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Nauja delegacija 
deryboms su Rusija 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, kovo 26 d. (Elta) -

Vakar spaudos konferencijoje 
prez. Algridas Brazauskas pa
sakė, kad Rusijos kariuomenės 
išvedimas iš Lietuvos yra labai 
svarbi politinė problema, bet 
Lietuvai ne mažiau svarbūs 
ekonominiai bei politiniai ryšiai 
su šia didelės ekonominės po
tencijos šalimi. Jis pabrėžė, jog 
tuos reikalus Lietuva turėtų de
rinti tarpusavio derybose. 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas dekretu patvirtino Vals
tybinės derybų su Rusija delega
cijos sudėtį. Delegacijai vado
vaus Seimo narys Virgilijus Bu
lavas. Algirdas Brazauskas 
spaudos konferencijoje jį pri
statė kaip labai nuosaikų žmo
gų. Virgilijus Bulavas yra kom
piuterių informacinių sistemų 
specialistas, jam 53 metai. 

Nuo 1991 metų derybų su So
vietų Sąjunga delegacijai po to 
derybų su Rusija delegacijai va
dovavo kaunietis architektas 
Česlovas Stankevičius, tuome
tinis Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas. Per
nai prieš Seimo rinkimus 
Česlovas Stankevičius pareiškė, 
kad jį slegia buvimo Sovietų 
Sąjungos Komunistų partijoje 
nešta ir į Seimą nekandidatavo. 
Seimo opozicija norėjo, kad Čes
lovas Stankevičius ir toliau va
dovautų delegacijai. Tačiau Sei
mo dauguma pakeitė ne tik jos 
vadovą, bet ir nemažą dalį 
delegacijos sudėties. 

Virgilijus Bulavas pasakė, 
kad delegacijos tikslai nesikeis. 
Jis tiktai pabrėžė, jog „delegaci
ja turės įvertinti pasikeitusią 
politinę situaciją ir daugiau la
viruoti". 

Buvęs derybų su Rusija dele
gacijos vadovas Česlovas Stan
kevičius susitikime su Algirdu 
Brazausku senosios delegacijos 
vardu pareiškė susirūpinimą 
dėl padarinių Lietuvai, kai, jo 
žodžiais tariant, tokiu metu 
keičiama delegacijos sudėtis. 
Česlovas Stankevičius nerima
vo, kad gali būti pakeistos 
derybų nuostatos ir koncepcija. 
Tai, jo nuomone, atsilieptų de
rybų rezultatams. 

Česlovas Stankevičius sakė, 
jog naujoji delegacija formuota 
taip, kad atitiktų tam tikrus 
santykio su valdančiąja partija 
reikalavimus ir šitaip ji tampa 
delegacija, turinčia vykdyti 
politinės jėgos politiką. Mūsų 
delegacija, pabrėžė jis, nebuvo 
angažuota partiniams intere
sams, jos svarbiausia nuostata 
buvo Lietuvos valstybės intere
sai. 

„Naujos delegacijos forma
vimu", pasakė Česlovas Stanke
vičius pokalbyje su Eltos kores
pondentu, „parodyta, kad anks
čiau vykdytos politikos perima
mumas ir tęstinumas atmesti. 
Naujoji delegacija daugiau sub
ordinuota valdžiai, negu Lietu
vos interesams", pabrėžė jis. 

Česlovas Stankevičius pri
minė, kad derybose su Sovietų 
Sąjunga ir vėliau su Rusija Lie
tuva buvo aktyvi. „Jai pavyko 
pasiekti, kad Rusija svarstė Lie
tuvos projektus, įsiklausė į jos 
argumentus, kurie buvo grin
džiami tarptautine teise ir tuo, 
kad prieš Lietuvą buvo įvykdyta 
okupacija. Todėl jos padarinių 
pašalinimas nėra susitarimo 
dalykas, o prievolė, kuri kyla iš 
tarptautinės teisės pažeidimų", 
pasakė Česlovas Stankevičius. Jo 

nuomone, derybos turi vykti, 
tačiau delegacijos perimamumo 
nutraukimas sukels tam tikrų 
sunkumų. 

