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Brazausko vizitas 
Islandijoje 

Penktadienio žinios i š Lietuvos 
Vilnius, kovo 19 d. (Elta) -

Kovo 17 dieną, 4 v. p.p. Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas su oficialiu vizitu atvyko į 
Islandijos sostinę Reikjaviką. 
Keflaviko aerouoste prezidentą 
pasitiko Islandijos ministras pir
mininkas David Odson. Tos pa
čios dienos vakare jis surengė 
pietus Brazausko garbei. 

Kovo 18-osios rytą Islandijos 
vyriausybes rūmuose prez. Bra
zauskas susitiko su Islandijos 
ministru pirmininku ir užsienio 
reikalų ministru Jon Baldvin 
Hanibalson. Susitarta plėsti 
Lietuvos ir Islandijos bendra
darbiavimą, numatyta paruošti 
sutartį, kuri palengvintų įvai
riopus ekonominius santykius. 
Numatyta pradėti rengti sutartį 
dėl laisvos prekybos, dvigubo 
apmokestinimo išvengimo ir 
investicijų apsaugos bei skati
nimo. Konkrečiai kalbėjo apie 
medienos eksportą iš Lietuvos į 
Islandiją bei bendradarbiavimą 
žuvies pramonėje. Islandijos už
sienio reikalų ministras paža
dėjo greitu laiku parengti susi
tarimą dėl įvažiavimo Lietuvos 
piliečiams į Islandiją be vizų. 

Brazauską priėmė Islandijos 
prezidentė J. E. Vigdis Finboga-
dotir. Po pietų prezidentės rezi
dencijoje Brazauskas aplankė 
Reikjaviko Sveikatos centrą, 
Universiteto ligoninę, susitiko 
su Islandijos sveikatos apsau
gos, prekybos ir pramonės mi
nistrais, verslininkais. 

Konstitucija draudžia 
Lietuvai jungtis į NVS 

dujų-naftos tarybą 

Lietuvos valstybinė derybų su 
Rusija delegacija kovo 17 d. 
posėdyje išnagrinėjo 1993 m. 
kovo 1-2 d. Surgut mieste įvy
kusių derybų dėl NVS šalių vy
riausybių naftos ir dujų tarybos 
įkūrimo susitarimų projektus. 
Delegacija vienbalsiai priėmė 
dokumentą, kuriame pateikti 
išsamūs teisiniai argumentai 
pagrindžia bendrą išvadą, kad 
kuriama Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalių vyriau
sybių naftos ir dujų taryba yra 
postsovietinė viršvalstybinė 
NVS strukatūra, į kurią Lietu
vai jungtis draudžia Konstitucija. 
Delegacija savo oficialias išva
das išsiuntė prezidentui Bra
zauskui. 

Grėsmingiausias Rusijos 
įstatymas 

Baltijos Jūros Valstybių Ta
rybos (BJVT) sesijoje dar nenu
spręsta įsteigti žmogaus teisių 
ir mažumų komisaro posto, o tik 
iš principo sutarta toliau svars
tyti šią idėją, kovo 18-ąją sugrį
žęs iš Helsinkio žurnalistams 
patikslino Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Povilas Gylys. 

Jis priminė, kad prieš tokio 
posto įkūrimą atvirai pasisakė 
šešių valstybių užsienio reika
lų ministrai. Vieningos šiuo 
klausimu buvo ir Lietuva, Lat
vija, Estija. Gylys priminė, jog 
trijų Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrai savo pozicijas 
kovo 9-ąją suderino Taline. Mi
nistras pasakė, kad Lietuvai ši 
problema nėra labai aktuali, 
nes sunku jai priekaištauti dėl 
žmogaus ar tautinių mažumų 
teisių pažeidimų. 

Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Andrėj Kozyrev pareiš

kimą antrojoje BJVT sesijoje 
Lietuvos diplomatinės žinybos 
vadovas apibūdino kaip „stiprų 
psichologinį spaud imą" ir 
pasakė, jog jis sąlygotas vidinės 
padėties šioje šalyje. Gylys at
kreipė dėmesį į Rusijos diplo
ma to posakį „agresyvus i s 
nacionalizmas" ir teiginį, kad 
Baltijos regionas gali tapti tokiu 
pat nestabiliu, kaip, pavyzdžiui, 
Jugoslavija. 

Komentuodamas griežtą Rusi
jos užsienio reikalų ministro 
toną Kaliningrade, kitų Rusijos 
politikų pasisakymus, Gylys 
pažymėjo, kad reikia aiškiai 
matyti pavojus, tačiau perdėtas 
dramatizavimas yra kenksm
ingas. Pačiu grėsmingiausių ir 
t ikrai pavojingu dokumentu 
minis t ras pavadino Rusijos 
pa r l amen to sausio 21-osios 
dienos įstatymą, kuriuo nu
matyta galimybė buvusios So
vietų Sąjungos teritoriją, taip 
pat ir tris Baltijos valstybes, 
paskelbti karo zona. 

S u f o r m u o t a s Konst i tucinis 
t e i smas 

Seimas ketvirtadienį baigė 
formuoti Lietuvos Respublikos 
Konstitucinį teismą. Rytiniame 
plenariniame posėdyje Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
pasiūlė į šio teismo teisėjus 
Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
teisėjo Algirdo Gailiūno (44 m.), 
Aukščiausiojo Teismo teisėjo 
Zigmo Levickio (43 m.), bei 

> Vilniaus universiteto teisės fa
kulteto profesoriaus Prano Vy
tauto Rasimavičiaus (62 m.) 
kandidatūras. 

Aukščiausiojo teismo pirmi
n i n k a s M i n d a u g a s Lošys 
pateikė dvi kandidatūras: Vil
niaus-universiteto teisės fakul
teto docento Stasio Stačioko (55 
metų) bei Aukščiausiojo teismo 
teisėjos Teodoros Staugaitienės 
(47 metų) kandidatūras. 

Seimo posėdyje buvo balsuo
jama dėl pateiktų kandidatūrų 
ir joms pritarta. I Konstitucinį 
teismą paskirti visi devyni 
numatyti teisėjai. Artimiau
siame Seimo posėdyje bus svars
tomas klausimas dėl Konstitu
cinio teismo pirmininko kandi
datūros. 

L i e t u v a protes tuoja dėl 
naujų sąlygų Rusijos 

k a r i u o m e n ė s išvedimui 

Lietuvos krašto apsaugos mi
nis tras Audrius Butkevičius 
ketvirtadienį vakare susitikime 
su Rusijos ambasadoriumi Lie
tuvoje Nikolaj Obertyšev pa
reiškė nepasitenkinimą dėl Ru
sijos kariuomenės neišvedimo iš 
Baltijos kraštų. 

Pasak Butkevičiaus, didelį 
nerimą kelia neseniai Rusijos 
valstybės pareigūnų padaryti 
pareiškimai dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos 
t e r i to r i jos . J i s k r i t ikavo 
užsienio reikalų ministro An
drėj Kozyrev pareiškimą, ku
riame kariuomenės išvedimas iš 
Kaliningrado srities siejamas su 
Rusijos kariškių socialinėmis 
garantijomis. Butkevičius pa
brėžė, kad pernai pasirašytoje 
sutartyje su Rusija apie jokias 
socialines garantijas išvykstan
t iems kariškiams nekalbama. 
J i s pasakė, kad Rusija neturi 
teisės jokiais gynybiniais in-

JAV politikos su 
Jelcinu užkulisiai 

Lenkijos parlamentas atmetė projektą suprivatinti 600 valstybinių įmonių. Ministrės pirmininkės 
pavaduotojas Henryk Goryszewski (dešinėje, viršuj) r s ^ i o Koalicijos narius balsuoti už tą projektą. 

Lenkijos parlamentas atmetė 
didelį privatizavimo proje&ą0 

Varšuva, koyo 18 d. (NYT) -
Lenkijos ekonominės reformos 
tempą sulėtins tai, kad Lenki
jos parlamentas ketvirtadienį 
atmetė įstatymo projektą, ku
riuo 600 valstybinių įmonių 
būtų buvę vienu mostu supriva-
tintos. Projektas buvo atmestas 
203-181 balsų santykiu, devy
niems susilaikant. 

Ši išvada, atrodo, nustebino 
ministrę pirmininkę Hanna Su-
chocką, parodydama, jog yra 
nuomonių skirtumas jos vado
vaujamoje devynių partijų koa
licijoje, ir sukėlė abejonių dėl jos 
vadovaujamos, jau aštuonis 
mėnesius valdančios vyriausy
bės, kuri parlamente turi tik 
nedidelę persvarą. 

Kalbėdamas su reporteriais 
prie parlamento rūmų premje
rė Suchocka pasakė, jog šis 
rezul ta tas „duoda r imtą 
signalą, jog yra pavojus apleisti 
reformų kelią". „Nelaikau jo 
pralaimėjimu, o atsitolinimų" 
nuo reformų, pasakė premjerė. 

Bet vyriausybę sukrėtė tai, 
kad 11 deputatų, priklausančių 
valdančiai koalicijai, balsavo 
prieš šį projektą. Beveik visi pri
klausė Krikščioniškos Tautinės 
Unijos partijai, kuri, kartu su 
Demokratine Unija, kuriai pri
klauso buvę Solidamošč nariai, 
yra viena didžiųjų koalcijos 
ramsčių. 

- Po trejus metus užsitęsusių 
delsimų, ginčų bei politinių 
kovų, ekspertai jau laikė šį 
projektą raktiniu Lenkijos per
ėjimui į rinkos ekonomiką. Šiuo 
įstatymu valstybinės įmonės 
būtų buvusios urmu perduotos 
į privačias rankas pagal 
sudėtingą įstatymų sistemą. 

teres ias pateisint i didelių 
karinių pajėgų buvimo Kalinin
grado srityje. Ministras tikisi, 
kad ši problema bus diskutuo
jama kovo pabaigoje Briuselyje 
NATO sesijoje. Joje dalyvaus ir 
Baltijos šalių krašto apsaugos 
bei gynybos ministrai. 

skatinančią užsienio firmas į jas 
investuoti bent dešimt metų. 

Prieš šį projektą balsavusieji 
sako, kad jie priešinosi užsie
niečių kontrolei lenkiškų firmų, 
o daugelis tų įmonių darbinin
kų bijo, kad šis privatizavimas 
paliktų juos be darbo, juos pa
leidus. 

Pagal šį projektą buvo norėta 
sukurti 20 investicinių fondų, 
kurie prižiūrėtų tas įmones ir 
turėtų kontroliuojantį kiekį 
akcijų jose. Teisę akcijas ne
brangiai pirkti turėtų kiekvie
nas suaugęs Lenkijos pilietis. 
Šie fondai veiktų maždaug kaip 
vadinamieji „mutual" akcijų 
fondai, kuriems pradžioje va
dovautų vakariečiu ekspertai. 
Pastarieji gautų a'gas, kurių 
dydis priklausytu nuo jų val
domų fondų sėkmingumo. 

Valiutinės įplaukos 
valdžiai 

Vilnius, kovo 19 d. — Vyriau
sybės sprendimu nuo vasario 1 
d. visos valstybine- :monės turi 
parduoti Lietuvos Bankui 25% 
savo valiutinių įplaukų. Seimui 
įteiktas projektas tokį nusavi
nimą taikyti ir pri-. įčioms įmo
nėms. Šie vyriau^ bės planai 
gąsdina verslininkus. „Tauro" 
banko bei korporacijos „Liet-
verslas" prezidentas, Nuosavy
bės Saugos Kongre-o pirminin
kas Genadijus Konopliovas, pa
sikvietęs žurnalistus, pareiškė, 
kad įkuria specialu fondą. Iš šio 
fondo žumalistan •.-. rašantiems 
nuosavybės saug: klausimais, 

.propaguojantier:..- privačią 
nuosavybę, bus m K imi honora
rai iki 10,000 Ulonų. Pasak G. 
Konopliovo, „Vyria usybė ekono
minėmis priemonėmis bando at
sitverti nuo pasai . Tuo tarpu 
beveik visi verslininkų siūlomi 
projektai bei ioVos valdžios 
struktūrų pastar c mis palaido
jami". 

Naujos televizijos 
stotys Lietuvoje 

Vilnius, kovo 18 d. — Lie
tuvoje įkurta pirmoji nevals
tybinė televizijos stotis „Baltijos 
TV". Ją įkūrė valstybinė Rytų 
Lietuvos televizijos direkcija ir 
JAV firma Eąuitable Finance 
Corp. įstatinis bendros įmonės 
kapitalas yra 318,000 JAV 
dolerių. Keturiasdešimt devyni 
procentai priklauso Amerikos 
firmai, 30% valstybei ir 21% — 
privatiems asmenims. „Baltijos 
TV" bus komercinė televizijos 
stotis, transliuojanti infor
macines bei pramogines laidas. 
Korporacijos prezidentas Kęs
tutis Makaitis yra investavęs 
pinigų ir į kuriamą dar vieną 
nevalstybinę televiziją — „Infor
macija Lietuvai". 

Nuo šių metų pradžios trečią 
valstybinės televizijos kanalą 
nuomoja TELE-3, kurios direk
torė — profesorė Liucija Baš
kauskaitė. Kol televizijos bokšte 
ruošiami kabinetai ir aparatinė, 
TELE-3 pertransliuoja Rusijos 
TV, kuri savo programos Lietu
voje nefinansuoja. Pradines 
lėšas TELE-3 stočiai skyrė 
Norvegijos fondas „Laisvas žo
dis". Svarbiausias L. Baškaus
kaitės tiklsas — kad ,,su 
TELE-3 pagalba Lietuvos žmo
nės per dvejus metus išmoktų 
kalbėti angliškai". Jau susi
tarta dėl užsienio programų iš 
Discovery Channel, BBC World 
Service, BBC English, Canal 
France National, Utbildnings-
radion. 

— Lietuvos Banko valdybos 
pirmininku pasūlytas Romual
das Visokavičius. R. Visokavi
čius yra komercinio Litimpex 
banko valdytojas. Kalbėdamas 
Seime, kandidatas pasakė, kad 
litus reikia įvesti ne vėliau 
kaip per tris mėnesius. Jis pri
pažino, kad litų banknotai 
sugadinti, bet juos reikia 
kuo greičiau leisti j apyvartą, 
kad susidėvėtų ir juos būtų 
galima išimti. 

Prieš savaitę JAV didžiuo
siuose laikraščiuose pasirodė 
sindikatinių JAV politinių ko
mentatorių Rowland Evans ir 
Robert Novak straipsnis apie 
JAV politikos su Rusija užkuli
sius, kurie gali paliesti ir Pa
baltijo šalių interesus. 

Jie rašo: JAV noras išgelbėti 
Boris Jelciną yra toks didelis, 
kad praėjusio mėnesio pabaigoje 
vienas JAV diplomatas priėjo 
net tokį kraštutinumą, kad pa
siūlė JAV-ėms remti Rusijos 
prasimanytą „žmogaus teisių" 
kampanją prieš Latviją. Valsty
bės departamentas, pademon
struodamas, km* yra pro-Jelcino 
poli t ikos riba, atmetė šį 
pasiūlymą be kalbų. 

Jelcinui kasdien patiriant vis 
naujus pažeminimus iš jam prie
šiško Rusijos Kongreso, prezi
dento Clintono žadama parama 
pradeda atrodyti, kaip „per 
mažai, per vėlai" duodama. Bet 
Clinton žmonės tebesistengia, 
tiek čia, tiek ir užsienyje. Amba
sadorius Richard Schifter, JAV 
atstovas Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisijos posdėdyje 
Genevoje, stengėsi padėti Clin-
tonui įvykdyti savo pažadą pa
remti apgultą Rusijos preziden
tą. Jis ir jo pagelbininkai sam
protavo, jei Jelcinas susilauks 
JAV paramos Maskvos kaltini
mui, kad Latvijos vcldžia nelei
džianti rusams balsuoti, kieto
sios linijos rusai nacionalistai, 
kurie bando nuversti Jelciną, 
neteks vieno savo geriausių 
ginklų. O Jelcinas, atsilygin
damas, duotų Rusijos pritarimą 
NATO puolimui prieš Serbiją. 

Bet aukšti JAV valdžios pa
reigūnai pasipiktino jau vien tik 
mintimi tokios „sutarties su 
velniu" už paramą prasimany
tiems „žmogaus teisių" pažei
dimų kaltinimams nusipirkti 
Maskvos paramą JAV politikai 
Balkanuose. Pasiekęs VVarren 
Christopher vadovaujamą Vals
tybės departamentą, tas pasiū
lymas buvo išmestas, kaip „ab
surdiškas". 

Evans ir Novak paaiškina sa
vo straipsnyje: ,.Latvijos 
nedavimas balsavimo teisės ten 
gyvenantims rusams tvirtai re
miasi tarptautiniu įstatymu, -
kuriuo nenorimiems buvusio 
okupuojančio krašto 'šiuo atve
ju, Sovietų Sąjungos) piliečiams 
neduodama balsavimo teisė". 

Kad Clintono kilnus noras 
padėti nuo priešininkų besigi
nančiam Rusijos vadui galėtų 
iššaukti tokį bjaurų pasiūlymą 
iš patyrusio JAV diplomato, 
parodo ydą prezidento viena-
tikslėje politikoje visomis prie
monėmis gelbėti Boris Jelciną, 

rašo Evans ir Novak. 

Pavojai, rūpinantis tik 
Jelcinu 

Atrodo, kad vedamoji Jelcino 
gelbėjimo politika numenkina 
JAV interesus kitose buvusios 
Sovietų Sąjungos respublikose. 
Tai ypač galioja dviems dide
lėms, naujoms nepriklauso
moms valstybėms, kuriose tebė
ra branduoliniai ginklai: Uk
rainai ir Kazachstanui. Ukrai
na visaip išsisukelioja nuo JAV 
raginimų baigti derybas dėl 
START I branduolinių ginklų 
sutarties, sakydama, jog Wa-
shingtonas iš viso nemato Uk
rainos, nes žiūri tik į Jelciną ir 
Rusiją. 

Siūlydamas paaukoti Pabalti

jo interesus, kad išgelbėtų 
Jelciną, Schifter nežinojo, kad 
sekr. Christopher juto kitą 
spaudimą iš Maskvos. Norėda
ma apsaugoti Serbiją nuo 
NATO karinės jėgos, Rusijos 
valdžia grasina neratifikuoti 
START II branduolinių ginklų 
sutartį. Spaudoje neaprašyto 
susitikimo metu sekretoriaus 
Christopher kabinete Rusijos 
ambasadorius Vladimir Lukin 
konkrečiai perspėjo sekretorių, 
jog Rusijos maištingas parla
mentas beveik tikrai išmes į 
šiuklyną START II branduo
linę sutartį, jei JAV panaudos 
karinę jėgą prieš Rusijos seną 
sąjungininkę Serbiją. 

Rūpi ir ginklų sutart is 

Prez. G. Bush pasirašė 
START II sutartį savo preziden
tinės kadencijos pabaigoje. Jei 
dabar ši sutartis Clintonui 
suirtų dėl to, kad Rusija at
sisakytų ją ratifikuoti, tai būtų 
jam didelis politinis nuostolis, 
nes iki šiol jis dar nepasižymėjo 
užsienio politikoje. 

Mažai amerikiečių abejoja 
Clintono* pažado padėti Jelcinui 
svarbumu, rašo Evans ir Novak. 
Bet nedaug kas supranta kaip 
mažai Vakarai iš viso gali padė
ti. Tad Clintonui patariama at
sargiai kalbėti. bandai>t pegel-
bėi Jelcinui, kad nebūtų sukel
tos nepagrįstos viltys. 

Ką galima daryti apriboja ir 
krašto vidaus problemų spren
dimo strategijos. Planuojant 
balandžio mėnesį susitikti su 
Jelcinu, Clintonas norėjo, kad 
susitikimas vyktų bent kur nors 
Europoje, jei ne pačioje Rusijoje, 
kad parama Jelcinui būtų kuo 
efektyviausia, rašo Evans ir 
Novak. Bet ir čia politinė re
alybė įsikišo. Clintonas buvo 
perspėtas, jog JAV balsuotojai 
reikalavo, kad jo dėmesys būtų 
skiriamas vidaus, ne užsienio 
problemoms. Kelionė į užsienį, 
su užuominoms, kad JAV gali 
teikti lėšų užsieniui, kai 
kongrese vyksta karšti ginčai 
dėl keliamų taksų ir didinamų 
valdžios išlaidų, gali turėti 
žalingas pasekmes. Kadangi 

* kelionė j Kanadą daugumai 
amerikiečių neatrodo, kaip 
kelionė į užsienį, Vancouver ir 
buvo pasirinkta Clintono susiti
kimui su Jelcinu. 

KALENDORIUS 

Kovo 20 d.: Pirmoji pavasario 
diena. Anatolijus, Klaudija, 
Irmgarda 'Irma), Vilė, Žygi
mantas. 

Kovo 21 d.: 4 Gavėnios 
sekmadienis, Benediktas, Nor-
tautas, Sanga. 

