietuvos sportininkai 
ruošiasi žygiui į Barceloną. 

Dr. E d v a r d a s D o m a n s k i s 
Lietuvos sportininkų grupės 

olimpiadoje gydytojas 

„ A T L E T Ų ' K L U B E 

Lietuvių „At le tų" k lubas 
New Yorke sausio 22 d. turėjo 
susirinkimą. Apie veiklą pra
nešė pirm Pranas Gvildys ir 
ižd. Vytautas Kulpa. Išrinkta 
nauja valdyba. Pirmą kartą 
pirmininke išrinkta moteris — 
Astra Bllerienė, kiti valdybos 
nariai — Algirdas Jankauskas , 
Lionginas Vaitkevičius, Anta
nas Mkiulis, Vytautas Kulpa ir 
Juozas M"1 v a s . I lgamet i s 
pirmininkas P. (Jvildys pakvies
tas būti valdybos globėju. I re
vizijos komisiją išrinkti Alek
sandras Vakselis , Algirdas 
Daukša ir V ida Jankauskienė. 

6132 S. Kedzle Ava., CMcago 
(1-312) 778-6060 arba (1-312) 4 8 * 4 4 4 1 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (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 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL. 
Tai. (708) 588-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. MieMgan Ave., Sutte 324 Ir 

5638 S. Pulaakl M., CMcago, IL 
81 St. ir Kean Ava., Juatlea. IL 

Tat. (1-312) 565-2880 (veikla" 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71 St Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penki. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIlloott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 w«mt Ava., Ortand Park 
708-348-8100 

10 W. Haidn, NaporvMe 
708-3884776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 708-857-8383 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGrange, IL. 
Tai . (708) 352-4487 

Kab. tai. (1-312) 5 8 8 4 3 4 8 ; 
Raz. (1-312) 778-8833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4286 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kodzta Ava . , 
Chicago, IN. 80852 

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

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 8 . Kadzla, Chicago, IH. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllla, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloe Vieton Centar. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2856 W. 63rd Street 

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

Kablnato tel. (1-312) 778-2880 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

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

Kalbame lietuviškai 
6168 S. Archer Ave. (prie Austin) 

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

ARAS Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

A K I Ų LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

Napervffle Campue 
1020 E. Ogdon Ava., Sutte 310, 

NapenrlHe IL 60563 
Tel. 1-708-827-0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Wee» 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Dėl ko gavėnios metu 

YRA KO DŽIAUGTIS 
Ketvirtasis gavėnios sekma

dienis Bažnyčios tradicijoje yra 
v a d i n a m a s Laetare — t.y. 
„Džiaukitės" — paimtas iš to 
sekmadienio Mišių įžangos prie 
giesmio. Žmonės kviečiami 
džiaugtis šį sekmadienį gavė 
nios vidury ne dėl to, kad ga 
vėnia jau pusiau „atkentėta". 
Gi gavėniškos praktikos (mels 
tis, pasn inkaut i ir duoti iš 
maldą) t ikslas nėra save kan 
kinti, bausti, ar bandyti atsiteis
ti už savo nuodėmes (žmogui tai 
net neįmanoma, o po Kristaus 
išganingos mirt ies nebereika
linga). Gavėnios metu mes 
stengiamės įvairiais būdais atsi
gręžti į Dievą, atkreipti dėmesį 
į jo malonės veikimą mūsų gy
venimuose ir, ta i patyrę, išreikš
ti savo dėkingumą jam. patys 
sekdami jo maloningumo pavyz
džiu, darydami artimo meilės 
darbus. 

Tad kodėl šį sekmadienį ir 
Mišių skait iniuose Bažnyčia 
duoda mums pagrindo džiaugtis? 
Todėl, kad gavėnioje su Kristum 
žengdami jo kančios ir atsida
vimo Tėvui kel iu šį sekmadienį 
s tabtel tume suvokti, jog visos 
šios kelionės tikslas yra per 
kančią pasiekiamas prisikėlimo 
su Kristumi džiaugsmas. Šį sek
m a d i e n į e s a m e kviečiami 
džiaugtis dėl to, kad gavėnios 
metu mąstydami apie Kristaus 
nesibijojimą artintis prie apleis
tųjų, kenčiančiųjų, visuomenės 
pasmerktųjų, prisimintume, jog 
su juo dalindamiesi ir jų skaus
mu, pat i r iame tą gilų krikščio
nišką džiaugsmą, kurio šaltinis 
yra ne žemiški dalykai, o žino
j imas, kaip rūpestingai esame 
Dievo globojami, kaip esame 
jam brangūs , kaip jis nuolat iš
bėga į kelią atviromis rankomis 
mūsų sugrįžtančių pasitikti, 
kaip girdime šio sekmadienio 
evangelijoje. 

S ū n a u s pala idūno palygi
nimas, nurodantis Dievo Tėvo 
meilę nusidėjėliui, yra paduotas 
tik Luko evangelijoje, kurioje iš 
tikrųjų yra daug palyginimų 
specialiai rodančių gilią, besąly
ginę Dievo meilę žmonėms, 
kurie įvairiais būdais žmogiš
komis akimis atrodytų jos ne
verti. Tik Luko evangelijoje 
skaitome apie Gerąjį Samarie
tį, kuris , nors atrodantis never
tas religininkų akimis, pasirodė 
vertas ir geras Dievo akyse, ku
ris nepaiso žmonių sukurtų ver
tumo kategorijų. Tik Luko 
evangelijoje skaitome apie tėvo 
Dievo džiaugsmą, sugrįžus 
sūnui palaidūnui, kuris tačiau 
piktino „gerąjį sūnų", neišeik
vojusio tėvo tur to Bet Dievas 
nori džiaugtis su abiem savo sū
numis po vienu stogu, taiky
damas savo vaikams meilės ir 
a t l a i d u m o dėsnius , ne 
atsiskaitymo. 

Tik Luko evangelijoje skaito
me, kad Dievui labiau patiko 
nusidėjėlio muitininko pripaži
n imas savo visiško priklau
somumo nuo Dievo malonės, o 
ne „ p a m a l d a u s " fariziejaus 
pasi tenkinimas savo materiali
niu pranašumu, lyg tai būtų 
Dievo jam atlyginimas už jo 
dvasinę tobulybę. Tik Lukas 
aprašo, kaip Jėzus pats iš me
džio iškviečia kuklų, mažaūgį 
m u i t i n i n k ą Zachiejų (kurį 
žmonės laikė nešvariu nusidėjė
liu) ir pasisiūlo pas jį užeiti, tuo 
parodydamas, jog jis šį žmogų 
laiko vertu su juo bendrauti, jį 
vaišinti. Nors ir Matas ir Mor
kus irgi pasakoja, kaip Jėzus 
pakvietė žvejus būti jo moki
niais , tik Luko evangelijoje 
rašoma, ka ip Petras išreiškė 
savo nevertumą: „Pasitrauk 
nuo manęs Viešpatie, nes aš — 
nusidėjėlis". Bet Jėzui tai ne
buvo problema, jis jam tik liepė 
nebijoti, nes baimė yra tikėjimo 
priešingybė. 

Iš tikrųjų visa Luko evange
lija, kurią girdime šiais liturgi 
niais metais C ciklo sekmadie

nio skaitiniuose, yra pilna tokių 
pavyzdžių, duodančių pagrindo 
džiaugtis visiems, kurie mato 
savo žmogišką ribotumą, po
linkį į egoizmą ir nuodėmę; vi
siems, kurie jaučiasi „padorių 
žmonių" atstumti, nepriimami, 
pažeminami; visiems, kurie jau
čiasi Dievo dėmesio, meilės ne
verti, kurie jaučiasi net ir žmo
nių pagarbos neverti. Nes Jėzus, 
pas mus ateidamas, mus padaro 
ir gerais ir jo vertais. 

Luko evangelija, gausiais pa 
vyzdžiais Jėzaus žmogiško rū
pesčio žmonėmis, palaipsniui 
apreiškia Jėzaus dieviškumą, 
net nuo pačios pradžios. Kur 
Morkus pradeda evangeliją 
dalykiškai, nuo Jėzaus viešojo 
gyvenimo pradžios, Jonas su 
teologiniu mąstymu apie Jėzaus 
— amžinojo Dievo Žodžio įsikū
nijimą, o Matas iškelia jo die
višką karališkumą, priešpasta
tydamas jo gimimą Erodo žemiš
kam karališkumui ir parody
damas kaip žemės išminčiai jį 
pagarbino, Lukas pabrėžia jo 
žmogiškos kilmės kuklumą: jis 
gimė tvarte, nes „vertesniems" 
žmonėms buvo atiduotos visos 
vietos užeigoje; jį pagarbinti 
atėjo prastuoliai piemenys, ku
riems pranešti apie jo gimimą 
turėjo pats Dievas per angelus, 
nes kunigai ar rašto aiškintojai, 
kaip matome vėliau Luko evan
gelijoje, dėl savo „luomo aukš
tumo" ar tur t ingumo nepajėgė 
pralįsti per adatos skylutę. 

Bet Luko evangelija duoda pa
grindą ir pasiturintiems krikš
čionims džiaugtis. Iš visų ketu
rių evangelijų, Kristus dažniau
siai rodomas valgantis ar puo
taujantis Luko evangelijoje. Gi 
puotos, džiaugsmo ir bendro pa
valgymo, bendravimo nuotai
koje žmonės bus ir imliausi 
Kristaus žmogiškos-dieviškos 
meilės evangelijai. Ir Jėzus pie
tauja, bendrauja ne tik su apaš
t a l a i s — duonos padaugi 
nimuose, Paskutinėje vakarie
nėje ir Emmause — bet ir su fa
riziejais, mu i t i n inka i s , bei 
kitais turtuoliais. 

Ir Luko evangelijoje yra dau
giausiai palyginimų ir pasako
jimų ryšium su pinigu, kurį 
pasiturintys žmonės geriausiai 
supran ta , pavyzdžiui , apie 
skolintojus ir skolininkus, apie 
moters pamestą pinigą, apie 
turtuolį ir vargšą, apie prievaiz
dą, kuris pinigo pagalba pasi
daro draugų, apie našlės ska
tiką, apie mokestį ciesoriui, pa
galiau ir daugeliu tiesioginių 
pamokymų apie teisingą turtų 
vartojimą tokiais palyginimais 
kaip laukų lelijos, turtuolis, 
kuris turtus krauna , nežino
damas, kad sekančią dieną mirs 
ir panašiai. Pasiturintieji gali 
džiaugtis, nes blogas yra ne pats 
turtas, o tik noras juo užsitikrin
ti sau saugumą, tik jo egoistiš
kas kaupimas sau. Bet turtas, 
naudojamas artimo labui, pasi
tikint Dievo apvaizda, viską 
priimant kaip nevertai gautą 
dovaną ir dovana dalijantis, 
kaip tik gali net būt i priemonė 
krautis sau tur tus danguje. 