Seimo posėdyje buvęs užsienio 
reikalų ministras Algirdas Sau
dargas septynių užsienio rei
kalų komiteto narių vardu pa
darė pareiškimą, kuriame kri
tikuojami derybų su Rusija 
delegacijos sudarymo principai. 
Pareiškimą pasirašė ir opozici
jos vadas Vytautas Landsbergis. 

Tėvynės Santara: LDDP 
diktuoja valdžiai 

Tėvynės Santaros frakcija Sei
me (sudaranti opozicinę Seimo 
mažumą, kuriai vadovauja Vy
tautas Landsbergis), paskelbė 
pareiškimą, kuriame, be kita ko 
rašoma: 

„Lietuvos Demokratinei Dar
bo Partijai laimėjus rinkimus į 
Lietuvos Respublikos Seimą, 
atgijo senosios nomenklatūrinės 
jėgos, kurios nori diktuoti savo 
valią ne tik Seimui, vyriausy
bei, bet ir teismams bei kitoms 
valstybinėms institucijoms. In
stitucijos, nepasiduodančios dik
tatui, likviduojamos arba reor
ganizuojamos". 

Pareiškime pažymima, kad 
jeigu LDDP ir -toliau darys 
veiksmus, būdingus totalita
riniam režimui ir vers neteisėtu 
būdu sudarytą Vyriausiąją rin
kimų komisiją vykdyti valdan
čios partijos nurodymus — ne-
konstituciniu keliu atimti iš 
Tėvynės Santaros frakcijos tris 
Seimo narių mandatus, frakci
ja kreipsis į tarptautines or
ganizacijas, ginančias piliečių 
teises. 

LDDP pernai apskundė Aukš
čiausiajam teismui Vyriausio
sios rinkimų komisijos sprendi
mą, kuriame ji balsų dauguma 
panaikino rinkimų į Seimą 
rezultatus trijose apygardose. 
Po komisijos sprendimo Seimo 
narių mandatai buvo išduoti 
Lietuvos Sąjūdžio koalicijos na-
riams.nors, LDDP teigimu, juos 
buvo laimėję jų partijos kandi
datai. Aukščiausiasis Teismas 
LDDP ieškinį patenkino, tačiau 
Vyriausiosios rinkimų komisi
jos dauguma pareiškė neturin
ti juridinių galimybių teismo 
sprendimą įvykdyti. 

Šią rinkimų bylą tyrė speciali 
Seimo komisija. J i pasiūlė 
Seimo narių mandatus išduoti 
LDDP kandidatams, eliminuo
jant iš parlamento tris narius, 
kurie dabar priklauso Tėvynės 
Santaros frakcijai. 

Bendra Lietuvos ir Islandijos 
vaistų gamykla 

Vakar prez. Algirdas Bra
zauskas priėmė Lietuvos ir Is
landijos bendros įmonės „Ilsan-
ta" vadovus ir Švedijos firmos 
„Pharmadule" atstovus. Susiti
kime dalyvavo sveikatos apsau
gos ministras Jurgis Brėdikis. 

Buvo aptartas „Ilsantos" pa
teiktas Lietuvos ir Islandijos 
bendros vaistų gamybos įmonės 
projektas. Ją planuojama staty
ti Vilniaus priemiestyje, kuria
me yra kelios didelės ligoninės 
bei medicinos tyrimų centrai. 
Numatoma, kad jau kitais me
tais Lietuvos medikai galės 
naudoti bendroje įmonėje paga
mintus fiziologinius tirpalus, 
kurių Lietuvoje labai trūksta. 
Apie trečdalį produkcijos keti
nama eksportuoti. 

Rusijos Kongreso 
vadas nebesieks 

Jelcino atstatydinimo 

Maskvoje Rusijos kareiviai klausosi prezidento Boris Jelcino kalbos per televiziją, kai jis krašto 
gyventojus įspėjo: „Atsiminkite, jeigu Kongresas padarytų istoriškai klaidingą sprendimą, jis 
įstums žmones į konfrontacijų bedugnę". 