Kovo 22 d.: Benvenutas, Ok-
tavianas, Linas, Gante, Gedgau
das. 

Kovo 23 d.: Šv. Turibijus 
Montgrovejo, Domas, Akvilė, 
Galigintas, Vismante. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 5:56, 
leisis 6:02. Temperatūra dieną 
40 F (4 C), giedrėja, naktį 25 F 
(- 4 C). 

Sekmadienį saulė teka 5:55, 
debesuota ir sninga. Pirmadienį 
lis, lietui virstant į sniegą. Visą 
savaitgalį lieka panaši tempe
ratūra. 
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IŠTVERMINGAJAM REDAKTORIUI 
NAMO IŠĖJUS 

deikienė, kuriai reiškiame pa
garbą ir nuoširdžią užuojautą, 
netekus brangaus gyvenimo 
draugo. 

A.a. Jonas Žadeikis niekad 
nenusimindavo, į rytdieną žvel
gė optimistiškai, visuomet pasi
tikėdamas Dievo Apvaizda. Vil
tingai žvelgė j ateitį, regėdamas 
vis stiprėjančią Lietuvą, plin
tančią Tėvynėje ateitininkiją, 
gyvuojančią lietuvišką ir ateiti-
ninkišką spaudą. Spaudos stip
rybe matė bendradarbiuose. Su 
esamais palaikė artimą ryšį, 
nuolat ieškojo naujų, kvietė ir 
ragino jaunimą. Kalbant apie 
spaudos tęstinumą, a.a. Jonas 
1989 m. rudenį „Ateities" 
žurnalo redakcijos narės pa
klaustas, ko pageidauja iš bend
radarbių, atsakė: 

„Būtų tik vienas pageidavi
mas — rašykite. Ypatingai jau
nesnieji rašykite, nebijokite 
klaidų. Berašydami išmoksite. 
Būtų gerai, kad kuopų, draugo
vių ir skyrių valdybos pasi
rūpintų korespondentais, kurie 
aprašytų svarbesniuosius įvy
kius. Šia proga nuoširdžiai 
dėkoju visiems, kurie rašėte, 
rašote ir rašysite. Paskutinę 
padėką savo mieliems bendra
darbiams palieku, kai pasaky
siu šiam skyriui sudiev". 

A.a. Jonas Žadeikis paskutinį 
„sudiev" jau pasakė. Neapvil
kime jo. Visi stenkimės, kad šis 
skyrius gyvuotų ir stiprėtų — 
tai būtų neabejotinos pagarbos 
ir įvertinimo pareiškimas iš
tvermingam ateitininkiškos 
spaudos darbuotojui. 

Ilsėkis ramybėje, Jonai, neiš
dildomus pėdsakus palikęs atei
tininkiškos spaudos puslapiuo
se. 

IR 

Los Angeles moksleiviai ateitininkai Kalėdų programoje. Iš k. — I eil. 
taitytė, kandidatė Adrija Karaliūtė ir Vilija Tompauskaitė. II eil. 
Pakuckas ir Romas Kudirka. 

GAVĖNIOS RIESTAINIAI 

A. a. Jonas Žadeikis 

Šį rytą, po gedulingų šv. Mišių 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, į Šv. Kazimiero 
kapines amžinam poilsiui nuly-
aejome šio skyriaus redaktorių, 
a.a. Joną Zadeikį, po sunkios 
ligos Aukščiausiojo pašauktą 
trečiadienį, kovo 17 d. popietę. 

A.a. Jonas Žadeikis dvi de
šimtis metų rūpestingai redaga
vo šį šeštadienį „Iš ateitinin
kų gyvenimo" puslapį „Drau
ge". Sį savanorišką įsiparei
gojimą be užmokesčio, be atosto
gų, vykdė net ir ligoninėje gu
lėdamas. Iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos rūpinosi, kad 
medžiaga būtų sukaupta, kad 
skyrius kas savaitę išeitų, kad 
būtų įdomus ir informuojantis 
skaitytoją. Koks sunkus tai už
davinys, žino tik panašūs spau
dos darbuotojai. Laimė, kad 
šiame darbe jis turėjo lygiai 
kantrią ir darbščią talkininkę -
žmoną Valeriją. Ši ir ateinan
čios savaitės laidos yra pasku
tinės a.a. Jono suredaguotos. 
Medžiagą joms, kelias valandas 
prieš Jono mirtį, redakcijon at
nešė rūpestingoji Valerija Za-

Saulėtą vasario 28-tos dienos 
popietę teko talkinti Clevelan-
do jaunučių ateitininkų susi
rinkime. Paėmusi užsakytą 
„pitcą", nukeliavau į DMNP 
parapijos svetainę. Neužilgo, po 
tik ką užsibaigusių pamokų li
tuanistinėje mokykloje, suėjo 
gražus būrys jaunučių ateiti
ninkų. 

Šiam susirinkimui sumaniai 
vadovavo Teresė Beržinskienė. 
Gardžiai užvalgius „pitcos", 
dalyvaiai susiskirstė į tris at
skiras grupes. Vida Švarcienė 
su vyresniąją grupe ruošėsi 
įžodžio davimui būsimoje ateiti
ninkų šventėje. 

Dr. Živilė Vaitkienė vedė 
pašnekesį ideologiniais klausi
mais. Aš nukeliavau kartu su 
Terese Beržinskienė į svetainės 
virtuvę. Teresė paaiškino, kad 
senų senovėje, gavėnios metu 
buvo valgomi pasninkiški ries
tainiai. Juos dažnai kepdavo 
vienuolynų broliukai vargšams 
vaikams. Norėdami jiems pri
minti, kad reikia melstis, ries
tainius sukryžiuodavo taip, kaip 
sukryžiuojame ant krūtinės 

rankas maldai. 
Visi jaunučiai, sustoję aplink 

stalą, kibo į darbą. Riestainio 
tešlą reikėjo gražiai iškočioti į 
ilgą virvelę ir tada sukryžiuoti. 
Kiekvienas vaikas riestainį su
dėjo į paruoštą verdantį vande
nį, o po to patepė išplaktu kiau
šiniu ir, apibarstę druska, pa
guldė riestainius ant blėkos ke
pimui. 

Kol riestainiai kepė, visi 
atliko atspausdintą darbelį, 
kuriame reikėjo atrasti gudriai 
paslėptus nustatyts daiktus. 
Riestainiams iškepus, visi su 
džiaugsmu skirstėsi, rankose 
suspaudę savo skaniai kve
piantį riestainį. 

Važiuodama į namus, ir aš 
riestainį gardžiai valgiau, o 
mintimis nuskridau į praeitį, 
kada pati buvau jaunutė. Atsi
menu dar šiandien ponios 
Esteros Alšėnienės, ruoštus 
mums susirinkimus. 

Metai po metų vis atsirado 
pasišventusių žmonių, kurie au
kojo laiką gražiam tikslui. Pri
siminiau savo pačios darbą jau
nučiuose ir dar labiau mano 
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SVEČIAS LOS ANGELES 
MOKSLEIVIŲ KUOPOS 

SUSIRINKIME 
Šių metų vasario 21 dieną 

kun. Stasio Ylos kuopa susi
rinko aptarti kuopos veiklą. 
Kuopos susirinkime dalyvavo ir 
svečias iš Lietuvos, kunigas 
Kęstutis Latoža. Susirinkimą 
pradėjome malda, kurią mums 
pravedė kunigas K. Latoža. Nie
ko nelaukę, po maldos pra
dėjome pokalbį su svečiu ku
nigu. 

Lietuvoje kunigas Kęstutis 
Latoža Mišias aukoja Vilniaus 
katedroje. Mūsų pagrindinis 
klausimas buvo apie jaunimą. 
Ar jaunimas lanko bažnyčią? 
Kaip kunigas Kęstutis apibū
dino Lietuvos žmones, tai ma
žiausias procentas esąs neti
kinčiųjų, o didesnis — tikin
čiųjų. Tačiau tai nereiškia, kad 
visi yra katalikai ir lanko ka
talikų bažnyčią. Yra susikūru
sių įvairių sektų. į kurias eina 
ir jaunimas. Seniau žmonės bi
jodavo eiti i bažnyčią, kadangi 
dauguma iš jų buvo sekami ko
munistų. Jie bijodavo prarasti 
darbą, nes dauguma turėjo išlai
kyti šeimas. Prasidėjus politi
niam atgimimui, prasidėjo ir 
dvasinis atgimimas. Kunigas 
Kęstutis sakė, reikia Dievą pa
jausti, jo šilumą ir artumą, tada 
jau niekas negalės iš tavęs Jo 
atimti. Kartais žmonės gali sa
kyti, kad Dievo nėra, tačiau, jį 

Dainavos stovyklos administratorius Marius Gražulis ir žmona Sheila. 

pajautus savo širdyje, tais žo
džiais daugiau nebetikėsi. Dar 
vienas klausimas buvo apie pa
tarnautojus. Ar mergaitės pa
tarnauja Mišiose Lietuvoje? Ar 
tik berniukai? Išgirdome atsa
kymą, kad mergaitės skaito 
skaitinius, gieda psalmes apsi
rengusios tautiniais drabužiais, 
o Mišioms patarnauja tik ber
niukai. 

Susirinkimo pabaigoje sukal
bėjome maldą, kurią taip pat 
pravedė mūsų svečias kunigas 
Kęstutis. Po susirinkimo dar 
aptarėme tolimesnę mūsų kuo 
pos veiklą ir išsiskirstėme. 

Garbė Kristui! 
Amanda Ragauskaitė 

1993 J A S VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

VADOV (J DARBININKŲ 
PARUOŠIAMIEJI KURSAI 

Šių metų vasaros stovyklų 
vadovų bei darbininkų kursai 
vyks šeštadienį, gegužės 15 d., 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Kaip ir pernai, registracija 
vyksta telefonine tvarka. Regis
truotis pas JAS-CV pirmininkę 
Danutę Petrusevičiūtę, tel. 
313-626-4709 nuo kovo pirmos 
dienos iki gegužės pirmos die
nos. Primename, kad pirmoji 
atranka stovyklos štabui bus 
daroma iš kursų dalyvių sąrašo. 

JAS Centro va ldyba 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1993 METU VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 19 d. - 26 d. — Det
roito skautai. 

Birželio 27 - liepos 10 d. — 
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 11 d. - 24 d. — Jaunu 
čiai ateitininkai. 

Liepos 25 d. - rugpjūčio 1 d. 
— Sendraugiai ateitininkai. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir šimtininkų su
važiavimas. 

Rugpjūčio 1 d. - 8 d. — Lietu 
vių Fronto bičiuliai. 

Rugpjūčio 8 d. -15 d. - Heri 
tage 'angliškai kalbančių vaikų 
stovykla). 

Rugpjūčio 15 d. - 22 d. -
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 22 d. - 29 d. -
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Rugsėjo 3 d. - 6 d. - Atei 
tininkų Federacijos Studijų 
savaitgalis. 

Informacjoms prašoma kreip
tis į Dainavos registratorę Ritą 
Giedraitiene, tel. 313-478-8456. 

Vilija Sekaitė, Daina Žemai-
— Andrius Pupius, Povilas 

pačios vaikų dienas jaunučių 
susirinkimuose, programose, I 
stovyklose... 

Ir tada pagalvojau kiek mes 
visi tėvai turime būti dėkingi 
šiems pasišventusiems vado
vams, kurie taip gražiai darbuo
jasi su mūsų jaunimu. O visų 
buvusių vadovų darbo vaisiai 
dar ir dabar tęsiasi jų paruoštų 
vadovų, kurie kadaise patys 
buvo jaunučiai ateitininkai. 

Regina Šilgalienė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Fields, III. 
Tel. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. PulMkl Rd.. Chicago IL 

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

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnanų 

ligos ir chirurgija 
Moly Cros«. 2701 W 68 St Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge. IL 

Tel. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Te). 312-735-7703 

217 E I27st St 
Lemom IL 60439 

Tel. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllle 

Tel. (708) 598-2131 
vaiandos paga1 s j s i i a r ^ ą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Medlcal Cllntc 
217 E. 127 St. — L<»mon1 IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ••' 

S.iver Ooss Hosp'tai 
Vaiaidos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2265 

JLIOS Angeles Jaunučiai ateitininkai. Iš 
Darija Varnaitė, Andrius Mažeika ir Aleksas Newsom 

Sakydamas kitam teisybę, 
k. - Nerija Slodkutė, Sigita Newsom, turėk vieną koją balno kilpoje. 

Turkų priežodis 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

D R . D A N A M. S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A. S I D R Y S , M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71et 8t. 
312-436-8666 

4146 W. 63cd t t . 
312-736-7706 
CMeego, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAOOALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkam* nuoleida 

4007 W 59 St 
Tel. (312)735-9556 

507 S. Gllbert. LeOrenge. IL. 
Tel. (70$) 352-4487 

DRAUGAS 
(USPS-181000) 
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Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
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Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
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Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 
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Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami Ant DRAUGO prie .kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama i i anksto 

metams 4 metų 3 mėn. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ave., Beneyn, IL 

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

6321 Avondele, Ste. 102 
*"* CMcago, IL 60631 

Tel. 312-774-0042 

Tomas Kisielius. M.D. 
Stavan Sandler, M.D. 
Adrlan Blanco, M.D. 
Bozana WKak, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

D R . VIJAY B A J A J , M . D . , S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iPnklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm . antr.. ketv. penkt. nuo 12 iki 3v.p p 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllle. IL 

Tel. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (312)471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzie Ava . , 
Chicago, III. 60652 

Cardlec Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Madlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

P'rmd. 3 v p p.-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šestd. 9 v r -12 v.p.p 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Prm.. antr, penki 12-3 v.p.p . ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundae Ave., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllle. I L | 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 «t St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St., Chicago, IL 
Tel. (312)476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai. p p 

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

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tel. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALY8Ė - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURG'JA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Centar-

Napervtlle Cernpue 
1020 E. Ogden Ave., SuHe 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal susitarimą 



Vytautas Landsbergis — 

LIETUVIŲ TAUTOS 
MOZĖ 

Minint Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo trejų metų 
sukaktį, kažkodėl buvo vengia
ma reikiamai išryškinti Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio reikšmę, 
siekiant ir paskelbiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
(„Drauge" kultūriniame priede 
net du šeštadienius iš eilės 
buvo daug dėmesio skirta V. 
Landsbergiui ir jo nuopelnams 
Lietuvai. Red.). 

Kaip senais bibliniais laikais 
pranašas Mozė, išvedęs žydus iš 
nelaisvės namų — Egipto žemės, 
Vytautas Landsbergis, sukūręs 
Sąjūdį, išjungė Lietuvą iš Ru
sijos dominuojamos Sovietų 
Sąjungos ir pirmas pradėjo ko
munistinės imperijos byrėjimą. 
Net Vakarų valstybių vyriausy
bės bei JAV prezidentas buvo 
priblokšti tokio staigaus ir 
nelaukto Lietuvos žygio ir pra
dėjo stabdyti laisvės siekiančių 
tautų pastangas. 

Lietuva susilaukė Kremliaus 
valdovų represijų, ekonominės 
blokados ir net karinės inter
vencijos, siekusios užimti 
parlamento rūmus ir informa
cijos centrą — TV bokštą. Tik 
laiku subėgę lietuviai savo kū
nais pridengė riedančius sovie
tinius tankus ir apgynė parla
mentą, nors TV bokšto nepajė
gė išgelbėti: net gyvybės 
aukomis. Šis įvykis daugeliui 
atvėrė akis ir parodė tikruosius 
Kremliaus valdovų siekius. 
Nors M. Gorbačiovas bandė atsi
riboti nuo šio Vilniaus užpuo
limo, bet demokratinės valsty
bės suabejojo Maskvos gera
noriškumu ir gražiais pažadais. 

Aukščiausiosios Tarybos 
pirm. Vytautas Landsbergis, 
remiamas Sąjūdžio žmonių, ne
pasidavė Kremliaus vilionėms 
ir spaudimui, bet tvirtai stovėjo 
už visišką Lietuvos nepri
klausomybę ir atsiskyrimą nuo 
Sovietų Sąjungos, kai komunis
tų partija vedė flirtą su Krem
lium, nepritardama tokiam stai
giam posūkiui. Tik, matydami 
lietuvių tautos besąlyginį ryžtą 
atstatyti Lietuvos nepriklau
somybę, komunistai atsiskyrė 
nuo SKP ir įsteigė LKP, vado
vaujamą dabartinio Lietuvos 
respublikos prez. Algirdo Bra
zausko. 

Praėjus džiaugsmui ir susidū
rus su gyvenimo realybe, pirmo
sios nepriklausomo gyvenimo 
dienos nebuvo šviesios. Įsta
tymai ir valdžios struktūra te
bebuvo maskvinių komunistų ir 
lietuvių koloborantų rankose. 
A.T. priiminėjo naujus įsta
tymus, bet nepajėgė jų įgy
vendinti ir išvengti nusisto
vėjusios bei įaugusios san
tvarkos, nes komunistai, bū
dami tvirtai susiorganizavę, 
pradėjo priešintis pakeitimams, 
kai tuo tarpu Sąjūdžio rėmėjai 
panoro patys pasidaryti va
dukais ir silpnino vyriausybės 
veiklą. A.T. dažnu atveju nesu
rinkdavo pakankamai balsų pri
imti reikiamiems įstatymams, 
nes LDDP atstovai prieš bal
savimą išeidavo iš posėdžio 
salės, jei įstatymo projektas 
neatitiko jų užmojų. Net ir 
priimtieji įstatymai nebuvo 
vykdomi, jei jie nepatikdavo te-
belikusiai senajai administ
racijai. Ypač tai buvo jaučiama 
provincijoje, kolūkiuose. 

Kai pranašo Mozės išvestieji 
žydai, susidūrę dykumoje su 
įvairiais trūkumais, pradėjo 
murmėti, tai iš dangaus krito 
mana, kuria pasisotino, o iš 
uolos ištryškęs vandens šaltinis 
malšino troškulį. V. Lands
bergiui pagalba neatėjo, bet 
nomenklatūrininkai, komu
nistai ir okupacinė kariuomenė 
su KGB-istais kiekviename 

DAUGIAU BUVUSIOS 
IMPERIJOS PASLAPČIŲ 

darbe kaišiojo pagalius į labai 
lėtai riedantį valdžios vežimą. 

Kremliaus ekonominis spau
dimas ir vietinių koloborantų 
veikla žlugdė privatizaciją ir pe
rėjimą į demokratiją. Pasireiškė 
įprastas kyšininkavimas, turto 
grobimas, melagystės , ap
gaudinėjimas, savanaudišku
mas, o jiems suvaldyti nebuvo 
priemonių, nes ir valdžioje 
esančių tarpe daugumą sudarė 
tuo pasinaudojantys. 

Kai pranašas Mozė, šaukia
mas Dievo balso, nuėjo į kalnus 
jo išklausyti, likę žydai, vado
vaujami koloborantų su Egipto 
valdžia, pradėjo šiauštis prieš 
Mozę ir, nusilieję auksinį veršį, 
jį garbino. Grįžęs Mozė sudaužė 
„veršį", nubaudė maištininkus 
ir paskelbė dešimt Dievo 
įsakymų. 

Deja, V. Landsbergis neturėjo 
tokio užnugario ir tokios galios. 
Negalėjo leidžiamų įstatymų 
įgyvendinti. V. Landsbergio 
rėmėjas Sąjūdis neparodė tvir
tesnės paramos, nesudraudė ky
šininkų ir plėšikų, o ministrai, 
kurie priklausė užsidariusiai 
komunistų partijai ir net anks
tyvesnei vadovybei, neparodė 
reikiamo tautos interesų supra
timo. Kai tauta, atėjus rin
kimams, tarė savo žodį, tada tik 
valdžios pareigūnai praregėjo, 
kad neužtenka deklaruoti lais
vės žodį, reikia jį įgyvendinti. 

Vytautas Landsbergis įeis į 
Lietuvos istoriją, kaip tvirtas ir 
bekompromisinis kovotojas, at
statant Lietuvos nepriklauso
mybę ir išstojant iš Sovietų Są
jungos. 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos, pirmininkaujamos Vy
tauto Landsbergio, 1990 m. 
kovo mėn. 11 d. Vilniuje, 
paskelbtas Lietuvos nepriklau
somos valstybės a ts ta tymo 
aktas pralenkė daugelio viltis ir 
norus, o Maskvą pastatė prieš 
įvykusį faktą. Net Vakarų 
demokratinės vyriausybės neži
nojo, kaip pasielgti: sveikinti ir 
džiaugtis, ar rūstauti ir bartis, 
nes nenorėjo užgauti Kremliaus 
valdovo M. Gorbačiovo. 