Tad šį sekmadienį, džiaug
damiesi, jog viską, ką turime, 
esame dovanai gavę iš mus my
linčio, mus apdovanojančio 
Viešpačio, ryžtamės panašiu di
džiadvasiškumu dalintis. Šį 
sekmadienį, puotaudami prie jo 
stalo bažnyčioje tarpe kitų nusi
dėjėlių, tokių pat kaip mes, 
džiaugiamės, jog per jo kvietimą 
čia puotauti visi esame verti ir 
pakviesti ir įgalioti po Mišių 
išėję jo kvietimą perduoti ki
tiems. Šį sekmadienį džiau
giamės, kad jis, pats žmogiškai 
kentėjęs, nepalieka mūsų vienų 
mūsų sunkumuose, ligose, šei
mos sutrikimuose, o nuolat mus 
pakelia, pakviečia, atleidžia, 
skatindamas mūsų gerumą, 
palikdamas praeityje mūsų ne
valyvumą. 

a j .z . 

ŽVILGSNIS Į 
LIETUVOS KARINES PAJĖGAS 

Spaudos pranešimais remiantis 

GIOACCHINO ROSSINI 
200 METŲ 

P . P A L Y S 

Lietuvos spauda praneša, kad 
š.m. sausio 17 d. sukako vieneri 
meta i , k a i Aukščiausiosios 
tarybos sprendimu buvo įkurta 
Savanoriškoji krašto apsaugos 
tarnyba (SKAT). Pasak laikraš
tyje „Respublika" 1992.1.21 nr. 
paskelbto straipsnio, „nuo įsi
kūrimo pradžios SKAT išaugo 5 
kar tus ir dabar ją sudaro dau
giau kaip 12 tūkstančių žmonių: 
tai 84 kuopos, aviacinis jungi
nys, operatyvinis būrys, kuria
mos jūrų ir radijo mėgėjų 
kuopos. Šiuo metu SKAT yra 
490 e t a t in ių darbuotojų, 8 
tūks tančia i , davę savanorio 
priesaiką ir sudarę sutart is su 
šia tarnyba, yra rikiuotės sa
vanoriai, dar apie 4,000 pri
skaičiuojama savanorių rėmėjų. 

D u k a r i n i n k ų p o r t r e t a i 

Iš 1992.1.23 toje pat „Res
publikoje" paskelbto pasikalbė
jimo su KAM junginio štabo 
viršininku pulkininku leitenan
tu Valdu Tutkum paaiškėja, 
kad Savanoriškoji krašto apsau
gos t a rnyba , šalia greitojo 
reagavimo junginio, civilinės 
apsaugos ir pasienio apsaugos 
tarnybos įeina į Lietuvos ka
riuomenę. Įdomi yra ir 31 metų 
amžiaus V. Tutkaus biografija. 
1982 m. jis baigė Taškento 
aukštąją karinę vadų mokyklą. 
1983-85 m. tarnavo Afganistane, 
o 1985 m. paskirtas mokomojo 
bataliono vadu Turkmėnijoje. 
1989-91 m. Tu tkus mokėsi 
F runzės ka ro akademijoje. 
Sovietinėje armijoje pasiekęs 
pulk. Įeit. laipsnį, nuo 1991 m. 
vasaros Valdas Tutkus, sovie
t inės karo mokyklos ir akade
mijos auklėtinis, dirba savo 
tėvynės Lietuvos krašto ap
saugos ministerijoj. 

Šalia šio jauno lietuvio kari
ninko biografijos, pažvelkime i r 
į biografiją kito — dar ne
priklausomos Lietuvos karinin
ko — 78 m. amžiaus dimisijos 
majoro Juozo Jankausko, kaip 
r a šo „ G i m t a s i s k r a š t a s " , 
einančio krašto apsaugos mi
nisterijos režimo vi rš in inko 
pareigas. 

Būdamas 19 metų amžiaus, J . 
J ankauskas savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Kapt. J . 
Ž u k a u s k o r e k o m e n d u o t a s , 
a t s i d ū r ė k o n t r a ž v a l g y b o s 
mokykloje. J ą ba igus t e k o 
kovoti su lenkų ir vokiečių 
šnipais ir su viena sovietų 

agente — žinoma lietuvaite. Kai 
prasidėjo sovietinė okupacija, J. 
Jankauskas apsistojo Kupiškio 
apylinkėse. Karu i prasidėjus, jis 
subūrė išsisklaidžiusius šaulius 
ir Alizavoje iškėlė trispalvę, o 
vėliau įsijungė į slaptą antina-
cinę veiklą. Ant rą kartą atėjus 
bolševikams J. J ankauskas 
buvo suimtas . Septynis mėne
sius jį l a i k ė kalėj ime 
Panevėžyje, kankino. Galop 
paskelbė nuosprendį sušaudyti. 
Tačiau liko gyvas ir buvo 
ištremtas į Sibirą, iš kurio 
sugrįžo tik po keliolikos metų, 
niekad neprarasdamas vilties, 
jog Lietuva galų gale atgaus 
nepriklausomybę. 

„Gimtojo k r a š t o " 1991.X. 
17-23 nr. t a ip rašoma: „Atsi
žvelgdama į didelius Juozo Jan
kausko nuopelnus valstybei ir 
įvertindama ilgamete jo kovą už 
nepriklausomybę, Lietuvos Res-
publ ikos v y r i a u s y b ė š.m. 
birželio 28 d. suteikėjam dimisi
jos majoro laipsnį. J. Jan
kauskas tapo pirmuoju kari
ninku krašto apsaugos departa
mente, ir vėl užsivilko atsi
kūrusios Lietuvos kariuomenės 
karininko uniformą... Paklaus
tas apie savo gyvybingumo šal
tinį j is kartais prisimena istoriją 
iš vaikystės metų, kai kartą 
audros metu danguje pamatęs 
juodą kryžių su Kristaus figūra. 
Motina tada j a m pasakė: Sūne
li, matyt, tavo gyvenimas bus il
gas, bet sunkus ' . . ." 

Tai dviejų dabartinės Lietu
vos kariuomenės karininkų por
tretai: jaunosios ir vyriausios 
kartos, kurios kelias atvingiavo 
dar iš anų nepriklausomos Lie
tuvos kar iuomenėsiaikų. 

N e m a t o m a s f ron ta s 

Tuo tarpu ki tame 1992.1.12 
l a ik r a š ty j e „ R e s p u b l i k a " 
straipsnyje „Nematomas fron
tas" skelbiamas pasikalbėjimas 
su Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungos (LAKS) centro valdy
bos nar iu atsargos papulkinin
kiu Albertu Kebliku. Iš jo 
sužinom, k a d „1989 me tų 
rudenį, puoselėdami Sąjūdžio 
siekius, patriotiškai nusiteikę 
atsargos karininkai susibūrė į 
atsargos kar in inkų sąjungą 
(LAKS). Karininkai pasiryžo 
at iduoti savo profesionalias 
žinias ir kar inės tarnybos pa
tirtį (nors ta i nesakome, bet 
reikia manyti , kad sovietinėje 
armijoje — V.R.) kovai už 

Lietuvos nepriklausomybe..." 
P a s a k s t r a ip sn io , padė t į 

sunkimo tai, kad jau tuo lai
ko ta rp iu KAD g'eneral inis 
d i rek tor ius A. Butkevič ius 
kažkodėl buvo uždraudęs LAKS 
veiklą savo žinyboje ir buvo 
reiškiamas pasyvus nepasiti
kėjimas atsargos karininkais. 
„ G a l ų gale mes , a t s a rgos 
karininkai, nutarėm organizuo
t i s a v a r a n k i š k ą AT r ū m ų 
gynybą... Šiam planui vykdyti 
pasikviesta keletas jaunuolių iš 
Spaudos rūmų apsaugos. Per 
porą dienų susitelkė apie 40 
jaunuol ių būrys. . . Gynėjai, 
suprasdami pavojų, ryžosi stoti 
į kovą su agresorių tankais. Tas 
būrys po taktinių pratybų ir 
specialaus paruošimo buvo 
s u s k i r s t y t a s į 3-4 žmonių 
grupes . Kiekv iena i grupei 
vadovavo atsargos karininkas, 
turintis konkrečią užduotį. Taip 
pulkininko A. Kairio vedami at
sargos karininkai Č. Braziulis, 
A. Keblikas, Č.Rakauskas , J. 
Noreika, majorai A. Maslaus-
kas, A. Maštavičius, K. Radze
vičius, J. Kruopis, V. Žagaras, 
E. Miliauskas, V. Karut is , R. 
Tirilis, H. Narčius ir kt. sunkią 
valandą stojo ginti savo Tėvynės 
nepriklausomybės...", pasakoja 
atsargos papulkininkis A. Keb
likas. 

Taip ir lietuviai karininkai, 
buvusios sovietinės armijos 
nariai, drąsiai sausio 13 d. gynė 
Lietuvos parlamentą, Lietuvos 
ambasadoriaus Washingtone 
St. Lozoraiščio žodžiais, „sim
bolį mūsų demokratijos ir nepri
klausomos valstybės". 

Tačiau, pasak A. Kebliko 
pareiškimo, „labai skaudu, kad 
tuo metu buvo ir tokių LAKS 
narių, kurie pavojaus akivaizdo
je nevykdė šventos karininko 
pareigos, slapstėsi, neatsiliepė 
kviečiami stoti į kovą. Dabar, 
kai visi pavojai praėjo, tokie 
žmonės stengiasi užimti aukštas 
pareigas KAM sistemoje". 

Tuo tarpu savanoriškos kraš
to apsaugos tarnybos gimta
dienio išvakarėse — sausio 16 d., 
kaip skelbia laikraštis „Res
publika", vyriausybė savanorių 
tarnybai pateikė gražią dova
nėlę: „buvo išleistas nutarimas 
ją apginkluoti 5 tūkstančiais 
šautuvų (karabinų)..." Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis padėkojo sa
vanoriams už drąsą ir pasi
ryžimą, kurį jie parodė prieš 
metus, apdovanojo 19 savanorių 

Praė jus ia i s meta is v i same 
pasaulyje buvo plačiai m i n i m a 
neužmirš tamo muzikos geni
jaus , kompozitoriaus Wolfgang 
Amadeus Mozarto 200 metų 
mirties sukaktis . Tų metų laiko
tarpyje kiekvienas jo parašy tas 
kūrinys ir kiekviena gaida buvo 
pagrota, pada inuota ir pagie
dota. 

Nepras l inkus nė t r i m s mėne
siams nuo Mozarto mirt ies 1792 
metais, vasario 29 d. gimė k i tas 
„ W u n d e r k i n d a s " Gioacchino 
Rossini. 

Šiais m e t a i s y r a m i n i m a 
Ross in i 2 0 0 m e t ų g i m i m o 
sukakt i s . Minint tą sukakt į , 
panašiai ka ip pernai skambėjo 
Mozarto muzika, š iais meta i s 
s k a m b ė s į v a i r ū s R o s s i n i 
muzikos veikalai . 