Lietuvą liečiantys reikalai 
JAV Kongrese 

Washington, DC, kovo 11d. 
— JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų įstaiga 
savo aplinkraštyje mini kelis 
reikalus, netrukus kilsiančius 
JAV Kongrese, kurie bus reikš
mingi Lietuvai. 

Ekonominė pagalba Lietuvai 

JAV Senato lėšų skirstymo 
komisija, ieškant būdų mažinti 
JAV federalinį biudžetą, pra
dėjo JAV užsienio pagalbos pro
gramų peržiūrą. Ši peržiūri
mųjų programų tarpe bus ir 
vadinama SEED (Rytų Europos 
Demokratijų paramos) progra
ma, iš kurios Lietuva jau yra 
gavusi pagalbos. JAV LB ne
trukus prašys lietuvių rašyti 
laiškus savo senatoriams ir kon-
gresmanams, nurodančius, kaip 
pataisyti Lietuvai pagalbą tei
kiančias programas. 

LB Visuomeninių reikalų ta
rybos didžiausias uždavinys bus 
paskatinti kuo greičiau įsteigti 
Baltijos verslovių fondą — 
Baltic Enterprise Fund, kuris 
duotų būtiną kapitalą mažų bei 
vidutinio dydžio privačių vers
lovių kūrimui. Šiuo metu tik 
15^ Lietuvos įmonių yra pri
vačios, ir per ateinančius kelis 
mėnesius, jos jaus vis didesnį 
spaudimą. 

Rusų kariuomenės 
išvedimas 

Kongresmanas Steny Hoyer 
(D-Md), kuris yra JAV Kongreso 
Helsinkio komisijos kopirmi-
ninkas, yra surašęs rezoliuciją, 
kurioje reikalaujama, kad Ru
sijos valdžia „pašalintų savo 
dalinius iš visų trijų Baltijos 
šalių pagal griežtą, greitą ir rū
pestingai laikomasi grafiką". 
Šiuo metu, prieš pristatydamas 
rezoliuciją Atstovų rūmuose, 
kongr. Hoyer renka jai kospon-
sorius. 

LB kviečia, kad apylinkių 
pirmininkai bei kiti, turintys 
ryšius su savo kongresmanais, 
skambintų jiems ir kviestų juos 
būti kosponsonais: „to become 
an original cosponsor of the 
Hoyer resolution calling for troop 
withdrawals from the Baltic na-
tions". Kai rezoliucija jau bus 
pristatyta Atstovų rūmuose, 
tuomet reikės skambinti savo 
kongresmanams, kad jie ją 
remtų. 

Nemažinti JAV užsienio 
paramos 

Užpraeitą savaitę JAV LB, 
kartu su kitomis organiza
cijomis, kurioms rūpi apsaugoti 
lėšas, skiriamas pagalbai 

užsienio kraštams pasirašė laiš
ką. Jis buvo adresuotas visiems 
Atstovų rūmų bei Senato biu
džeto komitetų nariams, jiems 
ruošiantis nustatyti skirstomų 
lėšų kiekius įvairioms prog
ramoms JAV federaliniame biu
džete 1994 biudžetiniams me
tams. 

LB pasirašytame laiške pripa
žįstama, jog, norint subalansuoti 
biudžetą, visos valdžios įstaigos 
tur inčios susiveržti diržus. 
Tačiau JAV LB nori, kad JAV 
užsienio pagalbos programos 
būtų apsaugotos, kaip teisėta 
priemonė siekti JAV užsienio 
politikos tikslų. 

Primenama, jog pastaraisiais 
keliais metais užsienio kraštų 
pagalbai tebuvo skiriama tik 
19c federalinio biudžeto, tuo tar
pu, kai istorinės progos pasiekti 
JAV politikos tikslus drama
tiškai padaugėjo tiek Rytų Eu
ropoje, tiek ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje. Primenama ir tai, 
kad 1992 biudžeto metais, ne
skaitant duotų paskolų JAV 
ūkio gaminiams pirkti bei atlie
kančių maisto gaminių, visos 
trys Pabaltijo valstybės kartu 
tegavo tik 7.5 milijonų dolerių 
JAV užsienio pašalpos. 