Atstačius Lietuvos nepriklau
somybę, bandymai iš komunis
tų perimti administraciją nėjo 
sklandžiai, nes senieji vadovai 
nenorėjo įsileisti naujų žmonių 
ir nustoti pelningų vietų, o 
perėmusieji pasirodė nė kiek ne 
mažesni gobšai ir svetimo tur
to grobstytojai, kaip ir buvusieji. 
Pasireiškusi ekonominė suirutė 
nebuvo sustabdyta, bet vis gilėjo 
ir pragyvenimo lygis krito. Pro
vincijos ir kolūkiečių gyvenimas 
kėlė didelį rūpestį, o Kremliui 
užsukus alyvos ir dujų čiaupus, 
gyvenimas pasidarė tiesiog 
neįmanomas. 

Tokiai padėčiai esant, Sąjūdis 
pralaimėjo rinkimus į seimą, 
prezidentūrą, bet visas ne
geroves bando suversti Vytau
tui Landsbergiui. Kad buvo pa
daryta naujosios administracijos 
klaidų, nepakankamai ener
gingai bei tiksliai vykdoma 
žemės reforma ir privatizacija, 
šiandien iškeliama aikštėn dar 
labiau sudramatinus, o nu
tylima atlikti reikalingi ir 
būtini svarbūs darbai. 

Paminėtinos V. Landsbergio 
pastangos dėl Lietuvos pripaži
nimo, raudonosios rusų ka
riuomenės išvedimo susitarimo 
ir daugelio kitų sėkmingų, bū
tinų tik gimusiai valstybei, 
darbų, reikalavusių didelio 
takto, energijos ir sumanumo. 

Nenuver t inkime Vytauto 
Landsbergio, nes jo neatlaidžiu 
užsispyrimu ir pastangomis 
Lietuva išsivadavo iš raudono
sios rusų imperijos. 

A. Juodvalkis 

Pamažu išlenda viešumon 
viena didžiausių sovietų paslap
čių — atominių tyrimų miestai. 
Gulagų kalinių pastatytų mies
tų buvo net 13. Tai nebuvo tik 
miesteliai, bet vidutinio dydžio 
miestai, t ikra to žodžio prasme, 
su visais reikmenimis, iškyrus 
laisvę. Tų miestų gyventojai 
buvo kaliniai, kaip ir jų broliai 
už spygliuotų tvorų. Juos skyrė 
tik gyvenimo standartas. Jie 
irgi buvo t ik be kalinių unifor
mų ir numerių; negalėjo išva
žiuoti iš savo miestų, netgi 
atostogų, negalėjo pasikviesti 
giminių, pasikalbėti telefonu. 
Tie miestai turėjo savo specia
lius pašto numerius, gelžkelius, 
aerouostus. Įvairioms staty
boms buvo renkami tik tie Gu
lagų kaliniai, kurių bausmės 
būdavo mažiausiai 25 metai, 
todėl jie gyvi neužbaigdavo savo 
bausmės. Taip buvo išlaikoma 
tų miestų paslaptis. Netgi 
tyrimų rezultatai nebuvo skel
biami pačių sovietų spaudoje. 
Tik labai patikimi galėjo tar
pusavy pasidalinti tų tyrimų 
rezultatais. Pvz., Sacharovas, 
triskart apdovanotas Stalino 
premija, visiškai nebuvo žino
mas netgi daugumai sovietų 
mokslininkų. Geriausi moksli
ninkai būdavo atrenkami ir 
mobilizuojami tarnyboms tuose 
atominiuose miestuose. Išsky
rus vieną, visi tie atominiai 
miestai buvo Rusijos teritorijoje. 
Tomske-7 buvo 107,000 gyven
tojų, Arzamase-16 80,000, 
Sverdlovske-14 88,000 ir t.t. 

Iš Sacharovo ir kitų prisi
minimų bei pranešimų pa
aiškėjo, kad sovietai labai 
anksti atkreipė dėmesį į atomi
nius tyrimus, ypač antro pasau
linio karo laike, kai paaiškėjo, 
kad atomo skilimo rezultatais 
gal ima pasiekti iki šiol 
nežinomą jėgą. Tebėra paplitusi 
nuomonė, kad tik su vokiečių 
mokslininkų, pagrobtų po karo, 
pagalba sovietai sugebėjo 
pagamint i atominę bombą. 
Atrodo, kad ji nėra teisinga. 
Sovietai dar II pasaulinio karo 
metu šioje srityje jau buvo 
pralenkę vokiečius. Hitleris per 
vėlai atkreipė dėmesį į fizikų 
patarimus atidėti karą, kol jie 
turės pakankamai duomenų 
atominės bombos ir kitokių 
ginklų gaminimui. Netgi JAV 
prezidentas Roosevelt irgi 
neatkreipė tinkamo dėmesio į 
Einšteino laišką, kuriame šis 
mokslininkas nagrinėjo atomi
nių ginklų galimybę jau 1939 
m. 

Rungtyniavimas dėl atominių 

E. RINGUS mo sąlygų. Sustojo toli pažen
gęs darbas atominių tyrimų 

tyrimų ir jų panaudojimų užvirė srityje. Šios srities specialistų ir 
po II pas. karo tarp sovietų ir įrengimų pertekliumi susidomėjo 

Rimties valandėlė 

KA DIEVAS PASIRENKA 

Amerikos. Atomines bombos 
buvo sprogdinamos abiejuose 
kraštuose. Skirtumas tik toks, 
kad Amerikoje bandymai buvo 
tvarkingai kontroliuojami, o pas 
sovietus nebuvo atsižvelgiama 
į tų bandymų šalutinius padari
nius. Toks neapdairumas iš da
lies atidengė sovietų paslaptis, 
kai už Uralo įvyko nesuval
domas gaisras ir kitos nelaimės 
atominių atmatų saugyklose. 
Reikėjo išgyvendinti žmones iš 
milžiniškų plotų, daugelis nu
kentėjo ir dar kenčia nuo radi
acijos. 

Apakinti pasisekimais, sovie
tai tęsė tyrimus atominės ener
gijos laukuose, pristatė daug 
atominių elektros jėgainių pas 
save ir užsienyje. Milžiniškos 
sumos buvo paskirtos tolimes
niems tyrimams. Paskutiniais 
metais buvo pradėtas pats di
džiausias pasaulyje sinchro-
tronas, kurio spindulys turėjo 
siekti 21 km. Jo tikslas: toli
mesnis subatominių dalelyčių 
tyrimas. Sovietai norėjo pra
lenkti visus tyrimus Ameriko
je ir Europoje, tačiau atėjo 
perestroika, sugriuvo centrinis 
aparatas. Apie slaptuosius 
atominius miestus naujoji 
vyriausybė netgi nežinojo. Im
perija sugriuvo. Centrui 
sugriuvus, nebuvo kam rūpintis 
atomnių miestų aprūpinimu ne 
tik žaliavomis, bet maistu ir 
atlyginimais. Mokslininkai ir 
kiti tarnautojai buvo priversti 
patys apsirūpinti maistu iš apy
linkių, kurios jau ir taip buvo 
apalintos. Nepaisant spygliuotų 
tvorų aplink tuos miestus, gy
ventojai pradėjo kraustytis, 

ieškodami geresnių pragyveni-

Europa ir Amerika. Vis daugiau 
svarbiausių mokslininkų kelia
si į užsienį: Ameriką, Vokietiją, 
Šveicariją. 

Dėl netvarkingos koordinaci
jos tarp tyrimų institutų ir 
neprotingos konkurencijos 
buvusioje imperijoje prigamin
tas perteklius radioaktyvios 
medžiagos ir šalutinių produk
tų. Visos valstybės, gaminan
čios ir naudojančios atomine 
energiją, rūpinasi, kur dėti dar 
ilgai aktyvius ir pavojingus 
uranijaus ir plutonijaus liku
čius. Jų kontrolė griežtai pri
žiūrima valstybinių organų ir 
sekama privačių organizacijų. 
Atominių medžiagų kontrolės 
sovietuose, ypač praeityje, 
gerokai šlubavo, todėl liko daug 
užterštų žemės plotų, ežerų ir 
upių. Tūkstančiai gyventojų nu
kentėjo ir tebekenčia nuo įvai
rių ligų, iššauktų radiacijos. 
Pradžioje gydytojai, nesusipa
žinę su radiacijos pasekmėmis, 
nesugebėjo tinkamai diagno
zuoti ir gydyti. Vėliau jiems 
buvo uždrausta sakyti pacien
tams tiesą. Kiek aukų žuvo nuo 
radiacijos, taip ir liks paslap
tyje, nes sovietų įstaigos „vals
tybinių paslapčių" statistinių 
duomenų nepateiks pasauliui. 

Atominių miestų paslaptis iš
aiškinta, kai 1992 metais kelio
likai Amerikos kongresmanų 
buvo leista lankyti tuos mies
tus. Keletas Vakarų valstybių, 
norėdamos pasinaudoti rusų 
mokslininkų pasiekimais, įstei
gė komitetą toliau remti tų 
mokslininkų darbą, surinkda-
mos 100 mil. dolerių ir dar 400 
mil. atominių ginklų sunaiki-
mui. 

Maironio mokyklos darželio mokinukas Andrius Ragas deklamuoja Lemon 
to LB ruoštame Vasario 16 minėjime. Nuotr A. R. 

Kadangi daugumas buvo 
krikštyti dar kūdikiais būdami, 
dažnai nevertiname to, kad 
Krikštu buvome paties Dievo 
pasirinkti visai be mūsų nuopel
nų. Galėtume ginčyti, kad mus 
tėvai nešė krikštyti. Bet kiek 
žmonių iš viso negimsta krikš
čioniškose šeimose. Kiek daug 
yra gyvenimo aplinkybių, kur, 
nors kūdikiai buvo krikštyti, ne
buvo kitų sąlygų, žmonių ar ti- , 
kinčiųjų bendruomenės jų 
tikėjimo išlaikyti. Daugelis jų 
t ik suaugę susipažino su 
krikščioniško tikėjimo turtu ir 
atsiliepė Dievo kvietimui. Kaip 
Dievas kviečia ir veda žmones 
į save, kodėl jis pasirenka savo 
darbą atlikti per žmones, kurie 
taip dažnai jį apvilia, yra pa
slaptis. Bet šio sekmadienio 
Mišių skaitiniuose turime du 
Dievo pasirinkimo žmonių pa
vyzdžius, kurie būtų neatitikę 
žmogiškam supratimui. 

Pirmame skaitinyje (1 Sam 
16:1, 6-7, 10-13) Dievas pasiun
čia Samuelį į Izajo namus, kur 
jam nurodys būsimą Izraelio 
karalių. Samueliui vienas po 
kito Izajo sūnūs, dailiai nuaugę, 
aukšto ūgio atrodė tinkami, bet 
Dievas vis jam pasako — ne. 
Pagaliau pasirodė, kad Dievas 
pasirinko patį jauniausią Izajo 
sūnų Dovydą, kuris net nebuvo 
pakviestas iš laukų, kur ganė 
avis, nes niekas jo dar nelaikė 
tinkamu būti karalium. Bet kai 
jaunuolis Dovydas pagaliau 
buvo atvestas, Dievas Sa
mueliui įsakė jį patepti karalius 
pažyminčių aliejumi — „nes tai 
šitas". Kai Samuelis Dovydą 
patepė jo brolių tarpe, „nuo tos 
dienos Viešpaties dvasia nužen
gė ant Dovydo ir pasiliko su juo 
visą laiką". 

Siame skaitinyje apie tobu
liausio Izraelio karaliaus patepi
mą turime progą pamąstyti, ką 
reiškia būti Dievo pasirinktu 
pateptiniu. Tai yra pašaukimas 
ir uždavinys — iš avių ganytojo 
Dovydas, nors žmonių akimis ir 
atrodė per jaunas, tam nepasi
ruošęs, buvo padarytas Dievo 
tautos — Izraelio ganytoju. Ir 
tam tikslui Dievas nuo pate
pimo dienos jam duoda savo 
dvasią. 

Naujajame Testamente ne
skaitome apie Kris taus 
patepimą, bet net nuo jo gimimo 
pasakojimų Jėzus yra va
dinamas Dievo pateptiniu — 
Kristumi, kuris buvo pilnas 
Dievo dvasios ir kuri per jį 
gal ingai veikė žmonėse, 

nešdama žmonėms dar didesnę 
gerovę, negu Dovydas Izraeliui 
savo valdymo metu. Ir Kristus 
žinovams neatrodė tinkamas 
būti žadėtuoju Dievo pateptiniu, 
hebraiškai — Mesiju. Kad jis tuo 
buvo, matėsi iš jo darbų. Iš 
Dievo dvasios veikimo per jį, iš 
jo nepalaužiamos ištikimybės jo 
dangiškajam Tėvui. 

Evangelijoje (Jono 9:141) gir
dime apie kitą, žmogiškai ne
suprantamą, Dievo pasi
rinkimą. Pirmiausia, kodėl iš 
viso tas žmogus gimė aklas. 
Žmonės pasidarė išvadą, girdi, 
jo tėvai nusidėjo, tad šis sūnaus 
aklumas yra bausmė už tėvų 
nuodėmes. Jėzus gi pasako — 
nieko panašaus! Kad , jame turi 
apsireikšti Dievo darbai". Ir kai 
Jėzus jo akis patepė dalimi 
savęs — savo seilėm, sumaišy-
tom su žemės purvu (dalykai, 
kurie žmogiškai atrodo „ne
švarūs") — ir jis nusiplovė 
vandeniu iš tvenkinio, pa
vadinto „Pasiųstasis", aklasis ir 
praregėjo, ir pats tapo Dievo pa
siuntiniu — liudytoju. Ir tai be 
jokio savo nuopelno. 

Krikštu ir mes buvome 
nuplauti vandeniu, per kurį 
pasidarėme Dievo pasiuntiniais, 
mes buvome patepti chrizma — 
aliejumi, kuris mus paženklino, 
kaip Dievo pasirinktuosius, kai 
žmonių akimis atrodėme tam 
neparuošti, ir gavome Viešpa
ties dvasią. Jai tačiau būtina 
sudaryti sąlygas ir reikštis, 
žmogui augant ir bręstant, nes 
Dievas pasirenka veikti per 
žmones, per tuos, kuriems pa
vedė šį savo pasirinktąjį-pasi-
rinktąją auginti. 

Antrame skaitinyje, šv. 
Paulius laiške Efeziečiams (Ef 
5:8-14) primena mums tas 
dovanas, kurias Krikštu, kartu 
su jas įgalinančia Dievo dvasia, 
gavome, nors, jas užmiršę, 
nebesudarome sąlygų joms 
reikštis: „Kadaise jūs buvote 
tamsa, o dabar esate šviesa 
Viešpatyje. Tad elkitės kaip 
šviesos vaikai. O šviesos vaisiai 
reiškiasi visokeriopu gerumu, 
teisumu ir tiesa". 

Kitų akimis, mes neatrodome 
tinkami būti Dievo pasirinktais. 
Bet esame. Svarbu mums pa
tiems tuo tikėti, kad sudary
tume sąlygas Dievo dvasiai 
veikti mumyse ir per mus. 

a.j.z. 

Dievas tai kaip vėjas — visur 
jį jauti ir niekur nematai. 

J. Normand 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— Bet namo nevažiuokim, — sako Mikas. - Ką 

žinai, gal seka. Paims grįžtančius ir vėl pakratys Tegu 
juos velniai. 

— Tu vėl bijai. 
— Ne, aš tik atsargus. Važiuojam tiesiai į 

Bremeną. 
Pavalgom tame pačiame restorane gerus pietus, ten 

pat gauname nakvynę ir išeinam į miestą. Nor.u pa
vaikščioti po karčiamas ir pažiūrėti, kaip šiuo metu 
atrodo didmiesčio patamsiai bet Mikas nė kalbėti 
nenori. 

— Kai viską sutvarkysim, tada tam tyčia galėsim 
atvažiuoti. Nenoriu, kad viską šuo ant uodegos 
nuneštų. 

Nueinam tik į kiną ir kitą rytą dar su patamsiais 
išvažiujam į Bremeną. Traukinys sausak.mšas. 
Stovime koridoriuje prie lango, žiūrime į pralekiančias 
šiaurinės Vokietijos lygumas ir neturime jokie plano, 
ką veiksime nuvažiavę. Visiškai šalia geležinkelio te
beguli amerikietiškas lėktuvas. Oro tvirtovė. 

— Daug tūkstančių, — sako Mikas. — Tik daugiau 
nelaimingų pridirbo. 

— Ar patys bandysim mokėti? — sakau 
— Ne. Nenoriu įsipainioti. 
— Bet galėtumėm paklausti. 
— Nenoriu. Paskum kabinėtis gali pradėti 
— Tu vėl bijai. 
— Ne. aš tik atsargus. 
— Su atsargumu per jūrą neplauksi. 

— Žinau, su laivu. 
Ir vėl tylime. Man ateina j galvą mintis, bet Mikui 

apie ją nieko nesakau. Ir pats nežinau, ar ji nekvaila, 
bet noriu išmėginti. Išlipam iš traukinio. Mikas nori 
važiuoti tramvajumi, bet aš nesutinku. Aš turiu savo 
sumanymą. 

— Kaip sau nori, galim ir pėsti, — sutinka Mikas. 
Pilna gatvė amerikietiškų mašinų, o šaligatviais 

daug amerikiečių vaikšto. Žiūriu į veidus, bet jie nieko 
man nepasako. Visi atrodo nerūpestingai ir į 
neamerikiečius žiūri labai iš aukšto. Prieš mus eina 
du su šautuvais. Vienas aukštas, stambus, keturkam
pis. Juodu labai gyvai kalbasi ir garsiai juokiasi. Stai
ga mažiukas suduoda norinčiam jį pralenkti vokiečiui 
per petį ir kažin ką pasako. Tas turbūt nesupranta, nes 
purto galvą ir skėtrioja rankomis. Tuo tarpu prieinam 
ir mes. 

— Halo, kas atsitiko? — smagiai pasakau. 
— Paklausk to prakeikto vokiečio, ar jis turi kiek 

laiko. 
— O jai Turiu! — greitai atsako tas. 
Tada mažiukas užkabina savo šautuvą jam ant 

vieno peties, didžiojo — ant kito peties ir pastumia ei
ti. 

— Dėkui, — sako man ir juokiasi. 
Didysis rūstaus veido, labai tamsus, kramto gumą, 

bet ir jis šypteli. 
— Nėra už ką, — atsakau ir greitai pridedu 
— O mes ieškome amerikiečio, kuris turėtų šiek 

tiek laiko. 
— Ir kam? 
Išaiškinu jam, į kokią bėdą pateko mano draugas. 
Dabar didysis irgi nusijuokia. 
— Kas gali uždrausti man turėti pinigus, jeigu aš 

juos turiu. 

— Bet mums draudžiama. Iš mūsų viską atima: 
automobilius, kavą, cigaretes, konservuoto maisto 
dėžutes. Jeigu ką duoda, mes neturim teisės pasidėti. 
Kitą dieną ateina, padaro kratą ir vėl atima, ką vakar 
davė. 

Ir aš papasakojau daug tokių atsitikimų. 
— Ir iš manęs paties atėmė. Rado tris pokelius 

amerikietiškų cigarečių. Vienas jau buvo praplėštas, 
tai tą paliko, o sveikuosius pasiėmė. 

— Negali būti! Ir pats nieko nesakei? 
— Pavadinau vagimis, tai suėmę nuvarė pas 

komendantą ir grasino karo teismu. 
— Prakeikimas! 
— Tikriausias prakeikimas, - patvirtinau. 
— Parodyk popierius, — pasakė Mikui. 
Mažasis sulaikė vokietį, o didysis paėmė Miko 

dokumentus ir visus perskaitė. 
— Taigi tu amerikietis! 
— Taip, — pasakiau. 
— Ir amerikietiškai nemoki? 
— Nemoku. 
— Ir dolerio bijai! 
— Kaip kalėjimo. 
— Prakeikimas! — ir vėl abu juokėsi. 
Prie mūsų sustojo dar du jų pažįstami. Mes 

užtvenkėm visą šaligatvj. Žmonės turėjo sukti į gatvę. 
Didysis pasakojo Miko istoriją ir visi smagiai juokėsi. 

— Juokingi vyrai! — sakė jie. 
— Bet tu žinok, kad tu amerikietis, kaip jis ir aš. 

— ėmė aiškinti vienas Mikui, pirštu badydamas į 
krūtinę, — ir kai nueisi pas konsulą, tu jau esi 
Amerikoje. Ir pasakyk jam: „Aš esu amerikonas, kaip 
ir tu, ir aš galiu turėti dolerių, kiek tik galiu iš kur 
g a U l (Bus daugiau) 

i 
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HORIZONTAI 
LIETUVIU TELKINIAI 

TRADICIJA, TĘSIAMA NUO 1959 M. 
Kovo 7 d., po 14 metų pertrau

kos, vėl teko dalyvauti dide
liame lietuvių turguje — Čika
gos skautijos suruoštoje tra
dicinėje Kaziuko mugėje, kuri 
vyko Jaunimo centro visuose 
trijuose aukštuose. Kaip kun. J. 
Vaišnys, prieš atidarant mugę, 
Jėzuitų koplyčioje pamoksle pa
stebėjo, tokios mugės Čikagos 
skautijos ruošiamos nuo 1959 
m., ir ši mugė buvo 34-ji. Kiek 
žmonių per ją perėjo, sunku 
tiksliai pasakyti: daugumas 
paklaustųjų vadovų sako, kad 
apie 3,000, o viena skautininke 
teigė, kad net 5,000 žmonių per
ėjo per šiemetinę Kaziuko mu
gę. Kaip ten bebūtų, bet skaičiai 
ir tuntų pajamos, siekiančios 
gal apie 10,000 dol., yra tikrai 
įspūdingos ir tebeliudija faktą, 
kad Čikaga su priemiesčiais ir 
toliau lieka stambiausiu lietu
vių telkiniu išeivijoje. 