Nežiūrint, kad Rossini yra su
kūręs daugybę įva i raus žanro 
muzikos kūr inių , vis dėlto j i s 
geriausiai pasaulyje žinomas 
kaip komiškų operų kūrėjas, 
tokių kaip „II Barbiere di Sivig-
l i a " („Sev i l i jos k i r p ė j a s " ) , 
„LTtal iana in Algier i" ir k t . 
Bet šalia komiškų j is nemažai 
koncentravosi , k u r d a m a s i r 
„ r imtas" operas, kur ios šiais 
metais irgi daug k u r bus stato
mos. Opera „La donna del lago" 
bus ma toma La Scala operoje, 
„Wi l l i am T e l l " i r „E rmio -
n e " — San Francisco, „Otel io" 
— Chicagoje, „Armida" — Tulsa 
mieste, „II viaggio a Re ims" — 
Covent Garden Londone. N e w 
Yorko Metropoli tan operoje šį 
sezoną y ra ma toma „Sevilijos 
kirpėjas", o ateinantį sezoną ne t 
aštuonis k a r t u s bus s ta toma 
„Semiramide" . 

Rossini pirmąją operą „ L a 
Cambiale di Matr imonio" pa
rašė būdamas t ik 18 metų. Iš 
viso j is pa rašė 40 operų. 

Dėl než inomų pr iežasč ių , 
nežiūrint jo ilgo amžiaus (mirė 
1868 metais) , pa rašęs operą 
„Vilius Te l i s " ir, būdamas 37 
metų, operų daugiau neberašė . 
Yra sakoma , kad opera „Vil ius 
Tel is" davusi pradžią vadina
mai „ g r a n d " operai, kur ią vė
liau plačiai išvystė Berlioz ir 
Verdi. 

Nustojęs rašyti operas Rossini 
kūrė kamer inę muziką, da inas , 
kan t a t a s , muziką pianinui i r 
bažnytinės muzikos kūrinius. J o 

medal iais Sausio 13 a tmint i . I š 
viso tok ia i s medaliais apdova
noti 349 savanoria i . 

VI. R m j s . 

p a r a š y t a k a n t a t a „ S t a b a t 
M a t e r " ir „Pe t i t e Messe solen-
nel le" nere ta i ga l ima išgirsti 
religinės muzikos koncertuose. 

Norsjis buvo gan produktyvus 
ir sukūrė ša l ia 40 operų dar 
daug ki tų muzikos kūrinių, vis 
dėlto ka i k a s Rossini pavadina 
t i n g i n i u . S a k o m a , k a d j i s 
muziką rašės gulėdamas lovoje. 
Kar tą t a ip b e r a š a n t pr ie atviro 
lango, vėjas nupū tė j a m iš 
r ankų d a r nevisai užbaigtą 
rašyti lapą su gaidomis. Užuot 
atsikėlęs iš lovos ir tą lapą 
pas i ėmęs , v i s k ą pe r r a šė iš 
naujo. 

Rossini, š i rdies smūgio iš
t iktas , 1868 meta is lapkričio 13 
dieną mi rė Paryžiuje, k u r j is 
buvo ir pala idotas . Vėliau jo 
kūnas buvo perkel tas į Italiją ir 
per la idotas Venecijoje. 

Minint Rossini gimtadienio 
200 metų sukakt į , tos sukakties 
dieną vasar io 29 d. Lincolno 
Cent re New Yorke, Met opero
je buvo s t a toma „Sevilijos kir
pėjas", o filharmonijos salėje 
koncer tas su garsiais operų 
solistais Mar i lyn Horne, June 
Anderson, Frederica von Stade, 
Rockwell Blake, Samuel Ramey 
ir k i ta is . 

Iš viso koncer te dalyvavo 16 
solistų. St. Luke ' s simfoniniam 
koncertui ir New Yorko Concert 
Chorale chorui dirigavo Roger 
Norr ington. 

Antras koncertas, su tuo pačiu 
sąs ta tu t a pačia programa ir iš 
tos pačios filharmonijos salės 
pavadin tas „Rossini Bicenten-
nial Bi r thday Galą" kovo 2 
d. buvo t rans l iuojamas gyvas 
per Public TV kana lus ir mato
m a s visoje Amerikoje. Tuo 
pačiu la iku buvo transl iuota ir 
radijo bangomis . 

PASAULIO SUNKUMŲ 
SPRENDIMAS 

„ K a i Japoni ją perduodant 
kalbėjau, k a d pasaul io pro
b lemas t ega l ima teologiškai iš
spręsti, daugel is manė, kad aš 
netekau proto. Dabar aš esu dar 
labiau t ikras dėl to, ką pasakiau 
anuokar t . Pasaul io sunkumų 
pagr indas y r a dvasinės rūšies. 
Ūkio ir poli t ikos nesan tvarka 
yra t ik pavi ršu t in ia i ženklai. 
Visų mūsų s u n k u k m ų šaknis 
yra rel iginio tikėjimo stoka. 
Kuo anksč iau mes ta i pama
tysime, t uo anksčiau susilauk
sime tva rkos ir ta ikos" . 

Gen. McArthur 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS V O L E R T A S 

Antrąjį namelio galą užėmėme trys vyriškos 
giminės atstovai: Butkevičius, vyriausias senutės 
vaikas, ki tų dviejų moterėlių brolis; Vaclovas Seilius, 
an t ros k lasės g imnazis tas , tol imas Butkevičių 
giminaitis iš nedidelio ūkelio, aukštokas, juodbruvas 
mergaičių mylimas, ir aš, trečios klasės mokinys, 
mažas, susitraukęs. (Kiek girdėjau, V. Seilius prie 
bolševikų lankė Vilniaus universiteto miškininkystės 
fakultetą ir buvo nemalonus bolševikas savo kolegoms 
studentams.) Trys lovos, vienas stalas, dvi kėdės ir dar 
buvo pakankamai vietos kambary a n t grindų. Ten su 
Seil ium, kreida susibrėždavom ribas ir sutūpę žais
davome ping-pong. 

Abu mokiniai į gimnaziją eidavome popietinėje pa 
mainoje. Abu sąžiningai mokėmės ir buvome pirmieji 
savo k l a sė se mokinia i . Mūsų b e n d r a b u t i e t i s . 
Butkevičius, labai tylus žmogus, a rba ant savo lovos 
gulėdavo ir rūkydavo, arba išeidavo į kitą namelio galą 
pas mamą ir seseris. J is kažkada gyveno Amerikojo. 
buvo kažkaip sužeistas, gaudavo pensiją, iš kurios pats 
pragyveno ir išlaikė visą Butkevičių lizdą. Dažnai 
rytais, įėjus vyriausiai seseriai, šeimininkei, jis įkiš 
davo į savo kelnių kišenę ranką, ištraukdavo sidabrinių 
litų ir juos paduodavo seseriai. Sidabriniai l i tai visada 
skambėdavo jo kelnių kišenėje, kaip dabar skamba 
amerikiečių kišenėse „daimai" ir „kvorter ia i" . 

Mums, gimnazistams, atmosfera buvo labai maloni, 
ypač po metų, kuriuos pragyvenau pas Karosaitę, pas 

savo krikšto mamos seserį Pas ją buvo t iek daug 
prikaišiota gimnazistų, kad nebuvo kur net pamokas 
ruošti. Pas Butkevičius buvo ramu, taikinga, vietos 
pakako. Tik Butkevičių namelį slėgė didelis rūpest is : 
vienas brolis, Jonas, buvo uždarytas Varnių kalėjime 
už bolševikinę veiklą. Nežinau, ar jis jau buvo universi
tetą baigęs, ar dar tik priartėjęs prie ekonomikos 
studijų galo. Taigi kalėjo neturt ingas žmogus, visų 
šeimos narių remtas moksle, jų ateities viltis, nei ką 
užmušęs, nei pavogęs. Matyt, buvo gabus vyras. Seilius 
ir aš su dideliu dėmesiu apžiūrėdavom gimnazijos 
lankymo metu jo atliktus piešinius ir stebėjomės ja is . 
Bet šalia gabumų turbūt turėjo ir nemažą užsispyrimą. 

Dėl šios nelaimės dejavo visa šeima, o mot ina su 
vyriausia dukterimi ir daug rožinių sukalbėjo. Tik 
jauniausioji sesuo keikė Smetoną ir niūniavo iš Rusi
jos atėjusias, į lietuvių kalbą išverstas kalinių dainas. 

Savo laiku, 1927, 1928 ir 1929 metais, Alytaus 
gimnaziją baigė keli gabūs, bet gerokai sukairėję 
vaikinai: 

Zdanavičius iš Seiliūnų kaimo, vėliau elektros 
inžinierius ir universiteto dėstytojas; Valius Mečius 
nuo Seirijų, pasiekęs daktaro laipsnį biologijoje, dalį 
savo amžiaus praleidęs Sibire, nors jaunystėje puošęsis 
r audonumu; Klimavičius Vytau tas iš A ly t aus , 
mechanikos inžinierius, universiteto dėstytojas; 
Butkevičius Jonas, ekonomistas, apie kurį čia kalbame. 

Gal buvo ir daugiau panašių, socializman linkusių 
jaunuolių, tačiau kiti nieku nepasižymėjo. Iš tų keturių 
paminėtų, rodosi, tik vienas Butkevičius pažino Var
nius. Kas šiuos vyrus nukreipė pavojingan kelin? Mano 
spėjimu — jų mokytojai. 

Kazys Klimavičius, buvęs Alytaus gimnazijos 
vicedirektorius, Vytauto Klimavičiaus tėvas, malonaus 
būdo žmogus, geras mokytojas, 1933 m. už politines 

pažiūras buvo išsiųstas pensijon. Bet bolševikų okupa
cijos metu , 1940, vė l grįžo dirbti ir gavo nusipelniusio 
mokytojo titulą. N u o pa t j aunys tės K. Klimavčius 
laikėsi kairėje. Jo a r t imas bendradarbis gimnazijoje ir 
politinėje veikloje buvo mokytojas M. Gavelis, kurį 
1947 okupantai išgabeno Sibiran. K. Klimavičius ir M. 
Gavelis buvo idealistai . Nei jie pa tys savęs, nei kas 
k i t a s jų komunis ta is ne la ikė . Kairieji ir t iek. Savo 
pažiūrų jie neslėpė, buvo geri pedagogai, stengėsi 
padėt i ne tur t ingiems mokiniams. 

Ka i lankiau gimnaziją, neatrodė, kad Alytus būtų 
kairiųjų miestas. Tačiau gal ver ta paminėt i , kad j au 
1920 t e n šlaistėsi An tanas Sniečkus, kur is j au tada, 
bolševikams puolant Alytų, padėjo rusams. Todėl buvo 
a reš tuo tas , bet sėkmingai paspruko ir pabėgo į SSSR. 
Alytuje ta ip pat gyveno didelis Lietuvos gyvenimo 
kr i t ikuotojas Totorius, ta ip p a t buvęs gimnazijos 
mokytojas, Maskvoje baigės universietą, matematiką. 
(Šio žmogaus pavardė ir ki lmė sutapo.) Ten buvo ir 
šunadvokačiu vad inamas K. Šal tenis . Apie Totoriaus 
įtaką moksleiviams nežinau. Bet K. Šaltenis — esu gir
dėjęs iš pačių jaunuol ių — netur t ingesnius užka
binėdavo ir juos sušelpdavo. Pirmosios okupacijos metu 
K. Ša l t en i s buvo nuožmus okupanto talkininkas. 