Maskva, kovo 25 d. (NYT) -
Išvakarėse specialiai sušauktos 
Rusijos Liaudies Deputatų Kon
greso sesijos, kurioje buvo 
numatoma pravesti balsavimą 
prez. B. Jelciną atstatydinti, jo 
pirmininkas Ruslan Chasbula-
tov pareiškė, jog bando atkal
bėti Kongresą nuo Jelcino at
statydinimo. 

Šis jo pareiškimas sustiprina 
spėjimą, kad Chasbulatovui ne
pavyks sudaryti dviejų treč
dalių daugumos, kuri būtų 
reikalinga prezidento atstaty
dinimui. Bet į Maskvą vėl suva
žiavus deputatams iš visų Rusi
jos šalių ir Jelcino šalininkams 
bei priešininkams išleidus savo 
atsišaukimus, buvo aišku, kad 
šioje Kongreso sesijoje bus 
daugiau ginčų ir diskusijų, negu 
bet kuriame per paskutinius 
trejus metus, rašo „New York 
Times" korespondentas Serge 
Schmemann. 

Kongreso ir Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas, 50-tis 
Ruslan Chasbulatov, kuris iki 
šiol atkakliai organizavo Jelcino 
atstatydinimą, ketvirtadienį re
porteriams pareiškė, kad jis 
nepritaria prezidento atsta
tydinimui. „Atvirai kalbant, aš 
neremiu atstatydinimo. Atsta
tydinimas yra kraštutiniausia 
priemonė. Aš nemanau, kad iš 
visų galimų priemonių, mes pir
miausiai turėtume kalbėti apie 
kraštutiniausiąją", jis pasakė 
reporteriams. 

Tačiau vėliau, kalbėdamas 
per valstybinę televiziją, jis 

nepaliko abejonės, kad jis tebėra 
taip pat priešiškai nusiteikęs 
prieš Jelciną, kaip ir anksčiau. 
Jis stipriai kritikavo Jelciną už 
reformas, už tariamą valdžios 
monopolizavimą, už ekonomiją, 
kuri yra pilnai pavaldi Vaka
rų įtakai. Bet jis nekaltino 
prezidento Konstitucijos pa
žeidimu ir pridūrė: „Nesušau
kėme Kongreso tam, kad ką 
nors atleistume". 

Pusvalandį po Chasbulatovo 
kalbos, per valstybinę televiziją 
kalbėjo prez. Jelcinas, stipriai ir 
taikliai atmušdamas savo prie
šininkus. Matyt jausdamas, kad 
kova krypsta jo naudai, Jelcinas 
kritikavo savo priešininkus, 
tiek parlamente, tiek ir Kons
tituciniame teisme, kaltinda
mas parlamentą bandymu įvyk
dyti valdžios perversmą ir Kons
titucinį teismą iš anksto pasi
darytu politiniu nusistatymu. 

Atsisėdęs priešaky Rusijos vė
liavos, prez. Boris Jelcinas per
spėjo: „Atsiminkite, jeigu Kong
resas padarytų istoriškai klai
dingą sprendimą, jis įstums 
žmones į konfrontacijų bedug-
nę". 

Daugelis Kongreso deputatų 
abejoja, ar bus įmanoma Kong
rese surinkti 689 balsus už 
prezidento atstatydinamą. Bet 
per paskutinius aštuonis savo 
suvažiavimus Kongresas jau 
parodė, kad jis nuolat imasi iš 
anksto nenumatomų veiksmų. 
Net Kongreso pirm. Chasbula 
tov pripažino, kad bus „labai 
sunkus Kongresas". 

Paminėta Baltarusijos 
nepriklausomybė* diena 

Gamyklą statys firma „Phar
madule". Ji žada sumontuoti 
modernią vaistų gamybos liniją. 