Kaziuko mugės, tik, žinoma, 
žymiai mažesnės apimties, 
ruošiamos ir kituose lietuvių 
telkiniuose Vakarų pasaulyje. 
Pvz., čia rašančiam per 13 m. 
teko dalyvauti Vašingtono lie
tuvių skautų suruoštose mugė
se, kurios pradžioje vykdavo 
Goddart mokyklos rūmuose, 
sostinės priemiesty. Ten sąlygos 
buvo labai geros, nes kūno kul
tūrą dėstė buv. žymi sportininkė 
E. Vodopolienė, dabar, JOrauge" 
rašanti įdomias apybraižas iš 
Vašingtono. Vėliau jos perkeltos 
į katalikų parapinės mokyklos 
patalpas Bethesda priemiesty. 
Apie tai „Draugo" 1979.03.26 
nr. taip rašiau: „Per metų 
metus teko stebėti skautų ren
giamas Kaziuko muges Chica-
goje. Per jas pereidavo tūkstan
čiai žmonių, daugiausia būdavo 
pardavinėjami pačių skautų ir 
jų tėvų rankomis pagaminti 
įvairūs dirbiniai... Tuo tarpu, 
kai Washingtone į Kaziuko mu
gę suvažiavo apie 350-400 žmo
nių, skaučių vadovės teigė, kad 
mugė tikrai pasisekusi. Žinoma, 
to išdava: liko ir keli šimtai 
dolerių pelno, už kuriuos vasarą 
skautai galės būti nuvežti į sto
vyklą". 

Tiesa, Vašingtone kai kuriose 
Kaziuko mugėse galėdavom pa
sidžiaugti ir įspūdingomis 
kultūrinėmis programomis. O 
keli šimtai dolerių pelno likdavo 
už koldūnų pietus, kuriuos 
didžioji dalis atsilankiusiųjų 
mielai suvalgydavo, nes kiek
vienas tokio patiekalo labai 
pasiilgęs. Taip pat už mugėje 
parduotą lietuvišką duoną, 
dažniausiai atvežtą iš Bostono 
ir iš kitur atvykusių prekystalių 
savininkų, mokamų 10 procen
tų nuo gauto uždarbio. 

Čikagoje, tiesa, pietus pirko 
tik apie 600 žmonių. Bet šalia 
to, skautų įrengtose kavinėse, 
žmonės mielai vaišinosi įvai
riais tortais, gėrė kavą, klau
sydamiesi „Kernavės" skaučių 
tunto atliekamų dainų, akor
deonu palydint R. Kemežaitei. 
Skautai akademikai vien knygų 
pardavė už apie 1,000 dol., o kur 
dar plokštelės ir kiti suvenyrai. 
Kiekvienas tuntas — „Lituani-
cos", „Kernavės", „Aušros Var
tų" ir „Nerijos" — už įvairius 
parduotus dirbinius iš kavinių 
pajamų turėjo po tris ar daugiau 
tūkstančių dolerių. Taigi, apie 
3,000 mugės dalyvių skautams 
paliko dešimtį ar daugiau tūks
tančių dolerių. Nors nemažai 
išlaidų turėta už įvairias me
džiagas, ypač tautodailės dir
biniams, maisto produktus, pa
talpų nuomą, bet vis vien tun
tams liko gražaus pelno tolimes
nei veiklai. 

Kavinėje, didelėje žmonių 
spūstyje užkalbintas konsulas 
V. Kleiza pareiškė: „Atidariau 
jau septintą mugę. Žmonių skai

čius jose laikosi maždaug vieno
das, pereina 3-4 tūkstančiai. At
važiuoja ir amerikiečiai, nes 
jiems įdomus mūsų liaudies me
nas ir kitkas. Nėra jokios kal
bos, kad lietuvių skautija atlie
ka gana didelį reprezentacinį 
darbą". 

Susumuojant šiuos, gal ir la
bai provizorinius, skaičius, 
matyti, kad Čkagoje vykstan
čios skautijos ruošiamos Kaziu
ko mugės, kurios, kun. J. Vaiš-
nio pamokslo žodžiais, virto 
nesugriaunama tradicija, su
traukia dešimteriopai daugiau 
žmonių, negu pvz. JAV sostinė- i 
je, ir atneša už įdėtą darbą 
gražias pajamas, nors lietuvių, 
ypač jaunųjų skautų gretos, 
kaip atrodo, per paskutinį de
šimtmetį gerokai sumažėjo. 

Tokius pakilius įspūdžius iš 
šių metų mugės išsinešė žmo
gus, čikagiškėje mugėje nebuvęs 
14 metų. O kalbos, kad muges 
po metų kitų reikėtų perkelti į 
Lietuvių centrą Lemonte, bent 
mano manymu, yra nepagrįstos, 
nes viena: lietuviai jėzuitai 
Jaunimo centro ir vienuolyno 
Čikagoje dar nesiruošia lik
viduoti; antra: tūkstančiai 
mugėje apsilankiusių liudija, 
kad į Jaunimo centrą jie nebijo 
važiuoti ir automobilių pastaty
mas nesudaro didesnių proble
mų. 

Kalba Operos choro nar ia i 

Jaunimo centro rūmuose pa
stoviai repetuoja ir Čikagos 
Lietuvių opera, besiruošianti 
„Normos" premjerai, įvykstan
čiai balandžio 18 d., Atvelykio 
sekmadienį Morton aukš. mo
kyklos auditorijoje. Dabar 
toliau tęsiu pasikalbėjimą su 
įvairiais Operos choro nariais, 
davęs jiems šiuos klausimus: 
nuo kada dainuojate operoje, 
kokie jūsų maloniausi prisi
minimai, kuri opera labiausia 
patiko ir ką galit pasakyti apie 
„Normą"? 

Nata Aukštuolienė: Dainuoju 
nuo 1987 m. Buvo labai malonu 
ir įdomu Lietuvoje, kai statėm 
„Lietuvius". Juk Vilniaus ope
roje dainuoti tai didelis dalykas. 
O man buvo juo įdomiau, nes aš 
dainavau Lietuvos operoje vo
kiečių okupacijos laikais. Dai
navau chore. Tada dramos ir 
operos teatras buvo Basanavi
čiaus gatvėje, o dabar pastatyti 
nauji rūmai. „Normos" muzika 
labai graži, chorui mažiau dar
bo, ypač moterys kiek nu
skriaustos, bet vyrams labai 
daug dainavimo, labai gražūs 
yra duetai. Tai dieviška opera. 

Jonas Mockaitis: Dainuoju 
nuo 1949 m. Maloniausi prisi-
miminimai — tai darbas su Arū 
nu Kaminsku. Jis buvo labai pa
trauklus ir kaip dirigentas, ir 
kaip asmenybė. Iš pastatytų lie
tuviškų operų, kurių nedaug te
buvo, tai labiausiai įsimintina 
„Jū ra tė ir Kastytis", o iš 
pasaulinių — labiausia man pa
tiko „Vilius Telis". Maloniausi 
įspūdžiai iš gastrolių Lietuvoje, 
kur mums labai gražiai pavyko. 
O apie „Normą", kuriai dabar 
ruošiamės, nenorėčiau nieko sa
kyti. 

Raminta Dirmantienė: Dai
nuoju 8 metus. Iš tuo laikotar
piu statytų operų geriausiai 
patiko „I Lituani", „Vilius 
Telis". Smarkiai dirbam ir 
linksma būna. Kiek pavargs-
tam, kai pabaigoje prieš prem-
jierą repeticijos būna kas antrą 
dieną. „Normą" repetuodami, 
susiduriam su gražiomis vieto
mis, tik jų, bent moterims, yra 
nedaug. 

Bronius Mačiukevičius: Šie
met jau 25 metai, kai dainuoju 
su Lietuvių opera. Kokie malo-

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE 

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla šventė (ne 
minėjo, bet šventė) Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę Šv. 
Kazimiero parapijos salėje šeš
tadienį, vasario 20 d., salę 
papuošę pačių mokinių sukur
ta i s , konkursui nupieštais 
Lietuvos pašto ženklais. 

Mokyklos direktorė Marytė 
Nevvsom supažindino su svečiais 
— Vakarinio pakraščio Li
tuanistinių mokyklų inspek
torium Ignu Medžiuku ir mo
kyklos rėmėju, p. Mikalajūnu. 

Vasario šešioliktosios proga 
jaunesnieji mokiniai kūrė Lietu
viškus pašto ženklus, o 
vyresnieji rašė rašinius. Rašinių 

Pernai Lietuvoje susitikę dr. A. V. Kanauka iš Kalifornijos ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministras dr. Audrius Butkevičius. 

LOS ANGELES, CA 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

EKONOMINIŲ REIKALŲ 
BŪRELIO SUSIRINKIMAS 

Visi kviečiami atvykti į Lietu
vių Bendruomenės Ekonominių 
Reikalų būrelio susirinkimą, 
vyksiantį ketvirtadienį, balan
džio 1 d., 7:30 vai. vak., apa
tinėje Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Olga Mikulskienė, Pane
vėžio miesto tarybos deputatė, | 
praneš apie Panevėžio miesto 
ekonominę būklę ir reikalingą 
ekonominę paramą. 

Edmundas Kulikauskas, 
susirinkimų koordinatorius 

VARDAN LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

Algirdas V. Kanauka, valsty
binės administracijos mokslų 
daktaras, į atsargą išėjęs JAV 
aviacijos karininkas, pernai 
keletą mėnesių viešėjo Lietu
voje, norėdamas arčiau 
susipažinti su naujai atsikū
rusios Lietuvos kariuomene. 
Jam teko tenai pasitarti karinės 
politikos klausimais posėdžiuo
se su ministru dr. Audrium But
kevičium, pulkininkais Geču, 
Tutkum, Vasiliausku, Andriš
kevičium ir daugeliu kitų. Teko 
stebėti Geležinio Vilko brigados 
manevrus, aplankyti Klaipėdoje 
esančius Lietuvos karo laivus. 
Šios viešnagės metu dr. Algir
das V. Kanauka skaitė apie 40 
paskaitų Savanoriškai Krašto 
Apsaugos tarnybai (SKAT) ir 
Krašto Apsaugos Karo mokyk
lai. Temos buvo vystomos paly
ginimais dabartinės Lietuvos 
kariuomenės su kitų kraštų 
karinėmis sąvokomis, kaip 
JAV, Šveicarijos, Izraelio, 
Vokiečių. Labai svarus dėmesys 
paskaitose buvo skiriamas tų 
valstybių karinėms pajėgoms, 
kuriose eiliniai piliečiai yra 
įtraukiami į krašto gynybos or
ganizaciją, kaip rezervistai ir 
tautinių gvardijų nariai. Tokios 
sistemos galėtų būti labai nau
dingai pritaikomos ir ateities 
Lietuvai. Karo mokyklai ir 
SKAT'ui paskaitos buvo apie 
karinę etiką, modernią istoriją, 
bendravimą su civiline vado-

niausi prisiminimai? Dabar pra
dedu įvertinti, ką mes esam pa
darę, negu kad tuo laiku jau
čiau. Muzikiniu atžvilgiu buvo 
gražių progų geriau pažinti tik
rą muzikinį gyvenimą. Asme
niškai esu labai patenkintas, 
kad galėjau dainuoti „Otelio" 
operoje. Gerai dainuodamas, su
pranti visą muziką, ir dainavi
mas pasidaro tikrai malonus. 
„Normoje" labai gražus daina
vimas, choro nepaprastai graži 
muzika. 

Daugiau pasisakymų kita pro
ga. 

VI. R. 

vybe bei karines buities galimy
bes nepriklausomos Lietuvos 
krašte. Dr. Kanauka pastebėjo, 
kad lietuviai karininkai ir 
kariūnai yra patriotai. Deja, jų 
profesinis išsilavinimas yra so
vietinis, bet palyginti neblogas. 
Visi jie be išimties susidomėję 
vakarietiška išradimų koncep
cija ir jos praktiškų pritaikymų 
metodais. 

Dr. Algirdas V. Kanauka (ku
rio tėvelis Vincas Kanauka, 
M.D. buvo žinomas garsus 
chirurgas Kauno Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje, o taip pat 
profesorius Vytauto Didžiojo 
universitete) yra žūtbūt užsi
brėžęs rinkti aukas Lietuvos ka
riuomenės paramai. Lietuvos 
kariuomenei tos paramos labai 
reikia, kai kurie daliniai pras
tai aprūpinti ginklais ir įran
kiais. „Man būtų didelė gėda, 
pastebėjo dr. Kanauka — jei iš 
visų tų kalbų negalėčiau jiems 
nei cento pasiųsti nuo išeivijos 
lietuvių. Visi šokėjai, deklamuo-
tojai surenka aukų. o karei
viams — nieko!" 

Los Angeles lietuvių apylin
kės bendruomenės valdyba dėl 
to š.m. kovo mėn. 28, sekma
dienį, tuojau po pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje ren
gia viešą pašnekesį su dr. Algir
du Kanauka. Išklausę jo iš
samaus pranešimo apie keletos 
mėnesių bendravimą su Lietu
vos karininkais, kareivėliais ir 
apskritai visa karo tarnyba, 
žmonės galės klausti klausimus. 
Taigi Los Angeles lietuvių apy
linkės lietuvių bendruomenės 
valdyba, kuriai sumaniai pirmi
ninkauja puiki išeivijos lietuvė 
Liuda Avižonienė, visus losan-
geliečius nuoširdžiai ragina ir 
kviečia atsilankyti į dr. Algirdo 
V. Kanaukos pranešimą „Var
dan Lietuvos kariuomenės", ko
vo mėn. 28 d., sekmadienį, tuo
jau po pamaldų. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

konkursą laimėjo Povilas 
Pakuckas ir Aidas Kuolas (sąži
ningai nusiuntęs mokytojai 
rašinį net Federal Express). 
Juos pasveikino ir įteikė premi
jas mokyklos rėmėjas p. 
Mikalajūnas. 

Mokiniai dalyvavo Amando 
Ragausko suruoštame montaže, 
pavadintame „Istorijos muzie
jus". Mokiniai, apsirengę ati
tinkamais kostiumais, dekla
mavo poeziją ir apibūdino žymių 
asmenybių gyvenimus. Vincą 
Kudirką apibūdino Aidas 
Kuolas, o jo kūrybą deklamavo 
Audra Griciūtė. Maironį suvai
dino Marius Anelauskas, Auš
ra Venckutė deklamavo jo 
poeziją. Rašytoją Žemaitę vaiz
davo Adrija Karaliūtė. Joną Ba
sanavičių suvaidino Aidas Mat-
tis. Aleksas Nevvsom buvo An
tanas Smetona. Mykolą Bir

žišką apibūdino Augis Kuolas. 
Juozą Daumantą ir partizanus 
vaidino Marius Petrulis, Vilija 
Gulbinaitė, Aušra Mulokaitė ir 
Tomas Mikuckis. Daina Žemai
tytė solo padainavo Maironio 
„Oi neverk, motušėle". Pionie
rių eilėraštį padeklamavo 
Rolandas Paulauskas. Kunigą 
suvaidino Andrius Ragauskas. 
Vytautą Landsbergį apibūdino 
Valdas Varnas. Greta baigė 
montažą vilties žodžiais. Lietu
vos Nepriklausomybės šventę 
baigė, sudainuodami kelias 
patriotines dainas. 

GailėR. 

Pavasaris yra tas darbymečio 
laikas, kada greitkelių taisymo 
komandos skuba pagrindinius 
kelius išgriauti vasaros keliau-

" G Doug Larson 

„SPINDULYS" ŠOKA 
TELEVIZIJOS 
PROGRAMOJE 

Los Angeles „Spindulio" jau
nimo tautinis ansamblis buvo 
pakviestas dalyvauti Robert 
Zemeckio televizijos pro
gramoje, vadinamoje Johnny 
Bago. Šokėjai vaidino „Kilbasa" 
grupės polkos Šokėjus. (Gaila, 
kad kai kurie nežino skirtumo 
tarp lenkų ir lietuvių šokėjų). 
Šią progą per savo pažintį 
mums sudarė Marytė Šepikaitė, 
Los Angeles Lietuvos Vyčių 
pirmininkė. Filmavimo dieną li
jo, tai „Spindulio" šokėjus kvie
tė antrą kartą dalyvauti filma
vime. Už vaidinimą ir šokimą 
„Spindulio" ansambl iu i 
paaukojo 1000 dol. Buvo įdomu 
dalyvauti filmavime, truku 
šiame visą dieną, nors šokėjai, 
turbūt ekrane bus matomi tik 
minutėlę. Bus įdomu pamatyti 
šią programą. 
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DON'T SPEND IT AtL SAVE SOME AT 

MUTUAL ^edenai SAVINGS 
AND LOAN A350CTATION 

Chorteted ond Soperyised by th= United States Ck>vetnment 
^urao BY r«c 2 2 , 2 w C E R M A K R Q A D . C^ ĮCAOO im^os 60608 PHONE (312) 847-7747 

L I K D I H 

^ S ^ W INTERNATIONAL y ^ ^ 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS %&£?& 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

9525 South 79th Avanua 223 Kalvarijų gatvė 
Hlckory HIII, Illinois 50457 Vilnius, Uotuva 
Tai. 708-430-7272 Tatofonal: 77-79-f7 Ir 77-53-92 

u midlcind Padarai 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE. 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

renr 
(OUttHOENC 
LENDER 

Balandžio 5 - 20 
Gegužės 3 - 1 8 
Gegužės 6 - 24 
Gegužės 17 - birželio 1 
Gegužės 25 - birželio 9 
Birželio 1-16 
Birželio 14-29 
Birželio 15-30 

LIETUVA 1993 
Grupinės kelionės; 

Birželio 22 - liepos 7 
Birželio 28 - liepos 13 
Birželio 29 - liepos 14 
Liepos 5 - 20 
Liepos 6 - 21 
Liepos 12-27 
Liepos 13 - 28 
Liepos 19 - rugpjūčio 3 

Liepos 26 - rugpjūčio 10 
Rugpjūčio 2 - 1 7 
Rugpjūčio 3 - 1 8 
Rugpjūčio 9 - 2 4 
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7 
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13 
Rugsėjo 20 - spalio 6 

• Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui, galima keliauti bet kuriomis 
dienomis. 

• Galima imti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti lėktuvo 
bilietą ir kelionę su daliniu aptarnavimu, pvz. viešbučiai tik tam tikruose miestuose, arba 
kelionė be pietų ir pn. 

• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda, Palanga, 
Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, 
Rokiškis. 

• „Vyties" atstovai Vilniuje. Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje. 

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą 

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

BrooktynNY 11229 
Tai. 718-769-3300; 1-800-952-0119 

FAX 718-789-3302 
Tal«x 218 282 

i -



AKADEMINĖS 
PROŠVAISTĖS 

Red. Vida Brazaitytė, te l . (708) 598-8331 

„SPINDULIO" VAKARAS 
„Spindulio" tautinių šokių šo

kėjų grupė, įsteigta 1976 m. 
spalio mėnesį, šįmet švenčia 
septynioliktuosius savo gyva
vimo metus. Nuo pat įkūrimo 
dienos šiai grupei vadovauja ir 
akordeonu šokius palydi ener
ginga jaunosios kartos veikėja 
Rasa Soliūnaitė-Poskočimienė. 
Per „Spindulio" eiles yra perėję 
daugiau negu šimtas šokėjų, 
šokta daugiau negu aštuonias
dešimt šokių. Dabartiniu metu 
ve ik ia jaunių ir s t u d e n t ų 
grupės, kuriose šoka 23 mergai
tės ir 24 berniukai. „Veteranai" 
šiam vakarui nesusiorganizavo, 
nors lengvai būtumėme galėję 
pašokti geriau negu visi kiti!!!. 
Rasa, laukiame susi t ikimo, 
repeticijų! 

Šių metų „Spindulio" vakaras 
vasario 20 dieną vyko Lietuvių 
centre, Lemonte. Kaip anksty
vesni, taip ir šis „Spindulio" 
vakaras sutraukė daug žmonių, 
ypač jaunimo — šokėjų draugų. 
Vyravo gera nuotaika, linksmos 
kalbos ir juokas. „Veteranų" du 
stalai buvo pačiame priekyje, 
pačioje garbingiausioje vietoje, 
kad lengvaiau būtų pažiūrėti, 
kaip „baby Spindulys" užaugo, 
kaip jie šoka mūsų numylėtus 
šokius. Matėsi, kad visi sėdin
tys veteranai labai norėjo šokti, 
o vienoje vietoje net norėjome 
įbėgti į šokių aikštę ir pasikeis
t i vietomis su šokanč ia i s , 
užimdami savo „senas" vietas. 
Gaila, kad to nesurepetavome — 
m a n a u , kad šis n e t i k ė t a s 
pasikeitimas būtų labai gerai 
pavykęs!!! 