Jono Butkevičiaus niekados nemačiau, tačiau jį at
min t in m a n įkalė šeimos dejonės. Ne tur iu nuovokos, 
kiek j i s išbuvo Varnių kalėjime, a r iš jo išėjo prieš 
pirmąją bolševikų okupaciją 1940. Kai Lietuvon 
a t s i k r a u s t ė rusai , jį tuojau paskyrė buvusio Lietuvos 
banko Alytaus skyriaus direktoriumi. O už metų, 1941 
birželio 14, jį suėmė ir ištrėmė Sibiran su visa šeima 
— su tomis dėl jo verkšlenusiomis seserimis ir palie
gusiu brol iu. Motina jau buvo mirusi . 

(Bus daugiau) 
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KREDITO 
KOOPERATYVAS 

„TAUPA" 

Clevelando lietuvių kredito 
kooperatyvas „Taupa", pradėjęs 
savo veiklą beveik prieš 8 metus 
(nuo 1984 m. birželio*, išvengė 
krizių, į kurias buvo patekę 
daug taupymo ir paskolų bankų 
ir kai kurios kredito unijos JAV. 
Savo metiniame narių susirin
kime, įvykusiame kovo 1 d. 
Dievo Motinos parapijos salėje, 
pranešė, kad „Taupai"" 1991 
metai buvo geri, kad ji net 
dvigubai stipresnė ir saugesnė 
negu 1989 metais. Tokios žinios, 
aišku, kooperatyvo narius nu
teikė optimistiškai, nes, kaip 
žinome, didžiausias lietuvių 
kredito kooperatyvas „Kasa" su 
centru New Yorke ir skyriais 
Chicagoje, Cicero, Hickory 
Hills, Detroite, St. Petersburge 
ir Waterbury buvo perimti 
Federalinės valdžios kontrolėn. 
Be Clevelando „Taupos"*, dar 
veikia lietuvių kredito koope
ratyvai Los Angeles, Santa Mo
nikoje ir tuo pačiu „Taupos" 
vardu Bostone, kuri, lietuvių 
spaudoje skelbiasi ieškant i 
re ikalų vedėjo,-jos. 

Susirinkimą sklandžiai vedė 
direkcijos narys Algis Rukšė
nas. Buvo išklausyti direkcijos 
pirmininko adv. Egidijaus Mar
cinkevičiaus, finansų komiteto 
pirmininko Ričardo Hallal ir 
kooperatyvo vedėjo Alekso 
Spirikaičio pranešimai. Finansų 
komisijos pirm. "Hallal, kuris 
yra didelės Leaseway Transpor
tation korporacijos planavimo 
direktorius kar tu su kitais tos 
komisijos nariais Gintautu Ta-
oru, Aleksu Spirikaičiu yra 
atsakingi už „Taupos" finansi
nį planavimą. Nors kooperatyvo 
aktyvai pernai pakilo tik 5%, 
direkcija, šiais nes tabi l ia is 
ekonominiais metais esanti 
patenkinta tokiais rezultatais. 
Dabar bendras kooperatyvo 
ak tyvas yra 7,558,702 dol. 
Narių skaičius — 1,100. Pernai 
įstojo 116. Indėliai per 1991 
metus padidėjo tik 4.5% ir 
pasiekė 7,201,286 dol. Stipriai 
pašoko grynų pinigų, bankų 
Credit Union ir kitos investi
cijos - nuo 1,882.790 iki 
2,826,967, beveik 50%. Paskolų 
išduota tik 50 sumoje 350,000 
dol. Finansų komisijos pir
mininkas nurodė, kad šioje 
srityje reikia daugiau pasis 
tengti . Jau planuojama, kaip 
daugiau išduoti gerų paskolų. 

Atsargos ir rezervo kapitalas 
per 1991 metus padidintas 
52,495 dol., nuo 344,339 iki 
396,834 dol., arba 15.2%. nors. 
kaip anksčiau minėta, aktyvai 
padidėjo tik 5%. Atsargos ir 
rezervo kapitalo didinimas yra 
apdraudos institucijų reikala
vimas. 

Iš operacijų turėta 517.421 dol 
arba 12% pelno (1990 609,694 
dol.), iš kurių 439.504 dol. arba 
67%, išmokėta nar iams divi
dendų (1990 metais išmokėta 

532,172 dol.). Nukr i tus paskolų 
procentui, sumažėjo ir išmoka
mų indėlių procentas. 

Kooperatyvo opera tyv inės 
išlaidos 1991 me ta i s buvo 
141.216 dol., arba 2 1 % visų 
pajamų. Didžiausios išlaidų po
zicijos: atlyginimai — 59,656 
dol. (du pilną la iką di rbą 
t a r n a u t o j a i i r šeš i t i k t a i 
paskiromis dienomis a r valan
domis), tarnautojų benefisai — 
7.239 dol., profesionaliniai patar
navimai 28,923 dol., banko-
raštinės išlaidos 18,477 dol., at
sargos kapitalas dėl paskolų ir 
investicijų — 11,515 dol . , 
mokesčiai, nurašymai, draudos 
mokesčiai ir t.t. 

„ T a u p o s " d i rekci ja š i a i s 
metais paskyrė: l i tuanist inei 
Šv. Kazimiero mokyklai — 
1,000 dol. Balfui ir LK Religinei 
šalpai po 500 dol. ir Lietuvių 
Kul tūr in iams daržel iams ir 
Sporto klubui „Žaibas" po 300 
dol. 

„Taupos" direkciją sudaro: 
pirm. Egidijus Marcinkevičius, 
vicepirm. dr . V y t a u t a s 
Maurutis, ižd. Gintautas A. 
Taoras, sekretorius Algis Ruk
šėnas ir nariai Dana Ramonie
nė. Vincas Urbaitis ir Vytautas 
Kliorys. Tarnautojai: Aleksas 
Spirikaitis. Rima Apanavičiūtė, 
Andrius Belzinskas, Rima Nas-
vytienė, Nijolė Rukšėnienė , 
Gražina Varnelienė, Vytas P. 
Apanavičius ir Virginija Ro-
binski. 

Kredito komisiją sudaro Dana 
Ramonienė, Gražina Varnelienė 
ir Viktorija Žardinskaitė. 

Kooperatyvo nariams, kurių 
sus i r ink ime da lyvavo a r t i 
šimto, pranešta, kad „Taupos" 
a t ska i tomybės knygos y r a 
kasmet tikrinamos CPA firmos 
Sorin & Sorin, State of Ohio, 
Division of Credit Unions ir Na
tional Credit Union Admini-
stration (NCUA) — Amerikos 
valdžios agentūros. 

Ankstyvesniais metais meti
niame n a r i ų s u s i r i n k i m e 
būdavo ir išrinktų narių. Šiemet 
ir pernai to pasigedo susirin
kime dalyvavusieji. 

„Taupa" šiais svyruojančiais 
ekonominiais laikais atsargiai 
tvarko savo narių indėlius, 
atlieka visus bankinius patar
navimus. Visa atskaitomybės 
sistema pervesta j kompiute
rius, yra įsikūrusi nuosavame 
pastate, kurio dalį nuomoja dak
taro kabinetui. Remia lietuvių 
reikalus, duodama skelbimų jų 
r eng in iuose . Žodžiu, y r a 
lietuviška finansine institucija, 
kurioje kiekviena sąskaita yra 
apdraus ta iki 100,000 dol. 
Patikėtinių direkcijos — val
dybos pirm. Adv Marcinkevi
čius padėkojo visiems nar iams, 
direktoriams ir tarnautojams, 
kleb. kun. G. Kijauskui už 
leidimą naudot is parapi jos 
patalpomis „Taupos" įstaigai 
sekmadieniais po l ietuvišku 
pamaldų. Susirinkimas t ruko 
nepilną valandą. 

V. R o c i ū n a s 

Clevelando „Taupos" metiniame susirinkime. 
Marcinkevičius ir A. Rukšėnas. 

Iš k. — Aleksas Spirikaitis, "ičardas Hallal, E. 

Nuotr. BĮ. Bacevičiaus 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

KOVO VIENUOLIKTOJI 
LB SUSIRINKIME 

Sekmadienį , kovo 15 d. LB 
Sunny Hills apyl. valdyba su
šaukė viešuotinį nar ių susirin
kimą. Nors popietė buvo pava
sariškai š i l ta ir saulėta , į Šv. 
Teresės parapijos salę atėjo 47 
tautiečiai. Susir inkimą pradėjo 
ir vedė v-bos pi rm. Alfonsas 
Vėlavičius. Išsamų pereito vi
suotinio susir inkimo protokolą, 
rašytą buv. sekretorės Onės 
Adomaitienės, perskaitė sekret. 
Gražina Milerienė. 

Svarbiausia darbotvarkės da
lis — Kovo Vienuoliktosios 
paminėjimas. J is at l iktas dviem 
būdais v-bos nario ižd. Jurgio 
Savaičio 15 min. paskaitėle ir po 
per t raukos su kava bei saldu
mynais maždaug valandos vaiz
dajuostė apie kai kur iuos svar
bius iškilmių momentus Lietu
voje. J. Savai t is m u m s pateikė 
kruopščiai sulasytą įvykių chro
nologiją, p r adedan t Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio iškilimu, 
masių išjudinimu, Juodojo kas
p ino d i e n a , Ba l t i j o s ke l io 
demonstracija, baigiant 1990 
kovo 11 d. Vilniuje paskelbtu 
Lietuvos nepr iklausomybės at
s ta tymo dekre tu . Po to priminė 
Kremliaus sankcijas, į skai tant 
ekonominę blokadą, 1991 rug
pjūčio 19-22 Maskvos pučą, 
Sovietų S-gos subyrėjimą, visuo
tinį Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimą. Kalbėtojo primin
tos datos, paskelbti skaičiai kėlė 
šventišką nuota iką . O vėliau 
vaizdajuostėje ma tėme ne tik 
džiaugsmingus laisvę atgavu-
siųjų pa radus , bet ir jedinstvos 
g o r i l a s , a p s i k a b i n ė j u s i u s 
medaliais, trypčiojančius apie 
kruviną vėliavą. 

Trumpai pirmininkas pranešė 
apie ba landžio 25 Daytona 
Beach vietovėje įvyksiantį LB 
Floridos apygardos metinį su
važiavimą. 