Algirdas Brazauskas, prieš sa
vaitę lankęsis Islandijoje, labai 
pritaria bendros įmonės staty
bai. Algirdo Brazausko žmona ir 
viena iš dviejų dukrų yra medi
kės. Prezidentas, sako jį gydan
tys specialistai, turi polinkį į 
cukraligę. 

Mašinos geros — pinigų 
mažoka 

Lietuvos Krašto Apsaugos mi
nisterija norėtų įsigyti ne ma
žiau kaip 300 tokių automobi
lių, kokius vakar Vilniuje de
monstravo Vokietijos firmos 
„Mercedes" vairuotojai. Krašto 
apsaugos ministro pavaduotojas 
Šarūnas Vasiliauskas sakė, jog 
tai, ką jis pamatė, „yra kiek
vieno profesionalaus kariškio 
svajonė". 

„Mercedes" firma pasiūlė 
pirkti dvi džipo tipo mašinas 

— visureiges Firmos atstovai 
jas pasiūlė jsgyti miškinin
kystės ir energetikos ūkiams. 

Pulkininkas leitenantas Šarū
nas Vasiliauskas apgailestavo, 
kad Krašto Apsaugos ministeri
ja dėl lėšų stokos negali įsigyti 
tiek šių automobilių, kiek jai 
reikėtų. Su firma susitarta, jog 
bus nupirktos dvi mašinos ir jos 
„bus skirtos bandymams". Spe
cialistai sako. og tokia formu
luotė reiškia, *ad kontraktas 
gali būti atnaujintas po to, kai 
kitą savaitę grjžęs iš Briuselio 
ministras Audrius Butkevičius 
(jis dalyvauja Šiaurės Atlanto 
Bendradarbiavimo Tarybos gy
nybos ministrų posėdyje) pasi 
kalbės su Seimo nacionalinio 
saugumo komiteto nariais. 

Seimas šiemet Lietuvos kraš 
to apsaugai skyrė apie 59c vals
tybinio biudžeto. Ministras 
prašė 7-8 procentų. Seimo ko 
ridoriuoee kalbama, jog mi-

.nistro prašymui gali būti 
padarytos nedidelės nuolaidos. 

JAV ūkio ekspertai 
lankosi Lietuvoje 

Daug konkrečių patarimų ir 
konsultacijų Anykščių rajono 
žemdirbiams pateikė beveik 
mėnesį čia įtemptai dirbusi 
grupė ekspertų iš Iowa valstijos, 
JAV. Juos į Lietuvą paskatino 
a tvykt i neseniai Lietuvoje 
pradėjusi veikti savanoriška 
tarptaut inė organizacija ko
operatiniam judėjimui remti — 
VOCA. Konstatuota, kad labai 
trūksta informacijos, konsul
tacinių tarnybų paramos. Ame
rikos ekspertai pažymėjo, kad 
dažnas ūkininkas neturi savo 
ūkio ateities projekto, neveda 
elementarios išlaidų ir pajamų 
apskaitos, balanso. Jų nuomone, 
reikėtų aktyviau plėtoti ir 
ūkininkų tarpusavio koopera-
vimo ryšiu sistemą. Paraiškų 
pasikviesti pagalbon kvali
fikuotų JAV kooperacijos, ūkio 
valdymo, marketingo, bankų, 
įvair ių perdirbimo įmonių 
specialistų vis daugėja. 

— Bosnijos musulmonui pre
zidentui ir kroatams pasirašius 
taikos sutartį, spaudžiamas pa
sirašyti ir serbų vadas. 

Vilnius, kovo 26 d. (Elta) -
Ketvirtadienį Lietuvos Meni
ninkų rūmuose įvyko iškil
mingas vakaras, skirtas Bal
tarusijos nepriklausomybės 
75-osioms metinėms. Pranešimą 
jame padaręs Seimo narys Ro
mualdas Ozolas (jis yra ir vals
tybinės regioninių problemų 
komisijos pirmininkas) pabrėžė, 
kad „abiems valstybėms ir 
tautoms teko pakelti panašius 
likimo smūgius". 