Programa, pradėta smagiu 
pasilinksminimo šokiu „Čigo
nėlis". Šį šokį šoko visi kar tu — 
scenoje pasirodė visi 47 šokėjai. 
Toliau pasirodė studentai , pa
šokdami populiarų žemaičių 
pramoginį liaudies šokį „Suba
tėlė", kuris šokamas per subat-
vakarius. Pasirodo, kad stu
dentai ne tik šoka, bet ir vai
dinti moka — šiame šokyje ma
tėsi šokėjų žaismingumas, ypač 
pradžioje, kai šoko vienos mer
ginos, o vyrai įėjo besišneku
čiuodami, apžiūrinėdami mer
ginas ir dairydamiesi aplink, 
rinkdamiesi, su kuria norėtų 
šokti. Jautėsi susigyvenimas ir 
meilė lietuviškam taut iniam 
šokiui. Po to — „Varžytuvių 
polka". Vėl šoka studentai . 
Šiame šokyje šokama su ska
rele. Čia vėl jautėsi žaismin
gumas ir puiki šokėjų vaidyba. 
Po šio šokio, duodant progą stu
dentams atgauti kvapą. į sceną 
įšoka jauniai. Jauniai pasirodo 
su „Mainytine polka" — tai 
smagus pasilinksminimo šokis, 
kuriame poros mainosi arba kei
čiasi vietomis. Ir jauniai mūsų 

n e n u v y l ė — šoko l e n g v a i , 
l i nksma i , v isą l a iką šypso
damiesi. „Š i aude l ę " — grakš tų 
mergaičių šokį, a t l iko s tudentų 
šokėjos. S t u d e n t a i vėl subėgo į 
sceną, šį ka r t ą pašokdami „Juo
dąjį j o n k e l į " — t a i g r e i t a s 
jonkelis, k u r i s sk i r ias i iš k i tų , 
nes yra a r t i m a s kadr i l i ams . O 
kaip mes „ s e n i a i " čia norėjome 
šokti! Vos n u o kėdžių nenukr i -
tome „ b e š o k d a m i " pr ie stalo, 
Sekė „ P a b a i g t u v i n i s " — ta i 
l i n k s m a s š o k i s , va i zduo ją s 
p a s i l i n k s m i n i m ą š ienap jū tės 
darbus pabaigus . Jį šoko jauniai 
(tai irgi v ienas iš mūsų „senųjų" 
šokėjų m ė g s t a m i a u s i a s šokis, 

į teikė penker ių metų pažymė
j i m u s šokėjams, kur ie šoka jau 
penker ius metus : Romui Moc-
kaičiui , Kastyčiui Šoliūnui ir 
Tomui Vasiliauskui. Mes, senie
j i „Spindul io" šokėjai, dar atsi
mename , kai pr ieš šešerius 
me tus Rasa įsteigė „baby Spin
du l io" grupę ir kaip džiau
giamės, ka i j iems pavyko ir pa
t iko šokti. Ačiū, kad mūsų neap-
vylėte ir tęsėte toliau „Spin
dulio" gerą vardą. Audra grupės 
va rdu Rasai ir Remigijui įteikė 
dovanėlę — „gift certificate" iš 
„Builders S q u a r e " krautuvės , 
kad jie galėtų baigti įrengti savo 
namą. 

J a u tapus i tradicija, šokėjai 
pers i rengę grei ta i ir vikriai 
pa t a rnavo pat iekdami stalams 
Aldonos Šoliūnienės skaniai pa
g a m i n t ą v a k a r i e n ę . K a i p 
keičiasi laikai — „mūsų laikais" 
Rasa dėkodavo savo tėveliams 
už pa ramą ir pagalbą, nes ta i s 
„senais la ikais" mes šokdavome 

1 Šoliūnų n a m ų rūsyje, o dabar 
Soliūnai va rgs ta virtuvėje, o 
Rasa dėkoja savo vyrui Remi
gijui, be kur io „Spindulys" ne
galėtų t a ip šviesiai šviesti. Po 
vakar ienės , grojant „Gintaro" 
o r k e s t r u i , v a d o v a u j a m a m 

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 20 d. 

„Spindulio" jaunių ratelis gražiai audžia šokyje „Audėjėlė". Iš k. — Daina 
Kazlauskaitė, Marius Paulikas, Krista Fielding, Paulius Rauckinas, Lina 
Augiūtė ir Raimundas Novak. 

nors mes jį k i ta ip p raminėme — 
mes jį vad indavome „ run , r un , 
hop", nes tok ie buvo pirmieji 
šokio žingsniai) . Toliau stu
dentai i r j a u n i a i šoko „Malū
nėlį" — t radic in io šokio „Malū
n a s " v a r i a n t ą . Šokyje vaiz
duojamas g rūdų ma l imas , sijo
jimas, vežimas, ma lūno sparnai 
ir girnos. Rasa iš mūsų „senių" 
pasiskolino „mūsų" įėjimą šiam 
šokiui — dvi merginos sėdi 
vyrams a n t pečių, o ki t i šokėjai 
vaizduoja vežimą ir a rk l ius , 
vežant g r ū d u s į malūną . (Rasa, 
nesirūpink, už tai mes tau atlei
džiame!!). J a u n i a i šoko mišriąją 
„Audėjėlę", kurioje vaizduo
jamas s tak l ių aud imas . Su trijų 
šokių pyne pas i rodė s tudenta i , 
ir čia vėl m a t y t i , k a i p j iems pa
t inka šokti , ypač kai šokiai 
gyvesni, gre i tesni , ka ip šioje 
pynėje. Pynė suda ry t a iš šokių 
„Šitam didel iam bū ry" , „Pa-
trepsėl is" ir „Aštuonyt i s" . Pro
grama ba ig ta ra te l iu „Suk, suk 
ratelį", šokamu visų šokėjų. 
Būtų buvę vietos ir „ sen iams" . 
Programa ne per ilga, gerai 
a t l ik ta — matosi , kad daug dar
bo buvo įdėta , kad p rograma 
būtų t iks l i i r įdomi ir, atrodo, 
kad visi šokėjai ir mokytojai 
liko p a t e n k i n t i rezu l ta tu . 

Rasai padeda Audra Aleknai-
t ė - L i n t a k i e n ė i r K a s t y t i s 
Šoliūnas. Po programos Rasa 

Nuotr. A. Mockaičio 

Viktoro Puodžiūno (dabar t a s 
o rkes t ras vadinas i „Slim Jim-
mie"), poros ilgai sukosi puikios 
muzikos t a k t u . Po pirmos per
t r aukos vyko labai tur t inga lo
terija, kur ią pravedė pati Rasa. 
Atrodė, kad laimėjusieji buvo 
pa tenk in t i savo laimikiais. 

V a k a r a s per grei t pasibaigė, 
bet liko pu ikūs jo prisiminimai. 
K a l b a n t apie p r i s imin imus , 
įdomu, ką dabar veikia vyres
nieji, pirmieji „Spindulio" šo
kėjai? Ar nebūtų j iems vėl sma
gu susi r inkt i , pabendraut i ir 
pašokti , žinoma, ne taip, kaip 
anksčiau , bet (aš manau), kad 
p a t r e p s ė t i v i s i d a r gal i ! ! 
P i r m ū n a i (sakiau, kad man t a s 
žodis v e t e r a n a i labai nepa
tinka), skambinki te Rasai dabar 
— juk re ikės papildyti šokėjų 
eiles, ka i k i tą vasarą „Spin
dulys" žada dalyvauti Lietuvoje 
taut inių šokių ir dainų šventėje. 

Linkime Rasai ir jos „Spin
dul io" grupei dar daug gražių 
dienų, ilgų gyvavimo metų ir 
puikių prisiminimų — lauksime 
ki tų pokylių, koncertų ir išvykų 
bei veteranų grupės repeticijų!! 

R i t a L i k a n d e r y t ė 

Ar norėtumėt sužinoti, kaip 
galite padėti Lietuvai? Ar norė
t umė t susipažinti su lietuvišku 
j aun imu iš kitų miestų? Ar no
rė tumėt praleisti kelias dienas 
saulėtoje Kalifornijoje? JAV 
L J S Suvažiavimas yra puikus 
a t sakymas visiems šiems klau
simams! 

JAV LJS suvažiavimo tema 
„Kaip jaunimas, gyvenantis 
Ar re rko je , gali padėti Lietu
va i " . Jaunimo suvažiavimas 
ruošiamas Bay V m Plaza Holi-
day Inn, Santa Monica, CA (310) 
399-9344. Kambario kaina tik 
85 dol. už naktį. Prašome ne
delsiant užsisakyti kambarius, 
n e s t i k r ibotas ska ič ius 
k a m b a r i ų ski r tas l ie tuvių 
jaun imui . Keturi asmenys gali 
miegoti viename kambaryje. 

Suvažiavimas vyks balandžio 30 
d. iki gegužės 2 d. Įsirašykite tai 
į savo kalendorių ir pradėkite 
ieškoti papigintų lėktuvo bilietų 
į Los Angeles. Suvažiavimo re
gistracijos kaina tik 50 dol. 
visam savaitgaliui. Į registraci
jos kainą įeina šeštadienio 
banketas , šokiai ir bandelės su 
kava iš ryto. Visas lietuviškas 
j aun imas , tarp 18 ir 30 metų 
amžiaus, gyvenantis Ameriko
je , yra kviečiamas į šį suvažia
vimą. 

Penktadienio vakaras skirtas 
susipažinimui. Šeštadienį vyks 
rimtoji dalis — paskaitos ir JAV 
L J S suvažiavimas. Šeštadienio 
vakare vyks banketas ir šokiai. 
Sekmadienis skirtas ekskur
sijoms. Jei jaunimas domėtųsi, 
„Antras kaimas" pasirodys Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jo je tą sekmadienį . Visas 
lietuviškas jaunimas t a r p 18 ir 
35 metų amžiaus, gyvenantis 
Amerikoje, kviečiamas į šį su
važiavimą. Registruotis pas 
Aurį Jarašūną, 947 18th St., 
San ta Monica. CA 90403. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
Lietuvių Jaunimo sąjungai pri
klauso Amerikoje gyvenantis 
j aun imas tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus. Jei nesate Jaunimo 
sąjungos sąrašuose, o norėtumėt 
būt i , prašome parašyti JAV 
L J S , 2412 Canyon Oak Dr., Los 
Angeles, CA 90O68. JAV LJS 
ta ip pat priima aukas, mažas ir 
dideles. 

JAV LJS dar turi oficialių 
Lietuvos Olimpinės krepšinio 
komandos marškinėlių, kuriuos 
už 33 dol. bus galima įsigyti. 
Dalis pajamų iš šių oficialių 
maršk inė l ių yra sk i r i amos 
Vaikų ligonines fondui Lietu
voje. Pageidaujantys įsigyti 
maršk inė l ius gal i te rašy t i 
čekius JAV LJS vardu ir siųsti 
minėtu adresu. 

Pradedame ruoštis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui, 
kur is vyks Europoje 1994 metų 
liepos mėnesį, po Dainų šventės 
Lietuvoje. Prašome, kad Jungti
nėse Amerikos Valstijose gyve
nant is jaunima> rimtai pradėtų 

galvoti, ar jie norėtų atstovauti 
Amerikoje gyvenančiam lietu
vių j aun imui a t e inanč iame 
Pasaulio Lietuvių J a u n i m o 
kongrese . A t s tovams b u s 
privaloma dalyvauti Studijų 
dienose, kurias ruošia Anglijos 
Lietuvių Jaunimo sąjungos na
riai . 

Gai lė R. 

SKAUTAI AKADEMIKAI KAZIUKO 
MUGĖJE 

Kaziuko mugėje visi skautų 
vienetai prekiauja savo sukur
t a i s e k s p o n a t a i s , pa ruoš ia 
laimėjimus ir k t . Neatsilieka ir 
s k a u t a i a k a d e m i k a i — jų 
eksponatai y ra kitokie negu 
kitų vienetų. J i e pardavinėja 
knygas 
meta i s 

paviljone buvo ir naujausieji lei
d in ia i iš Lie tuvos , knygos 
vaikams bei suaugusiems ir (sa
vaime aišku) skanūs riestainiai. 

Antrajame aukšte, Jaunimo 
centro dainavimo kambaryje, 
ASD ir Korp! Vytis kasmet įren-

ir r ies ta in ius . Šiais gia kavinę. Valdybos sugalvoja 
naujai p a s t a t y t a m e įdomią temą kambar iu i , jį 

papuošia, iškepa pyragaičių ir 
pyragų , su s t a to programą, 
sugalvoja kokį nors žaidimą. 
Šiais metais, daugeliui valdybų 
narių išvykus atostogų, kavinė 
nebuvo įrengta. Korp! Vytis 
pirmininkas senj. Dainius Bra
zaitis ir vicepirmininkas senj. 
Andrius Utz sustatė žuvyčių 
žaidimą: žaidėjai bandė svie
dinukus įmesti į stiklines; įme
tus sviedinuką į stiklinę, laimė
tojas gaudavo auksinę žuvytę. 
Šimtas keturiasdešimt auksinių 
žuvyčių dabar plaukioja j aunų 
lietuviukų namuose. 

_ V -

Kaziuko mugėje Jaunimo centre ASS filisteriai prie savo knygyno. Iš k. - G I N T A R I U V E I K L A 
Onutė Kotovienė, Indrė Jeske, FSS Čikagos skyriaus pirm. Audrius Remeikis 
ir Rita Likanderytė. N u o t r v . Brazai tytės 

KEPĖ BOBA BLYNUS? 
„Kepė boba, kepė boba, kepė 

blynus. Kepė boba, kepė boba, 
kepė blynus... Blynai, bulviniai 
blynai..." Tai populiarus ir la
bai smagus Lietuvos liaudies 
šokio žodžiai. Užgavėnių metu 
negalime apsieiti be blynų, o 
svarbiausia — bulvinių! Blynų 
„balius" dažnai ruošia mūsų 
lietuviškos parapijos ir įvairios 
organizacijos. Blynus mėgstame 
visi. ASS Čikagos skyrius tęsia 
savo veiklą su tradiciniu blynų 
baliumi. Bet šių metų blynų 
smaguriavimas pralenkė buvu-

I sius. 
Vasario 19 d. kandidatai 

rinkosi pas fil. Ramoną Stepo
navičiūtę 7:00 v.v. pradėti blynų 
ruošimą. Kadangi daugel is 
svečių (tikrosios narės, senjorai 
ir filisteriai) dėl įvairiausių 
priežasčių vėlavo, kandidatai 
turėjo daug laiko išbandyti „re
ceptus". 

Pagaliau visi pradėjo r inkt is 
maždaug 10:30 v.v. V i sa s 
namas kvepėjo gardžiais bly
nais, bet į virtuvę buvo labai 
sunku įeiti — per „rūką" ne
buvo galima nieko maty t i . 
Vargšai kandidatai beveik ver
kė prie keptuvių. Šeimininkė 
visus pakvietė prie stalų. Nuo
stabu — sesės Ramonos rūsys 

PATIKSLINIMAS 

Vasario mėnesio „Akademi
nėse prošvaistėse" buvo iš
spausdintas s t raipsnis apie 
s k a u t ų akademikų fuksų 
..krikštynas". Septyni kandida
tai buvo „pakrikštyti". Vilija 
Meilytė, ne Lina (kaip buvo 
parašyta straipsnyje), kandida
tuoja į Akademikių Skaučių 
Draugovės eiles. Už klaidą nuo
širdžiai atsiprašome. 

Red . 

„Spindulio" Šokėjai - Į»umai ir studentai. Šoke *»vo tradiciniame vakare, vasario 20 d vykusiam • 
Lietuvių centre. Lemonte U ei) dešinėje vadove Rasa Poskocimienė 

Nuotr. A. Mockaič io 

PINIGAI STUDIJUOJANČIAM 
JAUNIMUI!! 

1. Ar j u m s re ikal inga finan- s i n ė parama? 

2. Ar veikiau lietuviškose or
ganizacijose? 

3. Ar geri pažymiai? 

Jeigu jūsų atsakymas j šiuos 
t r i s klausimu? yra entuziastiš
k a s „TAIP' . neatidėliojant 
k r e i p k i t ė s į L I E T U V I U 
FONDĄ, kuris remia studi
juojantį lietuviškąjį jaunimą. 
Stipendijų anketos gaunamos 
Lietuvių Fondo būstinėje, 3001 
West 59th Street, Chicago, IL 
60629; tel. (312) 471-3900. 
Stipendijų prašymai t u r i būti 
prisiųsti į Lietuvių Fondo raš
t inę iki balandžio mėnesio 15 
dienos. Sėkmes' 

RLS 

buvo paverstas į prašmatnų 
restoraną „Chez Ramoną". Bal 
tos baltutėlės staltiesės dengė 
du ilgus stalus. Romantiškai ži
bėjo raudonos žvakės, gražios 
pavasario gėlytės (kur jas ra
dote?) puošė stalus. Tiesiog ele
gantiška... Pasirodė baltai ir 
juodai apsirengę kelneriai-kan 
didatai su didžiulėmis lėkštėmis 
blynų. Ir vėl visi svečiai neteko 
žado. nes kandidata i iškepė ne 
vien t ik tradicinius bulvinius 
blynus, bet ir obuolinius bei 
mielinius! Dar didesnė staig
mena svečiams buvo, kad visų 
rūšių blynai buvo tikrai labai 
skanūs — nebuvo galima išsi
rinkti mėgstamiausių. Valgėme 
viską,kas buvo patiekta. Kelne 
riai vis nešė ir nešė blynus, o 
svečiai juos į pilvukus kimšo. Ne 
vienas turėjo atsileisti savo 
diržą. Svečiams paprašius, kan
didatai turėjo padainuoti pa
siūlytą dainą arba atlikti kokį 
nors darbelį. Je i nebuvo atlikta 
pagal svečių pageidavimus, 
k a n d i d a t a i gavo bausmes . 
Kandidatai ta ip pat parodė savo 
gabumus, sukurdami kupletus 
dainuodami savo sukurtas dai
nas ir panašiai . Po programėlės 
tęsėme smaguriavimą skaniais 
blynais. 

Vėliau, po vakar ienės (iš 
tikrųjų galėjo j au būti pusryčiai I 
visi kandidatai ir svečiai rinko
si į saloną pasišnekučiuoti, pa
bendrauti . Nesimatė , kad kas 
plautų indus (gal kažkokie 
nykštukai turėjo tą darbą atlik 
ti?), nors pasisiūlė ne vienas, 
įdomu būtų sužinoti, kiek buvo 
s u n a u d o t a a l i e j aus b lynu 
k e p i m u i ir ar kam nors 
nepakilo cholesterolis šiam 
vakarui praėjus 

Nuoširdžiai dėkojame šeimi
ninkei, sesei Ramonai, už „Chez 
Ramoną" paruošimą ir kandida-

Gintarės pakvietė studentų 
amžiaus jaunimą pabendraut i 
jų s u r u o š t a m e „Ba l t i j o s 
bal iuke" . Šis l inksmas pobūvis 
įvyko vasario 6 dieną Lietuvių 
centro Lemonte Bočių menėje. 
J a u n i m a s turėjo progą paben
draut i ir pasilinksminti prieš 
Gavėnią. Muziką tvarkė Ma-
r ius : (Polikaitis ir Tijūnėlis). 
Visi smagiai praleido vakarą: 
buvo malonu pasikalbėti su 
seniai matyta is draugais, pasi
v a i š i n t i p ica , p a s i k l a u s y t i 
smagios muzikos bei pašokti. 
Ačiū visam jaunimui už dalyva
vimą ,.Baltijos baliuke!" 

„Nerijos" tunto „Burių sva
j o s " g i n t a r i ų į gu l a savo 
1992-1993 metų veiklą pradėjo 
geruoju darbeliu. Sesės gintarės 
Vėlinių proga aplankė Lietuvių 
Taut ines kapines spalio 31 die
ną. Jos uždegė žvakute^ ir 
pabarstė gėlių žiedelius ant 
savo broliu ir sesių kapų. 

Gruodžio 11 dieną gintarės 
suruošė Kūčias sesėms ir bro
liams jūrų skautams. Susirinkę 
svečiai buvo pavaišinti įvairiais 
Kūčių patiekalais. Bebrai ir 
ūdrytės puikiai pasirodė, ginta
rės pravedė trumpą programėlę 
ir kalėdinių giesmių giedojimą. 

Sausio 24 dieną įvyko jūrų 
s k a u t u t radicinė Klaipėdos 
dienos sueiga. Buvo džiugu 
matyt i , kad joje gausiai daly
vavo gintarės. Ačiū sesėms, at
važiavusioms iš tolimos Urba-
nos: 
Gero vėjo! 