Iškilus Lietuvos ambasados 
VVashingtone rėmimo klausi
mui, pr i imtas prakt iškas valdy
bos (berods, pr im. A. Vėlavi-
čiaus) pas iū lymas aukotojams 
pasir inkti vieną iš dviejų būdų: 
suteikti met inę vienkar t inę au
ką arba pasižadėt i aukoti tam 
t ikrą sumą metų ketvirčiais. 
Susir inkimui baigiantis, pasiro

dė gan apčiuopiami rezul tatai : 
4 vienkartiniai aukotojai paliko 
180 dol., c 10 pasižadėjo kas 
metų ketvi iį suaukoti 290 dol., 
ta igi 1160 dol. Netrukus bus 
k o n t a k t u o j a m i v is i , k u r i e 
susirinkimui pasibaigus prie 
sąrašų prieiti nebeturėjo laiko. 

Al fonsas N a k a s 

S U R A D O KOKAINO 1,166 
SVARŲ 

Addisono priemiesty narko
t i kų spekuliantus gaudant i s 
policijos dalinys garaže rado 
1,166 svarus kokaino, kurio par
duodamoji vertė 71 mil. dol. Ten 
pa t rado dar ir 1.5 mil. dol. pini
g a i s , m a t y t , s u r i n k t a i s už 
kokainą. Areštuoti 3 spekulian
t a i . 

P A D E K A 
Ponui PETRUI KAUŠUI 

reiškiame nuoširdžiausią padėką už jo tėvišką globą, suteiktą 
mums, TIŪSU viešnagės metu Miami Beach, FL. Taip pat 
dėkojame ponioms: ANNAI DIMŠAI, ANTANINAI, GENEI, p. 
PAKŠTiENEI ir PETRUI RIMKUI, suruošusiems mums 
tokias, Karališkas IŠLEISTUVES. Tai viskas pasiliks mūsų 
širdyse amžinai! 

Emilija ir Petras Benešiai 

BALTIC S T O R E S & C O . (Z . J U R A S ) 

11 London Lane, Bromely, Kent, BR1 4HB. 
England. Tel. 081-460-2592 

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėstą ir įvairiapusiška prekyba 
su Lietuvos RESPUBLIKA. 

Pasitinčiame paskutiniausius V A K A R Ų E U R O P O J E 
gaminamus ir gaunamus vaistus. 

Plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas įdomias medžia
g a s , rūbus, sportinius kostiumus ir sportinius batus , 
ELEKTRONINES P R E K E S , rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 

Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pagei
daujama valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas 
aukščiausiu kursu klientui, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme. 

Siūlome popul iarų siuntinį: 1991 m . No. 1 . 
3 m. vilnonė angliška medžiaga eilutei, 3 m. puiki medžiaga 

suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas, 1 p. 
sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė. Siuntinio kaina 
$400.00 l,6ro paštu). 

Parduodame ,,Olympia" rašomas mašinėles su lietuvišku 
šriftu. 

BEKONKURSINĖS MAISTO SIUNTINIŲ KAINOS 
Siuntinys N o . 5. $ 1 0 0 : 
10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos. 10 sv. ryžių, 200 gr. 

tirpstančios kavos, 4 sv. cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv. dešros, 2 
sv. sūrio, 2 sv. pupelių kavos, 2 sv. valgomos alyvos, 1 butelis 
krupniku 

TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
7 0 et. už svarą virš 100 svarų Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d 
• Pervedame pinigus už 5 % 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouos'ų į Chicago 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. 69 St. 
Chicago. IL 90629 
Tai. 312-737-6862 

iNr,i)f'foev rote 

DON'T SPFND IT AU SAVE SOME AT 

MUTUAL ledemt SAVINGS 
AND IOAN A55OOATI0N 

CHorlered ond Supo: i>ttA by tfie United Stotos f Jovptnment 
2212 W CERMAK ROAD • C MIC AGO, IIUNOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

L f l f M O V f * 

INTERNATIONAL , ^ 
TRAVEL CONSULTANTS Z a i / j A i " 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

. .ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu | namus 
Lietuvoje per 10 darDO dienų 

•625 South 7tth Avanua 
Htckory MHI. Hllnola 60457 
Talafonaa (706) 430-7272 

223 Kafvarifc gatvė 
VNntua, U — — 
Talafonaa 350-115 Ir 778-392 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS -am*-r ^ 

(312) 586 5959 * * < j f l 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimą* 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalb" 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Paiduodan3 N "" : 

• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ŠIMAITIS RE ALT V 
Viktorą* ŠlmaHIs 

Iraną Bllnatrubianė 
Nuosavybių pardavimas INCOMS TAX 

5953 S. Kadz l * Ava. 
Tai. 436-7878 

Parduodama namus Ir buli's 
Uatuvoja. Pageidaujant galimo 
pastatyti namus bet kurioje Lietu 
vos vietoje. Informacijai kreipkitės 

Gintaras Import Expmt 
2437 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tai. 312-737-686? 

FOR RENT 

Unfurnished apt. 4V? rms wi'.h 
heat and appliances Near r ^ 
Kildare, $500 ruo. 

Cal. 708-430-3575 

Išnuomojamas 3Vh kamb. b-jtas antį 
aukšte, S kiemo pusės. Marquette Fk. apyl 
Su šiluma, virykla. šaldytuvu. Pagei 
daujama dirbantis asmuo. Galimybė 
išsinuomoti garažą Gatrma užimt nuobal 
1 d. Tai. 312-778-8849. Claaat. bet 
kuriuo laiku. 

FOR SALE 

FURNITURE FOR SALE: kitehen 
table & 6 chairs; Provincial gold couch 
& 2 chairs; glass & rnirror end tables. 
coffee table, 2 lamps: one Provincial 
4-pc bedroom set; one contemp 3 pc 
bdrm. set, brovvn. Excellentconriiti?n 

Call: 706 430-3575 

Rlchard Hanus, adv. 
Imigracijos Įstatymų žinovą* 

Pirma konsultacija — veltui 
205 W. Randolph, Sulte 2100 

Chicago, II 60806 
Tel. 312464-2380 

U.S. SAVINGS BONOS 
'HEGREAT AMB* <•• . ..• 

nr , L fes A T E 

ra" 

BFIA-BACE REALI ORS 
J . BACEVIČIUS 

f>529 S. Kadzta Ava., 
Chir«oe, I I . 60629 

(312) 77R-2233 
INCOME 1AX — INSURANCE 

• Manu piikitnas ir pardavimas 
' MLS ' > mpiuterių i? FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patainavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• rJuoia:da-pensininkams 

Gatiury, 7\ 
m MIS 

RFAIMART, INC. 
<>M)2 S. Pulaski, 

( hi• »g<), I I 60629 
312 585-MOO 

BALYS BUORAIIIS 
A«mfmiltai patarnauja įvairiu nuosavy
bių p i i l ime bei paidavi'nc, mieste ir 
prirmifs-'iuose. Sui. iu.tsuoti skam-
•Mule MJOtAafa ' 

Bos * 12-5*5 fctaa, » - 312-778-3971 

f*Tl r*1 lt! / KMIFOK REAI ><>RS 
V W | ^92 > V Pulasli M. 

D \NVTĖ MAYER 
284-1968 

I r i norite 1 >»- * 4ti» >»i m pirkt i na
mu^. I leipkt'ės 1 Danutę Mayer. |i 
prote* " m h,M s j / i n i i i n - i ' ir 
. IM IH 'MI : ! >i patarnaus: Įkainavimas 
\ f l i i i i 

MISCEI.LANEOUS 

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

I oi . 3 7 6 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10% 20"K>- '!On" p:giau mokėsit 
u J aprjraadą nuo ugpiies • automoMio 
jas i r tus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V? w«at 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

<312) 581-6654 

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

lut iu ( tm •ins nuėsto leidimą 0'ibuir 
nlmies'v Dwtw Gl i ta i , yarantuotsiir sąžV 
IIMIC8' 

312-77'#-3313 
KIAUOIJŲS PUMPUTIS 

Planuojant ap lankyt i Lie
tuvą? Pamaty t , ką t ik no-
1M Ir rlar «ut»upyt pinigų? 

Kreipkitės į Šv iedr Į Vlpar-
tą, 2 3 2 0 4 4 Vi ln ius, Vairo 
1 4 - 4 2 , M L 4 2 - 8 6 - 5 0 . Jis 
parūpins jums kambarį pri
vačiuose namuose ir auto
mobilį <MI Syferiu. 

Bendra Lietuvos-JAV įmonė „IMEK1- LIE1UVOJE PAROUODA įvairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėti s automobilius 
bei jų atsargines detales Karnos tokios pat kaip Amerikoje. GesarMaB)B*e 
tų automobilių techninį aptarnavimą lietuviškais piniq<T--

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus autom M t 
limuziną. Atsiskaityti galima lietuvoj-' aiba AanerihoįB. 

Parduotuvė- ;t<!rry:;<S 
L IETUVA. K A U N A S . S 1 A T Y B I N I N K Ų 5 

Tel (22) ? 0 ? 5 43 arba (?2) 71 ib 9 

Ampt ikoje skambint i 
T a i . (312) 4 3 4 8 6 1 8 arba ( 7 0 8 ) 887 8 4 4 2 

Fax (319.) 4 3 4 - ? 6 5 5 

. .VAN ' i r 

"PERSEVERING PEASANT" 
(„IŠTVERMINGOJI VALSTIEIF ) 

Nei Kay* (APIAH KMfnftyH*) 

Lietuviškos kilmės rašytojos mmaM^ apima 70 
metų pirmos kattes lietuvės 6fHJ0ji ntės idomų, 
spalvingą gyvenimą Amerikoje 

Knyga gaunama pas leie'ėja/ 
Palar P»mcHll 
P.O. Be t t ; 6 

Pf»rf»»-i-u» \ H.N C 3 M 2 
Kaina: rr„t «« 95 

s « 
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Tauragio Kamerinis Orkestras ir Taikos pai. Oratorijos Choras balandžio 5 dieną, 3 vai. p.p. 
religiniame koncerte atliks Povilo Mieliulio 

Solistai: 
Gražina Stauskaitė 
Aldona Buntlnaitė 
Viktoras Mieliulis 

SIMFONIJA N R . 1 
Allegro Andante Allegretto maestosso 

Koncertas [vyks Peace Luth. Church 4300 S. California Ave. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Putnam, Conn. 
P A M I N Ė T A K O V O 11-TOJI 

Lie tuvos Respublikos a ts ta
tymo paskelbimas, įvykęs pr ieš 
dvejus me tus , paminėtas lietu
vių kolonijos P u t n a m e LB apy
l inkės vadovybės paruošimu. 

Kovo 1 1 d . 4:30 vai . p.p. Ma
tulaičio n a m ų koplyčioje at la i 
kytos šv. Mišios, padėka Aukš
č i a u s i a m i r pagerb imui už 
laisvę žuvusių bei prisiminimui 
laisvę skelbusių. Mišias kon-
celebravo k u n . R. Krasauskas , 
vadovas, k u n . V. C u k u r a s ir 
k u n . J . Steponait is . Pamoksle 
k u n . C u k u r a s pr iminė pastan
gas ir drąsą Lietuvos a ts ta tymą 
paskelbti . Aukščiausiam leidus, 
šv. Marijai, šv. Kazimierui ir pa
l a i m i n t a m Jurg iu i Matulaič iui 
už ta r i an t , t a i įvykdyta. Visur 
esančių lietuvių laukia tolesnės 
pas tangos ir darbai, net pasi
š v e n t i m a s , k e l t i t ė v y n ė s 
reikalus , kel t i žmonių moralę ir 
t ikėjimą. Kiekvienas pagal iš
ga les t u r i m e prie to prisidėti . 
Mišių me tu giedota giesmių, A. 
P r a p u o l e n y t e i v a r g o n ė l i a i s 
p r i t a r i an t . 