Pasak Romualdo Ozolo, šian
dien Lietuva ir Baltarusija 
kuria ateities santykių pro
jektą. To projekto jis konkrečiai 
neapibūdino, tačiau pabrėžė, jog 
„su daug kuo galima sugyventi 
prasčiau ar geriau, bet su likimo 
skirtais kaimynais reikia gy
venti draugiškai". 

Šventiniame vakare kalbėjo 
Tautybių departamento direk
torė Halina Kobeckaitė, Bal 
tarusijos Kultūros ministerijos 
skyriaus viršininkas Tadeuš 
Stružecki, Lietuvos baltarusių 
bendruomenės atstovas Levo-
nas Luckievičius. Koncertavo 
senosios muzikos ansambliai iš 
Vilniaus ir Minsko, veikė Lie
tuvoje gyvenančių baltarusių 
dailininkų kūrybos paroda. 

Lietuvoje gyvena. įvairiais 
duomenimis, nuo 50,000 iki 
100,000 baltarusių, daugiausiai 
pasienio rajonuose. Nuo Vil
niaus iki sienos su Baltarusija 
(siena tęsiasi daugiau kaip 700 
kilometrų) tėra vos 30 kilo
metrų. Pastaruoju metu Balta
rusijos neoficialioje spaudoje 
pasirodė publikacijų, kuriose 
reiškiamos teritorinės preten
zijos Lietuvai. Oficialios vy

riausybių reakcijos į jas nebuvo. 
1990 m. Lietuvai paskelbus 

Nepriklausomybės atstatymo 
aktą, tuometinis jos faktiškasis 
vadovas, Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijos dalinio Bal
tarusijoje pirmasis sekretorius 
Nikolaj Sokolov Kremliuje vie
šai pareiškė nepripažįstąs šio 
dokumento ir teigė, kad Balta
rusija gali pareikšti Lietuvai 
teritorinių pretenzijų. 

Neseniai įvykusiame Baltaru
sijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko Stanislav Žuškevič 
ir Algirdo Brazausko susitikime 
Minske pareikšta, kad šalys 
vystys draugiškus kaimynystės 
santykius. Šalių vadai pasakė, 
jog abipusių pretenzijų nėra ir 
būti negali. 

KALENDORIUS 

Kovo 27 d.: Nikodemas. 
Rupertas. Lidija. Vinotas. Rūta. 

Kovo 28 d.: 5 Gavėnios 
sekmadienis. Rogatas. Gunde-
linda. Rikontas. Girmante. 

Kovo 29 d.: Bertoldas, 
Almante, Kernius. Manvydas. 

Kovo 30 d.: Ferdinandas, 
Zosimas. Danulis. Medą. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 5:44. 
leisis 6:10. Temperatūra dieną 
60 F (15 C). ūkanota ryte, vėliau 
saulėta, naktį 42 F (5 C). 

Sekmadienį saulė tekės 5:43, 
debesuota, truputį šilčiau, 
pirmadienį šalčiau, dalinai 
debesuota ir lis. 

> • 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 27 d. 

ATEITININKŲ NAMUOSE, 
LEMONTE 

Namų Tarybos posėdžio 
nu ta r imas 

Ateitininkų namų tarybos 
posėdyje kovo 16 d. buvo nutar
ta sudaryti taisykles grupi
niams susiėjimams Ateitininkų 
namuose. Tokios taisyklės rei
kalingos paryškinti Ateitininkų 
namų tarybos ir tuos namus 
naudojančių grupių kompeten
cijoms. Taisyklės įsigalios nuo 
š.m. balandžio 1 dienos. 

Gavėnios susikaupimo diena 

Susikaupimo diena, kovo 6 d. 
vykusi Ateitininkų namuose, 
buvo labai vertinga kun. Al. 
Palioko vestomis konferenci
jomis, kuriose pagrindinė min
tis buvo MEILĖ. Meilė žmogaus 
žmogui (ir priešingų lyčių), mei
lė tėvų vaikams, vaikų tėvams, 
meilė Dievui, per kurią ateina 
meilė artimui ir visai aplinkai. 