Sesė T a i y d a 

tams Jennifer Antanaitytei, An 
tanui Baltai , Dariui Buntinui . 
Natai Mackevičiūtei, Vilijai 
Meilytei. Ilonai Radzevičiūtei, 
Edvardui Sl ivinškui , Juli jai 
Valaitytei ir Viliui Žukauskui 
už nuostabią puotą. Julia Child 
ir Frugal Gourmet. pasitraukite 
— jūsų vietas perima skauta i 
akademikai! 

V i d a 

Nuostabūs hlynų kept. ii. $ių metu ASS Čikagos skyriaus kandidatai Is k. -- Antanas Baitą. 
Jennifer Antanaitytė, Vilija Meilytė. Ilona Radzevičiūtė, Runtinas. Julija Valaitytė, Nata 
Mackevičiūte ir Kdvardas Slivinskas Nuotr V. Brazaitytės 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

KĄ VEIKIA ERT? 
Įvadas . Šiame straipsnyje su

pažindiname su naujausiu JAV 
Lietuvių Bendruomenės viene
tu ir jo darbuotojais. Šis vie
netas yra Ekonominių Reikalų 
Taryba (ERT), arba Economic 
Affairs Council (EAC). Supras
dama Lietuvos sunkią ekonomi
nę padėtį ir AmerTkos lietuvių 
norą padėti savo tėvynei, Lietu
vių Bendruomenės Taryba savo 
metinėje sesijoje 1992 m. rug
sėjo 26 d. Clevelande įsteigė 
ERT. Šios naujos Tarybos tiks
las yra padėti vystyti Lietuvos 
ekonomiką. Priemonės yra in
formacinės ir organizacinės. 
Apie konkrečius ERT projektus 
rašome šiame straipsnyje. 

Vasario mėnesį LB Taryba 
patvirtino ERT pirmininką An
taną Dambriūną. Jo kvietimu 
šiuo metu ERT dirba: William 
Acromite — vicepirm. investici
jom; Nida Brinkis — teisės pa
tarėja; Edmundas Kulikauskas 
— vicepirm. informacijai; Algis 
Mikuckis — iždininkas; Milda 
Napjus — vicepirm. prekybai 
(Marketing); Darius Raulinaitis 
— vicepirm. konferencijom. 

Ši nauja Taryba yra įsteigta 
vieneriems metams ir yra JAV 
Krašto valdybos žinioje, t.y., 
nėra įteisinta LB įstatuose, kaip 
Kultūros, Religinių reikalų, So
cialinių reikalų, Švietimo ir Vi
suomeninių reikalų tarybos. Po 
metų bus įvertinti ERT darbai 
ir nustatoma jos tolimesnė veik
la. 

ERT planai 

Tarybos 1993 m. planuose yra 
numatyta ši veikla: 1. infor
muoti Amerikos lietuvius eko
nominėm temom ir juos skatin
ti dalyvauti ekonominėje veiklo
je; 2. išleisti informacinį leidinį 
JAV verslininkams; 3. suorga
nizuoti ekonominę konferenciją 
JAV apie galimybes Lietuvoje; 
4. ištirti galimybes steigti in
vesticinį fondą; 5. talkininkauti 
Lietuvos Turizmo tarnybai iš
leisti leidinį JAV rinkai. 

Informacinė veikla. ERT 
pradėjo informacinę veiklą sau
sio mėnesį su savaitine skiltim. 
Esam dėkingi „Draugo" redak
torei Danutei Bindokienei, kad 
j i sut iko skir t i šią vietą 
ekonomikai. Susitarėm taip pat 
su LB anglų kalba leidinio 
„Bridges" redaktorium Joe 
Arlausku ir siunčiame jam į 
anglų kalbą išverstus rašinius. 
Kai kurie straipsniai mūsų pa
rašyti, bet didžiuma paruošta 
Lietuvoje. Iki šiol mums suor
ganizavo apie 10 straipsnių 
Algis Dobravolskas, Lietuvos 
komercinių bankų asociacijos 
vykdantysis direktorius, buvęs 
ministro pirmininko pavaduoto
jas. Ką tik susitarėm su „Lito" 
savaitraščio redaktorium Jur
giu Paskočinu dėl 10 straipsnių 
ir juos pradėsime netrukus 
spausdinti šioje skiltyje. Dėsime 
pastangas taip pat patalpinti 
medžiagą amerikiečių spaudoje, 
bet čia dar neišbandyta darbo 
vaga. Kviečiame suinteresuo
tus asmenis talkininkauti lie
tuvių ir amerikiečių spaudoje. 

Informacijos skyrius dės pa
s t angas sudaryti t ampr ius 

ryšius su LB apygardomis, apy
linkėmis bei kitomis organiza
cijomis, kad skatintų dalyva
vimą ekonominėje veikloje. 
Toliau skatins lietuvių kalbą 
mokančius specialistus užsire
gistruoti International Ex-
ecutive Service Corps (IESC) ir 
talkininkauti prie ekonominių 
projektų Lietuvoje. 

Verslo ir investavimo Lie
tuvoje vadovas. ERT planuo
ja išleisti anglų kalba leidinį 
„How to invest and start-up a 
business in Lithuania". Pagrin
dinis šio leidinio tikslas yra pa
skatinti ir paspartinti JAV (ir 
kitų kraštų) bendrovių investa
vimą Lietuvoje. Nors šiek tiek 
informacijos yra apie Lietuvos 
ekonomiką ir investicines gali
mybes, pasigendama patrauk
laus ir praktiško leidinio. Tai 
tvirtina privatūs asmenys ir 
konsulai. Tikslas būtų parūpin
ti tokį leidinį, talkininkaujant 
įvairioms institucijoms Lietu
voje. 

Šiame leidinyje būtų vėly
viausią informacija apie verslą, 
prekybą, įmonių steigimą bei 
operavimą. Taip pat būtų 
apžvalginė informacija apie 
Lietuvos pramonę, įmonių teisę, 
bankų sistemą, valstybinius 
mokesčius, muitus, užsienie
čiams lengvatas ir kita, nuro
dant šaltinius, valstybines įstai
gas, organizacijas ir bendroves, 
kurios parūpina specialias pa
slaugas. 

Leidinyje būtų paeiliui išdės
tyta, kaip įsteigti įvairios rūšies 
privačias ar bendras įmones. 
Taip pat būtų parūpinta smul
kių praktiškų patarimų. Leidi
nys būtų paruoštas, talkinin
kaujant Lietuvos vasltybinėm 
įstaigom, prekybos ir pramonės 
asociacijoms, Lietuvos ambasa
dai ir konsulatams, JAV versli
ninkams. Šį leidinį numatyta 
kasmet atnaujinti. Leidinio ruo
šos ir kitais ERT reikalais 
vienas ERT narys vyks į Lie
tuvą (savo lėšoms) balandžio 
mėnesį. 

Leidinys būtų spausdinamas 
1993 m. rudenį ir parūpintas 
per JAV planuojamą konferen
ciją dėl Verslo ir Investavimo 
Galimybių Lietuvoje. Didelė 
dalis būtų perduota Lietuvos 
ambasadai ir konsulatams JAV. 
Taip pat didelė dalis būtų pla
tinama įvairioms komercinėms 
firmoms ir organizacijoms JAV. 

Konferencija dėl verslo ir 
investavimo Lietuvoje. ERT 
planuoja suruošti JAV vienos ar 
dviejų dienų konferenciją ameri
kiečių ir Amerikos lietuvių 
verslininkams bei bendrovėms 
apie verslo ir investavimo 
galimybes Lietuvoje. Šią 
konferenciją numatyta surengti 
1993 m. rudenj. Pagrindinis 
tikslas yra skatinti JAV komer
santus, didžiąsias bendroves ir 
finansininkus steigti filialus, 
gamybines įmones ir investuoti 
Lietuvoje į stambius projektus 
bei smulkųjį verslą. Ryšium su 
šiuo projektu bus svarstoma 
galimybė suruošti pramoninę 
parodą. Taip pat. kaip įnašą į 
Šią konferenciją ir tolimesnę 
veiklą, yra planuojama suor
ganizuoti ekonominių temų 

forumą per šios vasaros LB ruo
šiamą Birštono konferenciją. 

Paskaitininkai būtų iš įvairių 
sričių: didesnių bendrovių atsto
vai, jau vykdantys ar planuo
jantys komercinius projektus 
Lietuvoje, tarptautinio verslo 
specialistai, Lietuvos Užsienio 
Tarnybos bei atstovybių parei
gūnai, dirbantys ekonominėje 
srityje, bei JAV vyriausybės 
atstovai iš US Department of 
Commerce. Taip pat būtų kvies
ti keli paskaitininkai savo sričių 
specialistai, dirbantys ir gyve
nantys Lietuvoje. 

Investicinis Fondas. Tiria
mos galimybės įsteigti investi
cinį fondą, kuris investuos į pro
jektus Lietuvoje. Siekiama pel
ningo fondo, kuris būtų tvarko
mas profesionalų ir padėtų vys
tyti Lietuvos ekonomiką. Šis 
fondas veiktų savarankiškai 
nuo ERT. Į jį galėtų investuoti 
smulkūs investitoriai, tai dau
giausia Amerikos lietuviai, 
stambūs investitoriai, pensijų 
fondai ir kiti. Pradžioje į fondą 
investuotų tik Amerikos lietu
viai, nes jie būtų linkę daugiau 
rizikuoti, padedant Lietuvai. 
Stambūs investitoriai investuos 
už metų ar vėliau, kada bus 
saugu. Sudarytos fondo gairės ir 
pradedama svarstyti fondo 
struktūra, finansavimo ir ope-
ravimo reikalai. 

Turizmo leidinys. ERT yra 
gavus prašymą iš Lietuvos Tu
rizmo tarnybos (LTT) padėti iš
leisti turizmui tinkamą leidinį 
platinimui JAV. Tai brošiūra, 
apimanti 32 puslapius, kuri 
būtų spausdinama 20,000 tira
žu. Jau toks leidinys spausdi
namas Vokietijoje, finansuo
jamas Vokietijos firmų. Panašų 
leidinį LTT nori išleisti JAV 
rinkai. Tam reikia sutelkti apie 
25,000 dol. ERT talkininkaus, 
surasdama oro linijų, kelionių 
agentūrų ir kitų firmų, norinčių 
leidinyje patalpinti apmokamus 

KEUAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 
Tampa — Vilnius — Tampa 
(Taip pat iš kitų JAV miestų) 

Žemą $769.00 
Pavasarį $839.00 
Vasarą $999.00 

• Yra apribojimų * Bilietą nusipirkt iki kovo 31 d 
TRAVEL * TRADC IMTU (Formerty SAFARIS) 

A r m Mlezette, CEO Bstts Gsskey, Pres. 
90 Coroy * ¥ • . , • * • PolstsbMrg Boseli, FL 33706 

Tel. §13-360-5200 Fax 813-360-1957 

skelbimus. Brošiūros bus plati
namos per Lietuvos ambasadą, 
konsulatus, kelionų agentūras 
ir kitais būdais. 

Kvietimas! ERT kviečia į 
talką padėti įgyvendinti čia 
išvardintus ar kitus projektus. 
Taip pat kviečiame atsiųsti savo 
pastabas ir mintis dėl ERT veik
los bei aprašymus savų projek
tų. Skatiname visus imtis veik
los su giminėmis, vykdant as
meniškus projektus, arba talki
ninkaujant kitiems, pasparti
nant Lietuvos ekonomijos vys
tymą. 

EILINIŲ ŽMONIŲ 
SARGYBOJE 

Daugiau negu 30 metų Ralph 
Nader, drąsiai kritiškai pasi
sakydamas, rūpinasi vartotojo 
r e i k a l a i s . Verta a tk re ip t i 
dėmesį į jo perspėjančias mintis, 
kurias jis pradėjo skelbti ir rea- j 
lizuoti 1968 m. su 15 bendradar- į 
bių menkoje, įvairiais rinkiniais I 
perkrautoje raštinėje, aštuoni 
kvartalai nuo Baltųjų rūmų. 
Šiandien toji vieta jau tapo šal
tiniu, iš kurio sklinda apsaugos 
gairės nuo apgavysčių žmonių 
išsilaikymui žemės paviršiuje. 
Kitais žodžiais tariant, tinkamų 
įstatymų leidimui ir jų at
sakingam vykdymui. Jo darbo 
apimtis pakilo iki 400-500 dar
buotojų, mažiausiai 50 civilinių 
grupių, skelbiančių įvairius 
raportus visuomenės reikalų gy
nimui, ne ,galingųjų' inte
resams tarnaujančių. Nader ir 
jo bendradarbių dėka apie 200 
federalinių ir valstijų įstatymų 
išleista viešosios informacijos, 
natūralių dujų tiekimo saugu
mo i r radiacijos pavojaus 
klausimais. 

1963 m. jis atvyko į sostinę 
kaip tuometinio darbo sekre
toriaus ses. Daniel P. Moynihan 

Mažosios Lietuvos Fondo Dr. Vydūno premija 
1. Dr. Vydūno US $5,000 vertės Mažosis Lietuvos Fondo 

premija skiriama už mokslo veikalą, tema: „Mažosios Lietuvos 
(žmonių ir krašto) reikšmė, svarba ir vaidmuo Didžiajai Lietuvai 
(praeityje, dabartyje ar ateityje)". 

2. Premijuotiname rankraštyje minėtoji tema nagrinėjama is
toriniu, kultūriniu, literatūriniu, geografiniu, politiniu, teisiniu ir kt. 
atžvilgiais. Rankraštis yra ne trumpesnis kaip 350 psl., mašinėle 
rašytas (maždaug 35 eil. puslapyje) lietuvių, anglų, vokiečių ar 
prancūzų kalba su maždaug 30 psl. santrauka kita kalba. 

3. Premijos siekti gali visi MLF nariai ir nenariai, bet su Lietu
va ryšius turintys, be tautybės, pilietybės ar gyvenamosios vietos 
skirtumo. 

4. Kiekvieno rankraščio pageidautinos trys kopijos. Jos ne
bus grąžinamos autoriams, nebent iš anksto susitarus. 

5. Siuntėjui bus pranešta, kad rankraštis gautas. 
6. MLF skiriama US $5,000 premija nebus skaldoma. 
P.S. Gavus du premijos vertus rankraščius, antra premija 

$3.000 vertės gali būti skiriama MLF pritarimu. 
7. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1994 m. gruodžio 

31 d. Mažosios Lietuvos Fondo valdybos antrašu; 6980 Cote St. 
Luc Rd., Con. Nr. 007, Montreal, Que., Canada, H4V 3A4. 
Tel. 514-485-9144. 

9. Premija (ar premijos) bus įteikta 1995 m. rugsėjo mėn. pra
džioje Čikagoje MLF Visuotinio Susirinkimo metu. 

10. Premijuotas darbas bus spausdinamas, kaip MLF leidinys. 

padėjėjas. 28 m. praėjo nuo 
Nader knygos „Nesaugu kiek
viename greityje" išleidimo. Jo
je aprašė General Motor's „cor-
vair" modelio mašinos trūku
mus, kad posūkiuose automo
bilis praranda kontrolę. Nors 
firma su tu sutiko, bet pasamdė 
privačius seklius, suradusius 
jam priekabes — šmeižtus: 
knyga tapo labiausiai perkama, 
o Nader vardas — šeimos 
visuomenės sargo sinonimas. 

Nader pas i t inka naująjį 
prezidentą, kaip ir pirmtakus, 
per daugiau negu 30 metų. Jis 
sako: „Iš tikrųjų ironiška, kad 
Clinton rinkiminiu metu skel
bėsi nešališku, o pasikeitimo 
vicepirmininku paskyrė Vernon 
Jordan, kabinetan — Zoe E. 
Baird ir Warren Christopher". 
J is klausia: „Kur piliečių teisių 
advokatai, visuomenės interesų, 
darbo ir vartotojų advokatai?" 
Pabrėžia, kad Clintoną stebėjęs 
12 metų Arkansas valstijoje 
kaip galingųjų jėgų interesų 
užtarėją. 

Jis ir toliau sieksiąs ha rmo
nijos principų' įgyvendinimui ri
bojamų terminų valdžioje, rin
kiminių išlaidų viešo paskel
bimo, griežtesnio valdininkų 
baudimo už prasižengimus bei 
daugelio kitų iškrypimų šali
nimo. Ir vėl kabins draudimų 
sritį, kur bendrovės susikuria 
lyg ir legalią būklę, apgau
dinėjant klientus, kaupiant ka
pitalą. Dirbsiąs demokratijos 
stiprinimui, kad žmonės galėtų 
naudotis XXI šimtmečiu tinka
momis priemonėmis, o ne tęsti 
kažką iš XVIII ar XIX šimtme
čių. 

Eilinių žmonių teisių gynimo 
reikaluose Nader ne tik dirb
damas nepavargo, bet dar su
stiprėjo. Jis nesiruošia pensi
ninko poilsiui. Jo nuomone, ne
valia pasitraukti iš pilietinės 
veiklos, pereinant į patentų 
advokato rolę. Šis idealistas net 
neturi nuosavo automobilio, 
naudojasi viešosiomis susi
siekimo priemonėmis. 

(Mintys pagal Marvin G. Katz 
straipsnį AARP biuleteny, 1993 
m. vasario mėn.). 

Antanas Valiuškis 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 580-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkapt ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
» Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartrnentus ir Žemę. 

į? Pensininkams NugĮeldal 

frrr • » • • • - « i 
f o r r f i i n / KMIEOK REALTORS 
\ J a ^"JVyi rm S. Pulaski Rd. 

4-1 m 5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na-
- mus, kreipkitės į Danutę Mayėr. Ji 

profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniSRai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

J 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2346 W. 69 St. 

- Tel. 776-1486 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 
. ' Catering 

6216 S. Archer Ave . 
Chlcago, IL 60638 

T e l . 581-8500 

j ; 

VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS 

I RYGĄ 
$380* 

NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ 
ŽEMOS BILIETŲ KAINOS 

Pradedant birželio 2 d., 
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko. 

* 2 & * AMERICAN TRANS AIR 
Tel. 1-800-382-5892 

* Kaina | vieną puta Bu.etus keionei ten ir atgal reikia |S«gyti iki gegutes 15 d. ir. mažiausiai. 
21 dieną prieš iiaVendent LėMuvai kursuota savaites dienomis $16 JAV muito, imigracijos, 
išvykimo mokestis i kainą neįskaitytas Taip pat. Mietą perkant, reikia sumokėti: $10 aosaugav 
$3 patarnavimams ir $1,4S AFIS 

Keleivis pasirūpina transportu i kitas Baltijos šalis 

U 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Viri 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEYVRiTERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 t . PuteeM M . 

. Pitone (312)861-4111 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G . M E I L Ė , C P A 
2648 W. 63 S t , 

Chlcago, IL 60628 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347 

LINAS REAL ESTATE 
LINAS MEILUS, Broker 

3S60 S. Archer Ave., 
CMcego, IL 60*32 
TeL 312-890-5821 

312-927-0619 
Btkjhtam Park — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Uną Meilų. Patarnaujame 
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley 
Pk., Bridgeport ir pietvakarių 
priemiesčiuose. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6528 S. Ketfzle Ave., 
Chlcago, IL 60628 

(312) 7*8-2233 
ihCOkte TAJfi^MSUBAMCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtel agentai ksfea HetuvttkV j 
• Nuolaida pensininkams . j 

i] 

! 

I 'OntuiĘ r2l 
ACCEHT REALTY, INC. 

5265 West 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 706-636-9400 * 
RM. 706-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardaVime, mieste ir priemies
čiuose. 

rflgį &*?% 
REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chlcago, I I 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių, pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU! 
Bus 312-585-6100, res\ 312-778-3971 

Parduodami 3 akrai žemės Le
mont, IL prie Pasaulio Lietuvių cen
tro. Linas Resl Estais, 3860 S. Ar
cher Ave. , Chlcago, IL 60632, tel: 
312-680-5821 arba 312-827-0619. 

MISCCLLANCOUS ; 

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

JįL 376-1882 ar 376-5996 
10%—20<Vb—30% pigiau mokėsit 

,už apdraudąnuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e a t 95 th Strst 
T o l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

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

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. «. 

312-770-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS __, 

PARDUODAMA 
Maisto krautuvė „Ma & Pa" Beverly 
apyt. Pastovi klientūra. 

APŽIŪRĖKITE! 
Skambinti: 312-233-3722 

KsiOvt i 8jftQlt*M(8jl 

HELP YVANTED 

NURTURE NETWORK, INC. 
has immediate job openmgs for experienced. 
English speaking childcare vvorkers. compa-
nions & housekeepers.. Full time, part tkrte 
temporary, live in or out. 

Call. 312-561-4931 
312-561-4667 

IEŠKO DARBO 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7144 8. Cicero Ave. 
Burbanti, IL 60459 
Tel. 708-423-7679 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvi$ką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • KakJūnai • 
Blynai . Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių) Darbo vai., kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeštd. 8 v r 
-10 v v. Kviečiame apsilankyti! 