Mišiose dalyvavo pajėgesnieji 
Matula ič io namų globotiniai, 
keletas vienuolyno seselių ir bū
re l i s vietos lietuvių. 

K O N C E R T A S 
M A T U L A I Č I O N A M U O S E 

Nijolė Ščiukaitė, es t radinės 
muzikos da in in inkė , jau kelin
t a s mėnuo atvykusi iš Lietuvos 
ir koncertuojant i l ietuvių kolo
nijose, kovo 10 d. at l iko muzi
kinį koncertą Matulaičio n a m ų 
salėje, P u t n a m e . J ą pakvietė 
Marijos Nekal to Prasidėjimo 
v ienuolyno seselės, kur ioms 
pr ik lauso Matulaičio namai , su 
juose globojamais apie šimtinę 
globos re ikal ingų lietuvių. 

D a i n i n i n k ė Ščiukai tė t iek 
savo asmenybe, t i ek dainuo
tomis dainomis, per t rauktomis 
t rumpomis kalbomis, greitai už
mezgė kontaktą su klausančiais 
i r jos es t radinės dainos buvo 
visų maloniai , net su entuziaz
m u pri imtos. Tos dai \M per
sunktos tėvynės meile, .ruvos 
grožiu, patriotizmu, kai k u r no
s t a l g i j a , k ė l ė k l ausanč ių jų 
dvasią ir pasiryžimą padėti 
t ėvynei l ik t i laisvai ir kel t i jos 
gerovę. 

Dainos įvairių autorių y r a ir 
B . Brazdžionio rašy tų pora 
r audų . Dain in inkės orkestrinė 
pa lyda y r a orkestro įrašai juos
telėje, kur iuos dainininkė seka 
i r be p r i eka i š to p r i s i t a iko . 
Pa lyda švelni,ne k u r t i n a n t i ir 
t i nkan t i a t l iekamoms dainoms. 

Da in in inkę pr is ta tė Aldona 
P r a p u o l e n y t ė , M a t u l a i č i o 
namuose globojamųjų aplinkos 
įvykių informuotoja ir gyve
n i m u i drąsintoja. Koncertui 
pasibaigus , dainininkė apdova
nota gėlių puokšte. J i dėkodama 
palinkėjo globojamiems sveika
tos, o visiems kitiems ištvermės 
i r nepai ls t i te ik iant visokią 
pagalbą tėvynainiams. 

Ačiū Ščiukaitei už prasmingo 
pop i eč io p u t n a m i e č i a m s 
sute ik imą. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 

Religija savo esmėje yra švel
niausias dalykas pasaulyje. 

Coleridge 

Motina visada atleidžia, tam 
juk ji atėjo ir į pasaulį . 

A. Durnas 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? 

f i 3001 WE8T 59TH STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
U.3.A. 

Kiekvienas žmogus tepagiria 
t i l tą, ku r iuo pereina. 

Anglų patarlė 

LIETUVIŲ FONDAS 7 r w m X k FOUNDATION 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso. 

1992 m. sausio men. 

2 x $20 Boreisis Algirdas ir Marija, $60.61; Duoba Juozas 
atm. įn., $230. 

2 x $25 Klosis YValter, $190; Rudaitienė Marcelė, $1,270. 
3 x $30 Dainauskienė Leokadija atm.: Vestonai E. A.; JAV 

LB Waukegan/Lake County apylinkė, $3,490; šlapkūnas Domas 
atm.: įm. 2 asm., $140. 

1 x $40 Jaunius Zigmas atm. įn.: įm. 2 asm., $40. 
4 x $50 Indreikienė Stasė atm.: įm. Stankūnai M. ir J.; 

Kubilienė Olga atm.: įm. Buivys J. ir D. $25, Liutermoza O. $25, 
Pikelis Eduardas atm. įn.: Pikelis Victoria, $175; Žilinskai Petras 
ir Ona, $250. 

1 x $75 Kapačinskas Juozas atm.: įm. laidotuvių dalyviai, 
$575. 

12 x $100 Augus Victor ir Marcella, $400; Basiulis Bronius 
ir Petronėlė atm. įn.: Basiulis A. ir D., $450; čižikas Balys atm. 
įn.: Čižikaitė Bronė, $2,600; Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, 
$300; Grinius Antanas atm.: Kutkus Emilija $25, Rugienius Algis 
ir Liuda $25 ir 4 kt. asm., $300); Jansonas dr. Eduardas ir Irena, 
$300; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1,504; Katarskis kun. 
Vaclovas, $1,900; Lapatinskas Vytautas ir Alice, $700; Missavage 
Amie; įm. dr. Massavage Edward, $100; Sadauskas Aleksas 
(miręs) ir Kazimiera, $400; šaulys Antanas, $245. 

1 x $130 Stelmokas Vytautas atm.: įm. LB Auksinio Kranto 
apylinkė, $1,130. 

1 x $150 Šaulys prel. Kazimiera atm. n.: Šaulys Antanas, 
$2,616. 

3 x $200 Kankus Leonas ir Stasė, $1,900; Kučiauskas Igo
ris ir Kunigunda, $1,200; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm. 
Ližaitis Juozas, $7,200. 

1 x $240 Palčiauskas Kazimieras atm.: Kačinskas Leonas 
$25, Michelevičius Pranas ir Ona $25, Vaškelis Aleksas ir Prima 
$25 ir 12 kt. asm. $340. 

1 x $255 Pušneraitienė Ema atm. įn.: Raišys V. ir N. Zdanys 
R. ir N. $75, Malela R. A. $50, Adams K. ir S. $25, Žukauskas 
G. $25 ir 5 kt. asm., $355. 

1 x $525 Mončys Kazimieras atm. įn.: Povvell Anne $150, 
Price A. $50, Galkin A. ir J. $25, Kazlauskas K. $25, ir kt. laido
tuvių dalyviai, $650. 

Ii v iso $3,595.00 

1992 m. vasario man. 

2 x $10 Didžbalis V. atm. įn., $10; Pušneraitienė Ema atm. 
įn., $365. 

1 x $15 Railaitė Neringa, $340. 
1x $25 Čiurlytė-Patrick. Emilija, $225. 
1 x $35 Mičiulis Pijus ir Elena atm. įn.: Miniatienė Ona, $670. 
3 x $50 Čepas Petras atm. įn.: Čepas Gintaras ir Valentina, 

$1,275; Skirgaudas Ignas ir Jane, $250; Skuodas Justin, $400. 
6 x $100 Baras Pranas ir Vincenta, $500; Kapačinskas Audrė 

M., $100; Kapačinskas Dana, $100; Kapačinskas Juozas Vytautas, 
$300; Kapačinskas Rimas J., $100; Kapačinskas Vytas P., $100. 

1 x $265 Staponkus Kostas atm. įn.: Kačinskas Leonas $25, 
Krasauskas Mečys ir Elena, $25, Lapas Edvardas ir VVilhelmina 
$25 ir 16 kt. asm., $265. 

1 x $300 Barūnas Kazimieras ir Jadvyga, $500. 
2 x $500 Bertašius kun. Antanas, $2,500; Dr«. ̂ eikis Petras 

ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas, $3,525. 
1 x $1,000 Kapačinskas Juozas atm.: įm. Kapačinskas 

Juozas Vytautas, $1,575. 
I i viso $3,410.00 

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.11.29 pasiekė 
5,989,343 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,087.586 dol. 

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,035.440 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą: 

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT TAX 
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL." 

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė. 

A.tA. 
ANNA T. WICKEY 

K I G A S 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 25 d., 11:18 vai. ryto, sulaukusi 73 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Bert, duktė Ann Clark 

Ratkowski, žentas John, anūkas Paul Ratkowski, proanūkas 
Paul, Jr.; brolis Alex Kigas; sesuo Estelle Bartizal su vyru 
George ir kiti giminės bei draugai. 

Velionė buvo motina a.a. John ir a.a. Robert ir sesuo a.a. 
Stanley Kigas. 

Priklausė Svč. M. Marijos Nek. Prasidėjimo parapijos 
motinų klubui ir tos parapijos Pensininkų klubui. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, kovo 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 28 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, duktė, anūkas, brolis, sesuo ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
Mokyt. JUOZAS NAUJOKAITIS 

Gyveno Lietuvoje. 
Staiga mirė 1992 m. vasario 26 d. 
Gimė 1917 m. spalio mėn. Vilkaviškio apskrityje, Bajorų 

kaime. 
Nuliūdę liko: Lietuvoje žmona ir du sūnūs su šeimomis 

bei brolis Leonas Naujokaitis su žmona ir daug kitų giminių; 
JAV-bėse sesuo Birutė Ališauskienė su vyru Juozu ir šeima, 
pusbrolis Arūnas Vasys su šeima ir svainis Zigmas 
Tamuliūnas; Kanadoje pusseserė Aldona Kutka su šeima. 

Velionis buvo brolis a.a. Julijos ir dėdė jos sūnui Viliui 
bei sūnėnas a.a. Broniaus Vasio. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, brolis, sesuo su šeimomis ir 
kiti giminės. 

A.tA. 
JUOZUI KONDAVIČIUI 

Lietuvoje mirus, seseriai ONAI J U N K E R I E N E I , jos 
dukra i JUDITAI su šeima, sūnums EDMUNDUI ir 
RIMUI su šeimomis ir k i t iems g iminėms Lietuvoje 
reiškiame gilią užuojautą. 

Melrose Parko ir Apylinkės 
Lietuvių Klubas 

N E P R A R A S K I M E K U L T Ū R I N I U VERTYBIŲ, 
KURIAS I Š E I V I J O S M E T A I S S U K Ū R Ė M E ! 

Per 36 metus kitataučiai stebėjosi, o mes didžiavomės 
Lietuvių Operos pastatymais Chicagoje, New Yorke, 
Clevelande ir Toronte. Lietuvių tauta, turbūt vienintelė 
pasaulyje turinti dvi operas: vieną — laisvoje tėvynėje, antrą 
— išeivijoje. 

Nė viena Opera pasaulyje negali išsilaikyti vien iš 
parduotų bilietų. Valstybės ar privačių asmenų parama 
būtina. 

Remkime Lietuviu Operos pastatymus! Prašome visų 
dosniai aukoti! 

Bet kokio dydžio aukas siųskite; 
Lithuanian Opera Co., Inc. 

c/o V. Momkus 
3222 VVest 66th Place 

Chicago, IL 60629 
Aukojusiems 150 dolerių ar daugiau, Lietuvių Opera 

prisius nemokamai du bilietus j Jūsų pasirinktą spektaklį. 
Aukos atskaitomos nuo federalinių mokesčių. 