Diena buvo sėkminga ir klau
sytojų skaičiumi (dalyvavo 75 

asmenys). Tikrai lietuvišku pap
ročiu buvo atliekama asmeni
nė išpažintis, kuriai, be kun. A. 
Palioko, pagelbėjo ir kun. A. Ta
mošaitis,^., iš jėzuitų vienuoly
no. 

Šv. Mišiomis ir agape diena 
baigėsi apie 6 v.v., prasidėjusi 9 
v. ryto. 

Ateitininkų namai tokiems 
įvykiams yra labai tinkami. 
Ramybė aplinkoje ir sąlygos 
poilsiui bei pasimaitinimui, 
sudaro labai šeimyninę nuotai
ką. Susirinkusieji greit pasi
junta sudarą šeimą ir įsijungia 
visi kartu tikslui, kuriam ten 
susirinko. 

Si gavėnios pradžioje rengia
ma diena Ateitininkų namuose 
jau tapo tradicine ir jos tolimes
nei sėkmei visada bus stengia
masi parūpinti gerus pamoksli
ninkus ir temas, liečiančias 
mūsų gyvenamąjį pasaulį ryšyje 
su Dievu. 

Jdv . 

D a u m a n t o Die l in inkaič io kuopos n a r i a i Gavėnios sueigoje ragauja ne r aug in t ą duoną. 

KELIONE 
Tegarbina Tave, c Viešpatie, 

brolis vėjas, 
Erdvės, debesys, giedra ir oro 

atmainos, 
Per kurias Tu savo kūriniams 

teiki gyvastingumą. 
flš šv. Pranciškaus Asyžiečio 

„Sesers saulės giemsės") 

(Mintys gavėniai) 

KOVO 11-JI DIENA 
Ateitininkų susirinkime kovo 

14 d. kalbėjo Jonas Pabedinskas 
tema — krikščioniškosios min
ties pozicija Lietuvos politikoje. 

Susirinkimą pradėjo Čikagos 
ateitininkų, sendraugių valdy
bos pirm. Jadv. Damušienė, pa
liesdama ir teikdama didesnį 
dėmesį kovo 1 I-jai dienai, kaip 
3-jų metų Nepriklausomybės at
s ta tymo sukaktį paminint . 
„...Nedžiūgaujam ir nesilinks-
minam šiandien, o su rūpesčiu 
žvelgiam iš čia į Tėvynę, į jos 
ekonominį vargą, į žmogaus as
meninius trūkumus buitiniame 
gyvenime. Trys metai Nepri
klausomybės buvo paženklinti 
kraujo praliejimu ir netikrumu 
dėl rytojaus. Jie tebėra pilni 
netikrumo, žengiant ir į ket
virtuosius Nepriklausomybės 
metus... Bet viltyje gyvenant, 
Dievo pagalba ir žmonių ryžtu 
siekti geresnio rytojaus, tikė
kime šviesia Lietuvos atei
timi..." 

J . P a b e d i n s k o žodis 

Po pirmininkės žodžio sekė J. 
Pabedinsko paskaita. Jis ragino 
visas katalikiškas grupes jung
tis. Rasti tarpusavyje bendrą 
kalbą, bendradarbiauti, skelbti 
savo veiklos idėjas ir jomis 
pasiekti Lietuvos kaimą. Anais 
laikais Lietuvoje katalikiškos 
organizacijos kaimui daug davė 
per pavasarininkų organizaciją. 
Su krikščioniška mintimi reikia 
pasiekti liaudį, su ja bendra
darbiauti ir kelti ją iš ten 

VISŲ BENDRADARBIŲ 
DĖMESIUI 

A.a. Jonui Žadeikiui, ,,Iš 
Ateitininkų gyvenimo" sky
riaus redaktoriui, mirus, kol bus 
pakviestas naujas redaktorius, 
korespondencijas ir pranešimus 
apie ateitininkų veiklą, o taip 
pat ir šiam skyriui skiriamus 
s t ra ipsnius , prašoma siųsti 
„Draugo" redakcijai, pažymint, 
kad siunčiama medžiaga skiria
ma šiam ateitininkų skyriui. 
Reikalui esant, skambinkite 
„Draugo" redakcijai, redakto
rėms D. Bindokienei, arba Ir. 
Regienei. 

esančio dvasinio skurdo į švie
sesnį gyvenimą. 