Joe Ir Janina 

Motorls turinti patyrimą slaugyti 
ligonius, vairuoja automobilį, kal
ba angliškai, laiko darbo Flo
ridoj. 

Tel. 1-407-288-3357 

•-

Dengiami stogai 
kalamas ..siding" bei atliekami 
namų vidaus remonto darbai. 

Skambinti Sigitui: 
tol. 312-247-2837 

MASTER PLUMBING 
; COMPANY . 

Licertsed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karito vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
OtN SERAPINAS 

4 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

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

\ • - ^ _ 

T A I S O M E " į 
• SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
5 MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis Į Hermis Deeky* 

i; Tel. SS9-SS24. Nuo S ryto Hcl S v.v. 
Kalbėti lietuviškai 



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312/436-6909 

ŽALIOS KORTELĖS" TEISĖS 
IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

Teisės: 1. galite legaliai 
gyventi ir dirbti JAV-bėse; 2. j 
galite prašyti Imigracijos įstai- i 
gos, kad leistų Jūsų šeimos 
nariams legaliai JAV-se gyven
ti; 3. galite tapti JAV-bių 
piliečiu. 

Nuolatiniai JAV gyventojai, 
turį „žalią kortelę", turi tam 
tikrų įsipareigojimų, jeigu jų ne
vykdo, gali prarasti kortelę ar
ba teisę nuolatiniam gyvenimui 
JAV-se. 

1. Keliavimas į užsienį: 
a. visada reikia pasiimti žalią 

kortelę, kad galėtumėte ją pa
rodyti Imigracijos įstaigai, kai 
grįžtate į JAV; 

b. susižymėkite datas, kada 
išvykstate į užsienį ir kada 
grįžtate; 

c. visuomet grįžkite legaliai, 
naudodamiesi sienos perėjimo 
punktais. 

Būkite atsargūs, kad nepra-
rastumėt JAV rezidencijos tei
sių, kitaip sakant, jūsų namai 
turi būti JAV-se, kitaip prarasi
te „žalią kortelę". 

Jei norite užsienyje išbūti il
giau negu 12 mėnesių, turite 
gauti iš Imigracijos įstaigos 
leidimą grįžtį (re-entry permit). 
Leidimą grįžti turite įsigyti dar 
prieš išvykstant, nes kitaip 
Imigracijos įstaiga neleis jums 
grįžti į JAV. 

2. Ar Imigracijos įstaiga 
gali neleisti grįžti JAV? 

Imigracijos įstaiga gali neleis
ti sugrįžti, jei padarėte vieną iš 
tų nusikaltimų, kurie yra išvar
dinti 3-me punkte. Taip pat, jei 
Imigracijos įstaiga turi pagrin
do įtarti, kad prekiaujate narko
tikais, tada jums neleis grįžti į 
JAV. 

Kitos priežastys, dėl kurių 
gali neleisti grįžti, yra: jei 
negalite savęs išlaikyti ir esate 
valdžios šelpiamas (public 
assistance) — tuomet geriau 
neišvykti iš JAV, kol tapsite 

PAŠVENTINTA 
VALGYKLA VARGŠAMS 

KAUNE 
Sausio 25 d. Kauno arkivys

kupijos „Caritas" pirmininkas 
kun. Vytautas Vaičiūnas pa
šventino „Caritas" valgyklą 
Kaune, Vilniaus gt. 46. 
Patalpos valgyklai, kurioje 
šiuo metu maitinama daugiau 
nei 200 žmonių per dieną, 
„Cari tas" Vargo mažinimo 
sekcijos pirmininkės Vitalijos 
Mikličienės rūpesčiu buvo gau
tos iš miesto savivaldybės. 
Kauno „Caritas" darbuotojai 
kreipėsi į įvairias gamybines 
bei komercines organizacijas, į 
privačius asmenis, kviesdami 
paremti šią artimo meilės ini
ciatyvą. UAB „Kinta" jau pa
aukojo šiam reikalui 25,000 
talonų. 

Per šventinimo iškilmes kun. 
Vytautas Vaičiūnas pasakė, kad 
valgykla maitinsianti visus, 
stokojančius lėšų maistui, nepri
klausomai nuo tikėjimo. Jis taip 
pat akcentavo, jog valgykla 
turinti ne tiktai teikti mate
rialinį peną, bet tapti ir dvasi
ne oaze. Šia intencija pašven
tinęs kryžių, kunigas paragino 
visus susirinkusius siekti, kad 
valgykla sujungtų žmones 
dvasinei meilei. 

Ta pačia intencija prieš Kalė
das Kauno arkivyskupijos 
„Caritas" vargingų žmonių 
globos namuose Vilijampolėje 
buvo pašventinta nedidelė 
koplytėlė. (Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios inform. centras). 

piliečiu; jeigu grįždami į JAV, 
turite problemų sieną perei
nant, neleiskite Imigracijos 
įstaigai pasiimti jūsų žalios 
kortelės. Sakykite valdininkui, 
kad norite būti išklausytas tei
sėjo. 

3. Ar galima prarasti žalią 
kortelę? 

Jei padarote vieną iš žemiau 
išvardntų nusikaltimų — galite 
prarasti žalią kortelę ir būti 
deportuotas: 

a. vagystė ar apgavystė; 
b. sunkiai sužeidžiat kitą 

asmenį; 
c. seksualiniai nusikaltimai; 
d. narkotiniai nusikaltimai; 
e. turėj imas nelegalaus 

ginklo; 
f. nelegaliai atvykęs į JAV; 
h. padėjote kitiems nelegaliai 

atvykti į JAV (net ir savo šei
mos nariams). 

4. Turint žalią kortelę, ar 
reikia registruot is ka
riuomenėn? 

Jeigu esate vyras tarp 17 ir 26 
metų, turite registruotis ka
riuomenėn. Jei nesiregistruosi-
te, galite būti baudžiamas 
kriminaliniu nusikaltmu. Jei 
rastų kaltu, galite būti depor
tuotas. 

5. Kiti įsipareigojimai: 
a* užmokėti taksus. 
b. pranešti adreso pakeitimą 

Imigracijos įstaigai laike 10 
dienų. 

c. pasirūpinti, kad jūsų vaikai, 
kurie yra nuolatiniai gyven
tojai, jiems suėjus 14 metų, užsi
registruotų Imigracijos įstaigoje 
laike 10 dienų. 

6. Jei esate nuolatinis gy
ventojas, jūs galite gauti to
kių valdžios (pašalpą) lengva- • 
tų: 

a. daugumą Medicaid lengva
tų; b. maisto kuponėlius; c. ne
darbo pašalpą; d. papildomą 
Sočiai security mokestį (jei esate 
65 metų ar vyresnis, aklas ar in
validas); e. Soc. sec. pensiją ar 
invalido paramą; f. pagalbą 
namų išlaidoms padengti; g. 
daugumą federalinių stipendijų 
ir studento paskolų; h. įvairią 
valstybinę pagalbą. 

7. Valdiška šalpa. 
Jei jūs, ar jūsų šeimos nariai 

gauna valdžios pašalpą, tai 
nekenkia tapti JAV piliečiu, 
bet, prieš keliaujant į užsienį, 
atsiminkite, jei jus išlaiko val
džia, tai Imigracijos įstaiga gali 
neleisti jums grįžti į JAV-bes. 
Taip pat jūsų šeimos nariai, ku
rie gauna leidimą pasilikti JAV-
se, pagal „šeimos vienybės" 
(family unity) programą, turės 
įrodyti, kad jiems nereikalinga 
valdžios parama gyventi, kai jie 
eis gauti „žalios kortelės". 

8. Kada galima prašyti, kad 
šeimos nariai galėtų atvykti 
į JAV? 

Kuomet tampate nuolatiniu 
gyventoju, galite prašyti žalių 
kortelių vyrui, žmonai, a r 
nevedusiems vaikams. Kadangi 
yra ilgas sąrašas laukiančių iš 
daugelio valstybių, tai gali 
užtrukti keletą metų. Juo 
greičiau užpildote prašymą, tuo 
greičiau jie gaus leidimą. Jei jūs 
tampate JAV-bių piliečiu, jūsų 
šeimos nariams nereikia laukti 
imigracijos eilės. 

9. JAV-bių p i l i eč io 
privilegijos: 

a. galite gauti „žalią kortelę" 
savo vyrui/žmonai, nevedusiems 
vaikams, ilgai nelaukiant; 

b. galite gauti žalias korteles 
savo tėvams, vedusiems 
vaikams, broliams, seserims; 

c. galite balsuoti; 
d. galite gauti JAV pasą; 

e. galite gauti JAV valdžios ir 
kitus darbus, kurių neturi teisės 
gauti nepiliečiai. 

Taip pat pilietis negali būti 
deportuotas ar laikomas už JAV 
ribų. 

10. Kaip tapti JAV piliečiu? 
Po penkerių metų nuolatinio 

lega laus gyvenimo JAV-se 
ga l i te paduoti prašymą 
pilietybei. Jūs gausite pilietybę 
jei: a. gyvenote JAV-se 5 metus, 
išskyrus trumpas išvykas į 
užsienį; b. nepadarėte sunkių 
nusikaltimų; c. esate 18 metų ar 
vyresnis; d. esate gero moralinio 
charakterio; e. galite susikalbėti 
angliškai ir esate susipažinęs su 
JAV istorija ir JAV valdžios 
santvarka. 

Neužmirškite užsirašyti datų, 
kada keliavote į užsienį. Jei 
užsienyje išbuvote vienu metu 
ilgiau nei 6 mėn., reikia įrodyti, 
kad neatsisakėte savo namų 
JAV-se. Jei išvykote iš JAV-bių 
ilgiau nei vieniems metams, 
sulaužėte 5 metų rezidencijos 
sąlygą, reikalingą pilietybei 
gauti . Tuomet jums reikės 
pradėti laiką skaičiuoti iš nau
jo. 

Pilietybę gali asmuo prarasti, 
jeigu, įvažiuojant į JAV-bes ar 
prašant pilietybės, užpildant 
formas, pameluojama, nepasa
koma, nuslepiama asmeninė in
formacija. Imigracijos įstaiga, 
apie tai sužinojusi, gali atimti 
jums pilietybę. 

Ši informacija paimta iš lei
dinio, kurį paruošė National 
Immigration law center, Im-
migrant legal resource center. 

Spaudai išvertė ir paruošė 
Aldona Šmulkštienė ir Birutė 
Jasaitienė. 

PAGALBA ŠIAULIŲ „CARITAS" 
GLOBOTINIAMS 
1 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 20 d. 

„ŽALIŲ KORTELIŲ 
REIKALU t 

JAV-bių Imigracijos įstaiga 
1992 metais birželio 26 d. 
pranešė, kad visi asmenys, 
kurie nėra piliečiai, bet gyvena 
Amerikoje su „žalia kortele", 
kuri buvo išduota prieš 1978 
metus, turės ją pakeisti iki š.m. 
rugpjūčio 2 d. 

Š. m.kovo 2 d. Imigracijos 
įstaiga pranešė, kad šio po
tvarkio vykdymas yra sustab
domas ir kad šiuo reikalu grei
tu laiku bus išleistas naujas pot
varkis. Tai reiškia, kad nereikia 
būtinai iki š.m. rugpjūčio 2 
dienos pakeisti „žalių kortelių". 
Taip pat pamini, kad asmenys, 
kurie nori, gali savanoriškai 
„žalias korteles" keisti. 

Birutė Jasaitienė 

\ 
Šiaulių „Caritas" globos namų 
jauniausia gyventoja, 18 gimtadieni 
šventusi Jolanta, kuriai LKRŠ 
parūpino vežimėli-

Praeitų metų vasario 13 d. at
vėrė savo duris Šiaulių „Cari
tas" skyriaus globos namai, 
kurie yra Trakų gatvėje. Nijo
lei Vežikauskienei vadovaujant, 
čia globojama daugiau kaip 20 
vienišų žmonių. Jauniausia — 
18 metų amžiaus Jolanta. Apie 
ją N. Vežikauskienė šitaip rašė 
Religinei Šalpai: 

„Su stuburo lūžimu para
lyžiaus — nevaldo kojų, nevaikš
to mūsų Jolanta. Mano širdis 
verkia dėl Jolantos. Ji iš trečio 
aukšto iššoko ir liko vaikelis 
invalidas, bet ji daugiau būna 
linksma, nors kartais ir verkia. 
Mezga iš Jūsų atsiųstų siūlų. 
Mergaitė labai gabi, gražiai 
piešia. Labai jos man gaila — 

į verkiu aš pati dėl jos. Galvoju, 
kad tik galėčiau padėti atsistoti 
ant kojų. Mes pasiskoliname 
vežimėlį — gal galėčiau Jūsų 
paprašyti pagalbos. Ateina va

sara ir ji lauke nori pabūti. Ne
galime jos laikyti tik lovoje". 

Lietuvos Vyčių veikėjams ir 
Religinės Šalpos rėmėjams Apo
lonijai ir Edvardui Žiaušiams 
tarpininkaujant, gauti keli veži
mėliai iš Amsterdam Memorial 
ligoninės (Amsterdam, NY), 
kurie buvo persiųsti Lietuvon 
paskutiniu LKR Šalpos talpin-
tuvu į Telšių „Caritas" prieš 
Kalėdas. Vienas iš jų LKR 
Šalpos nurodymu paskirtas 
Šiaulių „ C a r i t a s " globos 
namams —jaunajai Jolantai bei 
kitiems globotiniams naudotis. 
Šią savaitę gauta žinia iš Ni
jolės Vežikauskienės, kad gau
ta ši dovana iš Telšių ir: „Jolan
ta labai laiminga, iš širdies 
dėkoja už vežimėlį". 

LKRŠ 

VOKIEČIŲ PAGALRA 
LIETUVAI 

I Kauną atvyko Maltos ordino, 
garsios tarptautinės katalikų 
labdaros organizacijos, nariai iš 
Vokietijos, Emslando žemės, 
pranešė Kauno laikas kovo 3 d. 
laidoje. Jie atvažiavo trimis di
deliais furgonais ir autobusu, 
prikrautais maisto produktų, 
vaistų, drabužių, dviračių. 
Pavertus visa tai pinigais — 
400,000 markių (vien vaistų gai
lestingieji Vokietijos samarie
čiai atvežė už 1,700 DM). Lab
dara skirta Kauno miesto ir ra
jono senelių namams ir pensio
natams, vaikų namams, žmo
nėms, kurių slenkstį mina skur
das. 

Mielą Sese ALDONĄ URBIENE nuoširdžiai užjau
čiame jos brangiai 

MAMYTEI 
mirus. 

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Juno Beach, FL skyrius 

• New Yorkas buvo pirmoji 
Amerikos valstija, 1894 m. kovo 
mėn. įvedusi įstatymą, reika
laujantį registruoti šunis ir 
išimti jiems leidimą. 

Amžinoji Šviesa tešviečia 

A.tA. 
ONAI JAGĖLIENEI 

taip netikėtai pasitraukusiai iš šios ašarų pakalnės. 
Skausme likusius — dukras, sūnų bei jų šeimas, brolį 
VYTAUTĄ DANYLĄ su šeima ir visus velionės liū
dinčius nuoširdžiai guodžia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 t . KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, H. 60642 
TEL.(70t)422-9000 
FAX (709) 422-3103 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 
# 001 Gegužės 6—23 
# 602 Birželio 13—28 
# 603 Liepos 10—22 
# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 605 Rugsėjo 1—15 
# 606 Birželio 22—Liepos 7 
# 607 Liepos 10—18 
# 606 Rugpjūčio 1—12 
# 609 Rugsėjo 18—27 

Teatrą restivalis 
Vilnius Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Vilnius Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas 
Vilnius Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelione Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havaja: — 4 salos 
San F-ancisco, Hollyvvood Los Angeles, San Diego 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 
5, 12, 19, 21 

Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31 
Bir i . 7, 14, 21, 28 
Liepos 5, 12, 19, 26 
Rugp. 2, 9. 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13. 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 
Bal. 9, 16. 23, 30 
Geg 7, 14, 21. 28 
Birž. 4, 11, 18. 25 
Liepos 2, 9, 16. 23, 30 
Rugpj. 6. 13. 20. 27 
Rūgs. 3. 10. 17. 24 
Spalio 1, 8, 15, 22 

Galima kehauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių m'c-lacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
6436 8. KEDZIE AVE., EVEROREEN PARK, II60642. T«t. 706422-3000. Fax # 706422-3163 

A.tA. 
STASĖ GIMBUTIENĖ 

Lukošev i č iū tė -Le imonienė 

Gyveno Arlington, Mass. Mirė 1993 m. vasario mėn. 28 
d. rytą ten pat, po ilgos ligos slaugos namuose, išgyvenusi 83 
metus. 

Gimė 1910 m. vasario 5 d. Vilniuje. Buvo ateitininkė Aly
taus gimnazijoje ir Vytauto Didi. universitete „Gajos" korpo 
racijoje. Baigė su dantų gydytojos diplomu ir praktikavo 
Kaune bei Vokietijoje. Priklausė Ateitininkų sendraugiams. 

Nuliūdę liko: vyras Jurgis Gimbutas, sūnūs Romualdas 
ir Sigitas su žmonomis, vaikaičiai Rūta ir Jonas Leimonai. 
seserėčia Birutė Ciurienė, visi JAV-se. ir giminių Lietuvoje. 

Šermenys buvo South Boston, Joseph W. Casper laidojimo 
namuose. Po šv. Mišių Norvvood, Šv. Jurgio bažnyčioje, palai 
dota kovo 3 d. Bostono Nauj. Kalvarijos kapinėse. 

I 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkojame Norvvood Šv. Jurgio parapijos 

klebonui kun. Vincui Valkavičiui ir jo koncelebrantui So. Bos
tono Šv. Petro parapijos klebonui kun. Albertui Kontautui. 
kurie meldėsi šermenyse, atlaikė gedulingas pamaldas, 
pasakė pamokslus a.a. Stasės atminimui ir palydėjo į kapines. 
Atskirai dėkojame prelatui Vytautui Balčiūnui, atvykusiam 
iš Putnam, Conn., koncelebruoti šv. Mišiose ir palydėti velionę 
i kapines. Ačiū r ū r . - ;"m laidotuvių direktoriui Juozui 
Kasperui ir jo sūnui Dovidui. 

Dėkojame už gausiai užprašytas šv. Mišias metų metams: 
Bostono Ateitininkų sendraugių vardu ir dešimčiai artimųjų. 
Ačiū už gėlių krepšius Lietuviškosios Skautybės Fondo 
valdybai ir daugeliui giminių bei draugų. Ypatinga padėka 
priklauso vietoje gėlių aukojusiems labdarybei: Katalikų 
šalpai (Caritas) ir Liet. Skautybės fondui. 

Nuoširdžiausiai dėkojame bičiuliams ir kaimynams, 
asmeniškai suteikusiems reikalingą pagalbą sunkiose 

: dienose: p.p. Kazlauskams, Kiliuliams. Nenortams, Špake-
vičiams. 

Ačiū visiems, atsilankiusiems i šermenis, dalyvavusiems 
šv. Mišiose ir laidotuvėse. 

Vyras Ju rg i s Gimbutas, sūnūs Romualdas ir Sigitas 
Leimonai. 

Mielam Bičiuliui 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną VALERIJĄ, 
brolį JUOZĄ, seseris ir jų šeimas bei artimuosius. 

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Čikagos Sambūris 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marąuette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

1-012H176-2345 

Hiils Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillš, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 6O650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

f » » 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyksta šį vakarą, kovo 20 d., 
šeštadieni, 7 v.v. J. centre. 
Koncertuoja: sol. Giedrė Kau
kaitė ir pianistė Gražina Ručy
te-Landsbergienė. Bilietų bus 
galima įsigyti prie įėjimo nuo 6 
valandos vakaro. ATEIKITE IR 
DŽIAUKITĖS! 

x Patricia Kamarauskas, 
Brookfield, 111., jos tėvelių a.a. 
Vincento ir Kotrynos Kama
rauskų atminčiai, „Draugo" 
palaikymui atsiuntė 500 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x Eligijus Domarkas, vy
riausias Lietuvos valstybinės 
operos teatro režisierius, operų 
režisūrą pradėjęs konservato
rijoje, atvyksta į Chicagą sureži
suoti ,.Normos" operą, kurią jis 
režisavo Vilniuje ir Varšuvoje. 
Čia režisierių globos solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 

x Vakaronė su aktore iš 
Vilniaus, Irena Leonavičiūte 
Bratkauskiene yra rengiama 
balandžio 2 d. 7:30 vai. vak. 
Jaunimo centro kavinėje. 
Aktorė papasakos savo kūrybos 
žymesnius momentus, dekla
muos poetės J. Degutytės 
kūrybą. Be to, bus rodomas vi
deo filmas, kuriame įrašytas 
Balio Sruogos kūrinys — „Pa
vasario giesmė" (čia akt. Leona
vičiūtė atlieka vyriausią rolę). 
Vakaronę rengia Čikagos „Vai
dilutės" teatras. 

x Vytautas Šeštokas iš Los 
Angeles, Ca., pratęsė pre
numeratą, pridėjo 100 dol. auką,, 
laiške rašo, kad skaitytojų ir 
bendradarbių aukos bei ..Drau
go" metiniai renginiai yra gera 
priemonė ir parama dienraščiui. 
„Draugas" yra būtinas mūsų 
tautiečiams ne tik Amerikoje, 
bet ir kituose kraštuose, ypa
tingai kultūriniame veikime. 
Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Operos vienin
telis Bellinio operos „Norma" 
spektaklis įvyksta balandžio 18 
d., 3 vai. p.p. Morton mokyklos 
teatre, 2423 S. Austin Blvd. Bi
lietai jau gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71st St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312 -
471-1424. Bilietus galima užsi
sakyti ir paštu tuo pačiu adresu, 
čekį išrašant L i t h u a n i a n 
Opera Co., Inc. Bilietų kainos 
35, 25, 20 ir 12 dol. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai. 
Vaznelių parduotuvė atidaryta 
tik antradieniais, ketvirta
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 v.r. — 4 v. p.p. 
Kviečiame visus nepraleisti šios 
progos ir dalyvauti nuostabiai 
puikios operos spektaklyje. 