LIETUVIU OPEROS LĖŠŲ TELKIMO KOMITETAS 

Akompanuoja Jevgenia Tkach 
Koncertmeisteris Margarita Solamenskienė 
Diriguoja pats autorius 

Mielam tėveliui 

A.tA. 
ALEKSUI DEGUČIUI 

mirus , dukrą LAIMĄ ir Denverio Lie tuvių Bend
ruomenės pirmininką ARVIDĄ J A R A Š I U S l iūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame. 

Denverio Lietuvių Bendruomenės nariai 

A.tA. 
JUOZUI KONDAVIČIUI 

Lietuvoje mirus , seseriai ONAI J U N K E R I E N E I , jos 
dukrai JUDITAI su šeima, s ū n u m s E D M U N D U I i r 
RIMUI su šeimomis ir k i t i ems g iminėms Lietuvoje 
re iškiame gilią žuojautą. 

LB Melrose Parko apylinkė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523O440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60624 

M312M76-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i sus la idotuvių n a m u s gal i te pas i ek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

\ » 
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x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų rėmėjų metinė 
šventė prasidės šv. Mišiomis 3 
vai. p.p. Jėzuitų koplyčioje. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą 
pasakys kun. Jonas Kuzinskas, 
giedos sol. Laima Stepaitienė, 
vargonuojant Manigirdui Mo-
tekaičiui. 4 vai. p.p. Jaunimo 
centro salėje bus Onos Nor
vilienės ir talkininkių paruošta 
vakar ienė. Susi r inkusius 
vienuolijos vardu pasveikins 
ses. Paulė. Meninę dalį atliks 
akt. Audrė Budrytė. Visi kvie
čiami dalyvauti. Pakvietimai — 
Gifts International parduo
tuvėje. 

x Komp. Vlado Jakūbeno 
„Prisikėlimo" kanta ta bus at
l iekama giesmių vakare 
balandžio 12 d., švenčiant 
lietuvių ev. liuteronų „Tė
viškės" parapijos 40 metų 
sukaktį. Koncertas vyks parapi
jos bažnyčioje. Solistai, instru
mentalistai ir choras ruošiasi, 
kad šventė būtų iškilminga. 

x A. a. Julija Norkevich, 
kurią lietuviai globojo Cali-
fornia Gardens namuose, sulau
kusi 100 metų amžiaus, mirė 
kovo 26 d. Laidojama kovo 27 d. 
iš Marąuette Funeral Home 
gedulingomis šv. Mišiomis Švč. 
M. Marijos Gimimo par. bažny
čioje 9:30 vai. Laidojama Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Laidojimu rūpinasi Lietuvos 
Dukterų draugija ir LB Socia
linių reikalų taryba. 

x Atsiuntė aukų po 20 dol.: 
rašyt. Nelė Mazalaitė Gabienė, 
Brooklyn, N.J., Aleksandras 
Sagys, Lyndhurst, Ohio, Vanda 
Milavickas, Chicago, 111., ir 
Felix Stungevičius taip pat iš 
Chicago. Visiems tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x Genė Armalienė iš St. Pe-
tersburg, Fla., už „Draugo" 
kalendorių atsiuntė 20 dol. 
auką. Po 15 dol. parėmė: Victor 
Chainas, Naples, Fla., Sofia G. 
Liubartas, Sun City, Arz., An-
na Palionis, Fredericksburg, 
Virginia. Labai dėkojame. 

x G.T. INTERNATIONAL 
VILNIUS RAŠTINĖS DI
R E K T O R I U S atsakinės 
klausimus ANTROJOJE G. T. 
INTERNATIONAL TURIZMO 
PARODOJE, balandžio 5 d., 
12-2 vai. p.p. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte. Jis supažin
dins su TURISTINĖMIS PA
SLAUGOMIS, kuriomis galima 
pasinaudoti viešint LIETU
VOJE. 

(sk) 

x Richard Hanus , advoka
tas, imigracijos įstatymų žino
vas, 205 W. Randolph, Suite 
2100, Chicago, IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(5 

x Linas Olšauskas, Cal-
dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000. 

(sk) 

x „Draugo" didysis kon
certas , kurį atliks „Volungės" 
choras iš Toronto, bus balandžio 
4 d„ šeštadienį, 6 vai. vak. Ma
rijos aukšt. mokyklos salėje. 
Chorui vadovauja su dideliu pa
tyrimu vadovė Dalia Viskon-
tienė, daug kompozicijų ir visa 
muzika bus muz. Jono Govėdos. 
Bilietus galima įsigyti Gifts 
International — Vaznelių par
duotuvėje. 

x Verbų sekmadienio reli
giniame koncer te Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje solo 
partijas atliks solistai Genovai
tė Mažeikienė, Margar i t a 
Momkienė, Vaclovas Momkus ir 
Virgilijus Noreika. 

x Šarūnas Marčiulionis bu
vo pagerbtas kovo 21 d. Cle-
velando mieste paskelbta „The 
Šarūnas Marčiulionis Day". Tą 
dieną Clevelande vyko krep
šinio rungtynės tarp vietos pro-
tesionalų komandos ir San 
Francisco „Warriors". Šarūnas 
žaidžia „Wariors" komandoje, 
kurioje yra vienas iš vertingiau
sių žaidėjų. 

x Alf. Juodikis šį savaitgalį 
atvyksta Chicagon atstovauti 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
Clevelando skyriui sekmadienį, 
kovo 29 d., 3 v. p.p. Lietuvių 
Tautiniuose namuose vyksiaii 
čiame ASS Vydūno Jaunimo 
fondo 40 metų sukakties mi
nėjime. Laukiame svečių ir 
atstovų ir iš kitų vietovių. 

x Nepriklausomos Lietu
vos Krašto apsaugos minis-
teris A. Butkevičius pranešė, 
kad dėl visuomeninės veiklos ir 
karinio pasireiškimo dimisijos 
majoro laipsniais pakelti išeivi
joje gyveną karininkai Balys 
Raugas ir Edmundas Vengians-
kas. Jų pakėlimu į aukštesnį 
laipsnį džiaugiasi ir visa 
išeivija. 

x N. Čerekas iš Warren, 
Mich.. už kalendorių ir kalė
dines korteles parėmė „Drau
gą" 20 dol. auka, bet išbarė, kad 
kortelės nebuvo meniškos. 
Dėkojame už pastabą ir auką. 

x Balandžio 11d. J aun imo 
centre, didžiojoje salėje, įvyks 
talentingų solisčių, A. Krikščiū
naitės ir A. Vilčinskaitės su 
akomp. Kiseliūte koncertas. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(sk) 

x Balandžio 5 d. Pasaul io 
Lietuvių centre Lemonie vyks 
G.T. INTERNATIONAL orga
nizuojama turistinių kelionių 
paroda. Parodos metu taip pat 
bus galima užsakyti Jūsų gimi
nėms bei artimiesiems Lietu
voje įvairios komplektacijos 
..ŽAIBO" Velykinius siuntinius 
su 10% nuolaida. Pasinaudo 
kitę prieššventine proga! Jūsų 
užsakymus priiminės G.T. IN
TERNATIONAL atstovas iš 
Vilniaus. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA I M P O R T EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te oratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312)434-2121. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis, 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

x „( r a n d i s " , C h i c a g o s 
jaunimo tautinio ansamblio 
šokėjai, kviečia visus draugus, 
rėmėjus, buvusius grandiečius 
ir visuomenę atsilankyti į 
balandžio 12 d. 12 vai. jų 
ruošiamą popietę Lietuvių cen
tre, Lemonte. Visi drauge papie
tausime, pabendrausime ir at
silankiusius pradžiuginsim 
atlikdami dalį šokių, kuriuos 
šoksime šią vasarą savo iš
vykoje Lietuvoje. 

x Vladas P l e č k a i t i s iš 
Toronto, Kanada, buvo atvykęs 
į Chicagą įvairiais reikalais ir 
ta proga lankėsi „Drauge", o už 
kalendorių ir kalėdines korteles 
paaukojo 20 dol. Dėkojame. 

x J u o z a s G r a b y s , Win-
nipeg, MB., Kanada, Jadvyga 
Černiauskas, Duluth, MN, An-
na Kazlauskas, Chicago, 111., A. 
Kanapka, Wasaga Beach, Ont., 
Kanada, S. Reimanas, Cicero, 
111., „Draugo" garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, kiekvie
nas paaukojo po 25 dol. Labai 
dėkojame. 

x Atsiuntė po 15 doL už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Vida ir Vytenis Šilai, Bruno G. 
Shatas, Josephine Noreika, 
Nijolė Dumbrytė, Joseph 
Dauparas, Gražina Budrytė, 
visi iš Chicago, 111., Elena Kolo-
sovas, Northbrook, 111., Ona 
Norkūnas, Hartfod, Conn., Van
da Rees, Santa Monica, Cal., P. 
Neverauskas, Toledo, Ohio, 
Albinas Sinkus, St. Petersburg, 
Fla. Labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
dr. Petras ir Elena Jokubkos, 
Emilija Ambrozaitis, Joe Kin-
deris, Sisters of Matulaitis, 
Petras Bitleris, Veronica Ples-
kus, Petras Bernotavičius. 
Dėkojame už aukas. 

x J u o z a s B r i č k u s iš 
Portland, Oregon, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką ir padėkojo už 
gražų kalendorių ir šv. Kalėdų 
sveikinimo korteles. Labai 
dėkojame už auką ir gražius 
žodžius. 

x Rimta, maloni, subren
dusi moteris, nori susipažinti 
su nuoširdžiu, nerūkančiu 
vyriškiu, gali būti pensininko 
amžiaus. Rašyti: P . R-, P.O. 
Box 29128, Chicago, IL 60629. 
Pageidautinas telefono Nr. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių cen
trui aukojo: 500 dol. J. ir D. 
Vizgirdai. 250 dol. M. ir R. 
Viržintai, 200 dol. S. Kunst-
manienė, po 100 dol. S. Vilins-
kas, K. ir A. Žukauskai, B. Juo
delis, A. ir S. Didžiuliai, 15 dol. 
R. ir S. Shatai. Pasaulio lietu
vių centro taryba ir valdyba 
nuoširdžiai dėkoja už aukas, ku
rios bus skirtos Centro pirkimo 
paskolos išmokėjimui ir išlai
kymui. Kviečiame visus auko
mis arba darbu prisidėti prie šio 
• arbaus lietuvybės židinio iš-
augojimo. 

(sk) 
x Pakenas Internat ional 

Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose viešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimis, organizacijomis, 
įformins reikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

Marytė N'emickienė, Viligailė Lendraitienė, Irena Blinstrubienė, Joan Nemickienė ir Birutė 
Augaitienė planuoja gegužės 2 d. „Odyssey" laive Mercy Lift ruošiamą lėšų telkimo vakarą. 