(sk) 

X Laikas sutvarkyti val
džios mokesčius! Kaip ir kas
met Algis Luneckas sąžiningai 
padeda užpildyti formas. Jį ra
site pačiame Marųuette Parko 
centre. Tel. 312-778-0800 pagal 
susitarimą. Jis dirba visą dieną 
šeštd. ir, reikalui esant, at
važiuoja į namus. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėn. 
paskutinį sekmadienį, kovo 
28 d. Baltia Express priiminės 
siuntinius Lietuvių centre 
Lemonte nuo 9 v.r. Teirautis: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) i Lietu
vą kas savaitę . Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Dr. Vilijos Kerelytės, chi-
ropraktikės, antrasis „Amber 
Health Center" kabinetas bus 
iškilmingai atidarytas šešta
dienį, balandžio 3 d., 7271 S. 
Harlem Ave. Galimąjį apžiūrėti 
ir susipažinti su dr. Vilija nuo 
10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. 
Ta pačia proga norime pažymė
ti, kad dr. Vilija Kerelytė 
maloniai sutiko bendradarbiau
ti ir mūsų dienraščio sveikatos 
skyriuje, kur ji mielai atsakys 
skaitytojų klausimus mitybos, 
terapinės mankštos ir kitomis 
savo profesinės srities temomis. 

Brighton Parko LB apy
linkės valdyba rytoj, sekma
dienį, kovo 21 d., 11 v. ryto (tuoj 
po lietuviškų Mišių Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje) rengia 
solistės Nijolės Ščiukaitės kon
certą, kurio pelnas skiriamas M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos paramai. Sol. Nijolė 
Ščiukaitė taip pat giedos per 
lietuviškas šv. Mišias bažnyčioje 
10 vai. ryto. Koncertas įvyks 
parapijos salėje, 4420 S. Fair-
field Ave. Čikagos ir apylinkių 
visuomenė nuoširdžia i 
kviečiama atvykti, pasiklausy
ti puikaus koncerto ir tuo pačiu 
paremti parapiją, kurios kle
bonas kun. Anthony Puchenski 
v isuomet yra jau trus ir 
palankus lietuviškiems reika
lams. 

x Čikagos l ietuvių visuo
m e n ė s susitikimas su JAV 
ambasadorium Lietuvai Darryl 
Norman Johnson įvyks ketvir
tadienį, kovo 25 d., 7 vai. vak. 
Balzeko muziejuje (6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL). JAV 
LB Krašto valdyba nuoširdžiai 
kviečia Čikagos visuomenę 
šiame susitikime dalyvauti. 

x Ši sekmadienį , kovo 21 d.. 
Brighton Parke, Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje bus renkamos 
aukos Lietuvai, tinkamai pasi
ruošti šv. Tėvo vizitui rugsėjo 
6-8 d. 

x Prieš užs i sakydami pa
m i n k l ą , ap lankyk i t e S t . 
Casimir Memorials , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
rinkimą: matys i t e granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vi l imas Nelsonai . Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax. vertimai, notaria-
tas, naujų va irav imo teis ių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

Rush Universiteto-ARC-Ventures viceprezidentas prof. Coliu G. D. Morley, 
kalba konferencijos „University Inn" metu. Kairėje Amerikos 
gydytojas-okulistas A. B. Gleveckas, vaikų kardiologe iš Vilniaus Julija 
Žemaitaitytė, prof. Colin G. B. Morley bendradarbė, daktarė Tomra Heberlein. 

SUSITIKO LIETUVOS IR JAV MEDIKAI 

Š.m. vasario 17 d. Čikagoje 
lankėsi Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos kadrų 
skyriaus viršininkas, daktaras 
Albertas Valavičius, kuris taip 
pat yra atsakingas už Lietuvos 
gydytojų ryšius su užsieniu, 
įvyko bendra konferencija 
„University Inn", kurioje daly
vavo JAV atstovai , Rush 
Universiteto-ARC-Ventures 
viceprezidentas profesorius Col
in G. D. Morley, atsakingas už 
gydytojų ruošimą „USMLE" 
egzaminams, jo bendradarbė 
daktarė Tomra Heberlein. 
Lietuvių Sveikatos ir Medicinos 
Fondo prezidentas Joe Kulys, 
Amerikos gydytojai: urologas 
Leonas Seibutis, okulistas A. B. 
Gleveckas, greitajai pagalbai 
vadovaujantis gydytojas 
Mindaugas Griauzdė, ortopedas 
Algis Paulius ir Violeta Paulie-
nė; iš Lietuvos į JAV atvykę to
bulintis gydytojai: anestozologė 
Alma Markuvienė, vaikų gydy
toja Rasa Kazlauskaitė, vaikų 
kardiologe Julija Žemaitytė, 
chirurgas-proktologas Antanas 
Adomavičius. 

Buvo aptarti Lietuvos gydy-

x IŠ V I L N I A U S P E R 
FRANKFURTĄ Į: N e w York, 
Boston, Montreal, Toronto 
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 p o 
kovo 31. Chicago , Miami, Wa-
shington, D.C., Dalias, Houston. 
$850.00 iki kovo 31, $950.00 po 
kovo 31. L o s Angeles , S a n 
Francisco, Vancouver, Calga-
ry, Edmonton $950.00 iki kovo 
31, $1,050.00 po kovo 31. Tik 
per G.T. International , Inc . 
9525 So. 79 Ave., Hickory 
Hills , IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e tuv iškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo-

l kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
| St., Burbank. IL 60459, tel. 
708-598-0685. 

(sk) 

tojų tobulinimosi Amerikoje 
klausimai. Šiuo metu Rush 
Univers i t e to -ARC-Ventures 
specialūs kursai, kurie ruošia 
gydytojus „USMLE" egzami
nams, be Čikagos, yra Filipinų 
sostinėje Maniloje. Niujorke, 
Vašingtone, Miami ir kt. Rush 
Univers i te to -ARC-Ventures 
viceprezidentas prof. Colin G. D. 
Morley planuoja artimiausiu 
metu minėtus kursus pravesti 
Vilniuje, kur baigę šiuos kursus 
Lietuvos gydytojai, i š la ikę 
Vilniuje „USMLE" du egza
minus bei anglų ka lbos 
egzaminą, galėtų gilinti savo 
žinias pasirinktoje specialybėje 
moderniose JAV ligoninėse, at
likdami čia rezidentūrą. Pro
fesorius Colin G. D. Morley 
mano, kad minėtus kursus 
Vilniuje galės lankyti Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 
Vokietijos gydytojai. 

Lietuvos Ministerijos atstovas 
daktaras Albertas Valavičius 
pritarė šių kursų steigimui 
Vilniuje. Jo nuomone tai bus 
didelė parama Lietuvai, suda
rant galimybę Lietuvos gydy
tojams sistemingai kelti kvali
fikaciją moderniose Amerikos 
ligoninėse. Dr. A. Valavičius 
taip pat dėkojo Lietuvių Sveika
tos ir Medicinos Fondo prez. Joe 
Kuliui, šių kursų iniciatoriui, 
už pagalbą Lietuvos gydytojams 
tobulinantis JAV. 

Buvo nutarta, kad artimiau
siu metu. kai atvyks Lietuvos 

Sveikatos apsaugos ministras į 
Čikagą, bus pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis, leidžianti 
pradėt i R u s h Univers i 
te to-ARC-Ventures darbuo
tojams Vilniuje kursus Lietuvos 
gydytojams, planuojantiems 
atlikti rezidentūrą JAV. Lietu
vos gydytojų atranka į šiuos 
kursus bus atliekama, laikant 
specialų diagnostinį testą. 

Dr. A n t a n a s A d o m a v i č i u s 

FILMAS A P I E 
P R E Z I D E N T O RINKIMUS 

L I E T U V O J E 

Lietuvoje daug dėmes io 
sukėlė prezidento rinkimai, 
kurie taip pat jaudino daugelį ir 
Amerikoje gyvenančių tau
tiečių. Apie šį svarbų įvykį 
vilnietis Viktoras Kapočius yra 
s u s u k ę s f i lmą, kur i s bus 
rodomas kovo 26 d., penktadienį, 
7:30 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. 

Čia žiūrovai galės susipažnti 
su kandidatais, jų rinkimine 
kampani ja ; daug dėmes io 
skiriama rinkimams, o po jų — 
spaudos konferencijoms ir pan. 
Taip pat nufilmuotos inaugura
cijos iškilmės. Labai įdomūs de
batai, kurie buvo perduoti per 
Lie tuvos televiziją. Galima 
sakyti, kad ši yra pati įdomiau
sia video juosta paskutinių 

I metų laikotarpyje. 
Pats filmas yra specialiai su

trumpintas ir perredaguotas 
rodymui Čikagoje Stasio Ži
levičiaus ir Edvardo Šulaičio. 
Vakaronę rengia Jaunimo cen
tro Moterų klubas, kuris kviečia 
visus čikagiečius atsilankyti ir 
pamatyti istorinį įvykį mūsų 
tėvynėje. 

E. Suv. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

% NAMAMS PIRKTI PA-V 

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 

• „Eglutė", 1993 m. kovo 
mėn., leidžiama JAV LB Švie
timo tarybos, redaguojama 
Nijolės Nausėdienės ir ad
ministruojama Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų, atsiųsta 
mūsų redakcijai. Tai mėnesinis 
lietuviškas laikraštėlis vaikams 
išeivijoje, kurio prenumerata — 
tik 15 dol. metams. Atrodo, kad 
patys skaudieji „Eg lu tė s" 
rūpesčiai jau pas ibaigę , 
žurnaliukas išeina reguliariai, 
o jo prenumeratorių e i l ė s 
gausėja. Čia didelis nuopelnas 
tenka Švietimo tarybai, kuri 
rūpinasi, kad „Eglutę" skaitytų 
lituanistinių mokyklų mokiniai 
ir diskutuotų klasėse jos raši
nius, išmoktų eilėraščius. Tai 
gera paskata, o taip pat ir sma
gi mokslo priemonė. 

Šiame numeryje daug pasakė
lių, eilėraštukų, galvosūkių ir 
kitokios, jaunamečiams pri
taikytos, medžiagos. Kadangi 
redaktorė dar palyginti nauja ir 
neprityrusi, pasitaiko aštrių 
lietuvių kalbos — gramatikos ir 
sintaksės — pažeidimų. Reikia 
tikėtis, kad ateityje tie nesklan
dumai bus išlyginti. 

i 

• „Varpas". Žurnalas Tau
tos bei žmogaus laisvei, tautinei 
kultūrai ir lietuvybei. Įsteigtas 
1889 m., šis yra 1992 m. nr. 27. 
„Varpą" redaguoja Antanas 
Kučys, administratorė — Elena 
Rūkienė. Leidžia Varpininkų 
filisterių draugija; vieno nume
rio kaina — 5 dol. (šis numeris 
— 208 psl.). Žurnale rašo išei
vijos ir Lietuvos bendradarbiai; 
pateikiama 1992 m. priimta, 
Lietuvos konstitucija su įva
diniu paaiškinimu; poezijai 
atstovauja Balys Auginąs, Ko
tryna Grigaitytė * kiti, spaus
dinamas labai išsamus skyrius 
apie naujausius leidinius, daug 
kitos medžiagos. Žurnalas ver
tingas, įdomus, gražiai išleistas 
ir redaguojamas. 

• „Pasaulio lietuvis", 1993 
m. kovas, nr. 3/281. Tai mėne
sinis leidinys-žurnalas Bend
ruomenės minčiai ir gyvenimui, 
redaguojamas labai darbštaus, 
pareigingo redaktoriaus Bro-

2212 West Cermak Road — 1 ei. ^ ^dybos pirmininkė, vadovavusi 
(312) 847-7747. (sk) 

niaus Nainio (su talkininkais: 
Edvardu Tuskeniu, tech. red. 
Kęstučiu Sušinsku ir Audrone 
Norušiene). „Pasaulio lietuvį" 
leidžia PLB valdyba, spausdina 
„Draugo" spaustuvė, administ
ruoja Baniutė Kronienė. 

Šiame numeryje daug medžia
gos apie Lietuvą, bet nemažiau 
kalbama ir apie plačiosios išei
vijos darbus bei reikalus (ypač 
švietimą, jaunimo veiklą). Labai 
sveikintinas kalbos skyrius, 
tvarkomas prof. dr. A. Klimo; 
neapsieinama be laiškų, lei
dinių ir kitos įprastinės tokiems 
leidiniams medžiagos. Pats 
redaktorius vedamajame 
pasisako apie „Trečią Kovo vie
nuoliktąją'. Šis numeris yra 44 
psl. 

• „Lituanus". The Lithu
anian Quarterly, 1993 m. nr. 1 
(39). Tai anglų kalba, keturis 
kartus per metus leidžiamas, 
meno ir mokslo žurnalas, kuria
me spausdinama puiki repre
zentacinė medžiaga, labai 
tinkanti ne tik prastai lietuviš
kai skaitantiems mūsų tau
tiečiams, bet ypač kitataučiams. 
Šio numerio redaktorius , 
Rochester universiteto prof. An
tanas Klimas, administratorius 
— Jonas Kučėnas. Žurnalas pa
puoštas Albino Elskaus meno 
kūriniais, su kuriais supažin
dina Algimantas Kezys; iš
spausdinta Lietuvos kon
stitucija (Lietuvos Ambasados 
Vašingtone vertimas); apie 
Lietuvos miestų (Priekulės, Rie
tavo, Subačiaus) vardus rašo 
Aleksandras Vanagas; Dale 
Brown knygą „Night of the 
Hawk" aptaria dr. A. Klimas, o 
„Lithuanian. Basic grammar 
and conversations" — Dalija 
Tekorienė. 

• Kazys Karuža, „Laikas ir 
įvykiai", Bendrija „Žaltvykslė", 
Vilnius, 1992. Knyga išleista 
autoriaus lėšomis (taip įrašyta 

, tituliniame psl.), kietais vir-
I sėliais, kaina 10 dol., su per-
! siuntimu — 12 dol. Gaunama ir 

„Drauge". Tai autoriaus Kazio 
Karužos prisiminimų ir patir
ties odisėja, gausiai iliustruota 
nuotraukomis, 430 psl. 

Vida Jonušienė Korp! Neo-Lithuania 

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

(sk) 

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

(sk^ 

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

'sk> 

x Trūksta J ū s ų gyven ime 
šviežių bei t ikslių žinių iš 
Lietuvos? Pirmaujantis radijo 
laidų tinklas ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS turi gerą naujieną! 
N u o š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per
duodamas nuo pirmd. iki 
penktd. patogesniu laiku — 10 
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ 
stot ies pajėgumas gerokai 
didesnis — nuo Milwaukee iki 
Elgin, nuo Chicago iki South 
Haven. Neturite galimybių 
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo pirmd. iki penktd. 
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O 
taip pat Jūsų dėmesiui — 
sekmadien inė 45 min. la ida 
V A I R A S perduodama iš 
WNDZ 750 AM. Informuoti 
l ie tuvia i I l l inois , Indiana, 
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO 
DUCTIONS radijo laidų! 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąs i s (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ameri
kos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz., aspirinas 250 tbs., butelis 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pristatymu į namus 
$100. „Žaibas" 9525 S o . 79 
Ave., Hickory Hills, IL, 60457. 
Tel. 708-430-8090 

(sk) 

x Kovo 28 d., s e k m a d i e n i , 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, r e n g i a m a s 
Prudential draudos ir finan
sinių patarnavimų kompanijos 
seminaras. Seminaro temos: 
nuošimčiai ir šalies ekonomika; 
nauji potvarkia; dėl pensijų per
vedimo, bankų s e r t i f i k a t ų 
sąvoka; investavimų galimybės; 
ilgalaikė sveikatos priežiūra. 
Renginyje taip pat b u s 
kalbama, kaip išvengti „proba-
te" proceso, apie „living trust". 
Seminarą rengia Prudential 
atstovai - Angelė Kavakienė ir 
James Coury. Seminare daly
vaus advokatas R o b e r t a s 
Zapolis, Prudential manadžeris 
Ken Horn. Po s e m i n a r o 
svečiams bus patiektos nemo
kamos vaišės — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti. 

(sk) 

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo šventės minėjimui Čikagoje. 

Nuotr. Ir. Kriaučeliūnienės 

x K i e k v i e n ą g a v ė n i o s 
penktad ien i , 7:30 vai. vakare 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje 
L e m o n t e e i n a m i Kryžiaus 
keliai. Po pamaldų klausoma ir 
išpažinčių. 

x „ Ž A I B A S " ketvirt i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užs ieniet iškas maisto 
p r e k e s Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai , pristatomi per 10 
d a r b o d i e n ų i n a m a i . Kreip
tis; „ŽAIBAS'. 9626 So . 79th 
Ave . , H i c k o r y Hil ls , B 60467, 
tel . 708-430-8090. 

(sk) ] 

x D Ė M E S I O V I D E O APA
R A T Ų SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai* 
kreipkitės į INTERVIDEO. 9 * 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 

SEPTYNIASDEŠIMT 
TREJUS METUS SKAITO 

„DRAUGĄ" 
Pranutė Ivanauskienė, gyv. 

Čikagoje, š.m. kovo 9 d. šventė 
devyniasdešimt pirmąjį savo 
gimtadienį. 

Tą dieną sukaktuvininkę su 
dovanomis ir vaišėmis pa
sveikino sūnus, laivyno kapi
tonas Albertas, marti Liusė, 
dukra muz. Elena Aleknienė, 
būrys vaikaičių ir dukraičių. 
Mylimai mamytei ir močiutei jie 
už meilę ir rūpestį nuoširdžiai 
padėkojo, palinkėjo dar ilgai, il
gai gyventi. 

Pranutė Ivanauskienė, seno
sios imigrantų kartos pali-
kuonė, kol sveikata leido, buvo 
veikli visuomenininke, įvairių 
organizacijų narė ar 
pirmininkė. A.a. Kazimieras ir 
Pranutė Ivanauskai ilgą laiką 
vertėsi maisto prekyba, buvo 
didieji katalikų organizacijų 
veikėjai, parapijų, vienuolynų 
stambūs rėmėjai, lietuviškosios 
spaudos prenumeruotojai. Ir 
dabar Pranutė Ivanauskienė, 
varginama sunkios ligos, te-

beprenumeruoja „Draugą", 
kurį skaito septyniasdešimt 
metų be pertraukos, o dukros 
bei sūnaus pagalba iš „Draugo" 
seka visą lietuvių gyvenimą. 

Domisi Lietuvos ateitimi, 
remia savo gimines Lietuvoje, 
seka išeivijos ir Lietuvos politinį 
gyvenimą. Turi puikią atmintį, 
dar viskuo domisi. Ją su didele 
meile globoja sūnus ir dukra bei 

• jų šeimos. 
Pranutė Ivanauskienė gimta

dienio proga susilaukė daug 
sveikinimų iš giminių Lietu
voje, Amerikoje bei dar likusių 
gyvųjų draugių ir draugų, su 
kuriais ji visą gyvenimą dirbo 
organizacijose. Pranutei Iva
nauskienei ta proga išreiškia 
geriausius linkėjimus ir „Drau
gas", kurį taip ištikimai skaito 
daugelį metų. 

jrvš 

x Greit parduodu v i enos ir 
dviejų seimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX RE AtTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5864969 ar 
ba (708) 426-7161. 

* - . . _ . . <8k) . 
x Socialinių Reikalų rasti— 

perrašome viso pasaulio video ir nėję — „Seklyčioje" — Income 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R A V E . , CHICAGO, IL 
60609 ,Te l . 312-927-9091 .Sav . 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

Tax pildo Petras Karėnas. 
Mokestis — auka Vyresniųjų 
lietuvių centrui. Susitarimui 
kreiptis: tel. 312476-2665. 

(sk) 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
, Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 776^)800 
Valandos pagal susitarimą 
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