Nuotr. Indrės Tijūnėlienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KOVO 11 MINĖJIMAS 

JAUNIMO CENTRO 
MOKYKLOJE 

Lituanistinės mokyklos, vei
kiančios Jaunimo centre — 
Pedagoginis institutas, Dariaus 
Girėno pradžios ir Chicagoje 
aukštesnioji — kovo 14 d. 11:30 

x A u d r a Kubiliūtė, Chica
go, 111., jaunosios kartos ..Drau
go" bendradarbi. H. Juknaitis, 
Chicago Ridge, Iii., buvo atvykę 
į „Draugą" ir pasirinko įvairių 
leidinių. 

x Ona J u s y s iš VVorcester, 
Mass., už kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką. N. Varnas, APO 
AE, Bronė Kūkalis, New Bri-
tain, Conn., už kalėdines korte
les ir kalendorių atsiuntė po 15 
dol. Dėkojame už aukas. 

x Pe t ras Žolynas iš Chica
go, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, nuoširdus 
rėmėjas, buvo atvykęs į „Drau
gą", pratęsė prenumeratą su 50 
dol. auka. Labai dėkojame už 
rėmimą savos spaudos. 

x I rena Šilingas iš Chicago, 
111., lankėsi „Drauge" pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tam ;, o už kalėdines korteles ir 
kalendorių, pridėjo 40 dol. auką. 
I. Šilingą skelbiame garbės 
prenumeratore. o už paramą 
lietuviškai spaudai tariame 
nuoširdų ačiū. 

v.r. jaukioje kavinėje surengė 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo, Kovo 11d., minėjimą. 
Jį pradėjo St. Petersonienė, Pe
dagoginio lit. instituto direktorė 
ir šio minėjimo iniciatorė, pa
brėždama, kad ši diena lietu
viams yra lygiai svarbi, kaip ir 
Vasario 16. Minėjimui pravesti 
buvo pakviesta Jūratė Jankaus
ka i tė , Dariaus Girėno lit. 
mokyklos mokytoja. Pirmąja 
kalbėtoja ji pakvietė Ramutę 
Plioplytę, Ped. lit. inst. lektorę. 

R. Plioplytė Nepriklausomy
bės atstatymo metu gyveno 
Lietuvoje ir todėl kalbėjo kaip 
gyva tų įvykių liudininkė. Ji 
papasakojo apie Sąjūdį, rinki
mus į Aukščiausiąją tarybą, 
pasitarimus prieš tarybai susi
renkant, priežastis, kodėl sku
bėta sušaukti AT posėdį ir pa
skelbti Nepriklausomybę, kad 
būtų užbėgta už akių prieš Gor
bačiovo išrinkimą prezidentu ir 
jo ruošiamas kliūtis. Skelbiant 
Lietuvos nepriklausomybę 1990 
m. kovo 11d. vėlai vakare buvo 
entuziazmas, bet buvo nujau
čiamos ir kliūtys paskelbtai 
nepriklausomybei įgyvendinti. 

Antruoju kalbėtoju buvo 
pakviestas Jonas Variakojis, 
PLI lektorius. Jis akademiškai 
peržvelgė svarbesniuosius 
Lietuvos gyvenimo įvykius tarp 
1918 m. vasario 16 ir 1990 m. 
kovo 11 d. 

Arūnas Šatkus, 1991 m. sau-

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) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius j Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Dr. Petras V. Kisielius pristato Lietuvos Sveikatos ministerj dr. J. Oleką 
pranešimui Chicagos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

sio 13 d. žiaurių įvykių liudi
ninkas, svečias iš Lietuvos, 
dabar dėstąs PLI, vaizdžiai ir 
jautriai papasakojo savo iš
gyventus ir matytus tų valandų 
momentus, kada žmogus pasi
rodė tvirtesnis už geležį. Bolše
vikai, turėdami gausybę tankų, 
vis dėlto pabijojo jais traiškyti 
žmonių minias, saugojusias par
lamento rūmus. 

Meninėje dalyje Dariaus 
Girėno lit. mokyklos mokiniai 
Daina Lukaitė, Karina Turne-
rytė ir Marius Vygantas paskai
tė savo rašinius apie pernykštį 
Kovo 11 minėjimą ir kitokios 
savo kūrybos. Vilija Gražulytė 
ir Kastytis Šoliūnas, PLI 
studentai, paskaitė savo sukur
tos poezijos, pritaikytos šiam 
minėjimui. 

Stasys Žilevičius parodė filmą, 
kaip Lietuvos jaunimas, dau
giausia vaikai, pernai šventė 
Kovo 11 d. šventę. Įdomūs jų 
kostiumai, kepuraitės, įvairiau
si patriotiniai įrašai. Taip pat 
buvo parodyta dabartinių Lietu
vos savanorių iškilminga prie
saika, o paskui gražus paradas. 

Minėjimo pabaigai lit. mo
kyklų mokiniai, mokytojai ir 
būrelis dalyvavusios visuo
menės, muz. Faustui Stroliai 
vadovaujant, padainavo keletą 
patriotinių dainų. Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu. 

Minėjimui pasibaigus, visi 
dalyviai buvo pavaišinti darbš
taus Dariaus Girėno lit. 
mokyklos tėvų komiteto. 

Pr. Masilionienė 
TURTINGA POPIETĖ 

SEKLYČIOJE 

Kovo 11 d. programa Sekly
čioje buvo turininga ir įvairi. 
Renginių vadovė Elena Siru
tienė pasveikino gausiai susi
rinkusius svečius ir programą 
pradėjo kovo 11d. paminėjimu. 
Ji paskaitė Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios tarybos 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymo aktą, pasi
rašytą Lietuvos Respublikos 
pirmininko V. Landsbergio bei 
Lietuvos Respublikos sekreto
riaus L. Sabučio, paskelbtą 1990 
m. kovo 11d. Vilniuje ir priimtą 
22:45 Lietuvos laiku. Po to E. 
Sirutienė perskaitė Vytauto 
Kasniūno eilėraštį „Lietuva — 
Tu mano uola". 

Po to buvo supažindinimas su 
rašytojo Apolinaro Bagdono 
knyga. „Likimą laiptais", kuri 
buvo išleista Lietuvoje 1991 m. 
Muzikos leidyklos Vilniuje, 
4000 egz. tiražu. Mokyt. J. Pla-
čas apibūdino A. Bagdono 
nueitą kelią, o taip pat ir jo 
kūrybą. 

A. Bagdonas gimė Talainiuo-
se, Telšių apskrityje. Baigęs 
gimnaziją, įstojo į Kauno Vytau
to Didžiojo universiteto humani
tarinių mokslų fakultetą, kur 

studijavo klasikines kalbas, 
lietuvių literatūrą ir pedago
giką. Dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą Rokiškio ir Rad
viliškio gimnazijose. Blomberge 
suorganizavo lietuvių gimnaziją 
ir buvo jos direktorius ir moky
tojas. Atvykęs į Chicagą, dirbo 
stiklo fabrike, dėstė lietuvių kl. 
Šv. Jurgio parap. mokykloje.o 
lietuvių kl. ir literatūrą Aukš
tesniojoje lituanistikos mokyk
loje, vėliau Pedagoginiam ins
titute. Dėl nesveikatos pasi
traukė iš fabriko darbo, įsigijo 
magistro laipsnį Chicago's uni
versitete klasikinėse kalbose, 
dėstė Alabamoje S. Helen 
berniukų gimnazijoje ir Illinois 
universitete, Normai. Išėjęs į 
pensiją, dėstė Pedagoginiame 
lituanistikos institute; bendra
darbiauja spaudoje ir dalyvauja 
eilėje visuomeninių organizaci
jų-

Rašo žemaitiškai ir bendrine 
kalba. Eilėraščius bendrine 
kalba grindžia vaizdine medžia
ga, pasak A. Kairio, „praleista 
pro savo mąstymo prizmę tokia 
forma, kokią jaučia jo poetinė 
siela: be dirbtinumo, be 
manierų". Vis dėlto žemaitiški 
eilėraščiai kur kas sugestyves
ni, pilnesnį. Pasak R. Pakal
niškio „nors ir išprusęs filolo
gas, jis vienažindiško ar širviško 
tipo poetas, svajotojas, roman
tikas, šiek tiek atitrūkęs nuo 
žemiško grunto, dainuojantis 
vien tai, kas paties išgyventa ar 
patirta". 

Po paskaitos Agnė Kižienė ir 
William Liauba, puikiai inter
pretuodami, paskai tė gerą 
pluoštą Bagdono poezijos. Tada 
ir pats autorius, sutiktas gau
siais plojimais, paskaitė keletą 
dar niekur nespausdintų eilė
raščių, parašytų ne tik bendri
ne kalba, bet ir žemaitiškai. Jis 
taip pat padėkojo gausiems 
popietės svečiams bei savo kole
goms rašytojams A. Kairiui ir 
A. Šešplaukiui už atsilankymą 
ir pakvietė vėliau apžiūrėti ten 
pat surengtą jo leidinių 
parodėlę. 

Pabaigoje ses. dr. A. Pa
jarskaitė, Lietuvos Caritas 
federacijos gen. sekretorė, trum
pai apibūdino Lietuvos Caritas 
veiklą. Dabar Lietuvos Caritas 
yra savarankiškas, nuolatinis 
religinio švietimo bei auklėjimo 
ir karitatyvinių darbų vykdy
tojų susivienijimas, tiesiogiai 
priklausantis Lietuvos vyskupų 
konferencijai. Ši organizacija, 
jungdama daugiau kaip 5500 
narių, pasiskirsčiusių į 338 pa
dalinius, veikia keturiomis pa
grindinėmis kryptimis, būtent 
šeimos, auklėjimo, tautos ben
drijos atkūrimo (parapijų) ir 
vargo mažinimo. Dr. Pajarskai
tė atsakė ir į eilę paklausimų. 

Po to visi apžiūrėjo išleistų 
knygų parodėlę, kurią sudarė: 
„Šute... . ugnys" (1956) - eilė
raščių rinkinys bendrine kalba, 
„Pruo gintarą longą" (1978) — 
pirmas žemaitiškų eilių rinki
nys, „Medviegale pasaka" 
(1979) — istorinė poema ir eilė
raščiai, tarp jų „Žemaičių 
himns" — muzika F. Strolios, 
„Gyvenims — najūkaa" (1982) 
ir „Likimo antspaudas" (1988) 
— poezijos rinkiniai bendrine 
kalba, „Vainikai III" — antalo-
gija su A. Bagdono poezija, 
„Likimo laiptas" (1991) -
paskutinis leidinys, išleistas 
Lietuvoje, „Liet. Fondas", „Lie
tuvos Policija" ir „Kražiai", visi 
trys redaguoti A. Bagdono. Pa
rodėlėje buvo ir žemaitiškas 
laikraštis iš Palangos. „A mon 
sakaa?" su A. Bagdono eilėmis. 

Svečiai, pasivaišinę skania 
lietuviška vakariene, skirstėsi 
patenkinti šia popiete, suteiku
sia vėl dvasinės atgaivos. 

Aldona Šmulkštienė 
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