Diskusijos 

Kilo daug pasisakymų iš audi
torijos: 

J. Baužys — pradėti nuo savęs, 
ieškoti susitarimo tarp čia esan
čių politinių grupių. 

A. Stepaitis — krikščioniška 
bazė daugiau nei katalikiška — 
jungtis ir su protestantais ir pro-
voslavais. Svarbu idėja, o ji — 
būti organizuotiems prieš plin
tantį neo-komunizmą. 

Dr. A. Razma — yra didelis 
plyšys tarp išeivijos ir Lietuvos, 
reikia jį pozityviai apdoroti — 
naikinti. 

Dr. A. Darnusis — kol dar de
mokratiškai tvarkomasi Lietu
voje, neniekinkim, tik reikia 
būti pasiruošusiems, jei eventu
aliai bus nuo demokratinio kelio 
nukrypstama, todėl negalim 
sėdėti rankas sudėjus. Reikia 
jungtis blogiausiam atvejui 
dabar. Išeivija turi būti susior
ganizavusi, kaip ir Lietuvoje 
esantys susibūrę vienetai krikš
čioniškos minties jungtyje. 

Buvo pasiūlymų „šiandien" 
pradėti, kad visi gražūs žodžiai 
ir paraginimai nesutirptų dau
gybėje mus slegiančių rūpesčių 
(dr. K. Rimkus J. Lieponienėl 

To patarimo įvykdyti šiuo mo
mentu nesiryžta, bet dėl to tos 
mintys, kurios buvo iškeltos ir 
pabrėžtos nepaliks be pėdsakų. 

J d v . 

1993 J A S VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

VADOV U DARBININKU 
PARUOŠIAMIEJI KURSAI 

Šių metų vasaros stovyklų 
vadovų bei darbininkų kursai 
vyks šeštadienį, gegužės 15 d.. 
Ateitininku namuose, I/emonte. 
Kaip ir pernai, registracija 
vyksta telefonine tvarka. Regis
truotis pas JAS-CV pirmininke 
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 valdyba 

Klausydama krikščionišką 
radijo stotį, girdėjau, kad šian
dien Valstybinė maldos diena. 
Ta žinutė man priminė, kiek 
daug ir už ką turime Dievui 
dėkoti: už gyvybę, už Tėvynės 
laisvę, už savo bendraminčius 
ateitininkus... Bet šį rytą ypač 
mano širdis kupina dėkingumo 
už vakarykščią kelionę. Minčių 
ir jausmų, kurie susikrovė tos, 
palyginus, trumpos kelionės 
metu užteks likusioms gavėnios 
dienoms..., o gal ir ilgiau... 

Išsirengėm su dukra aplan
kyti sūnų Toledo mieste. Vos 
porą valandų nuo Clevelando, 
tad, ryte išvažiavusios, žadėjom 
vakare sugrįžti. Planas man 
patiko: aplankysiu sūnų, nuve
šim lauktuvių, pakely bus pro
ga su dukra padraugaut, ir bus 
smagus šaltos žiemos dienos pa
įvairinimas. Tačiau, artėjant 
prie Toledo, lietus pasikeitė į 
įkyrų sniegą, o ten jau radom 
pusnis ir slidžias gatves. Kol 
svečiavomės, visai užpustė: 
uždarė mokyklas, bankus, apsi
pirkimo centrus, atšaukė rengi
nius... Per radiją nuolatiniai 
perspėjimai: tik niekur neva
žiuokit, greitkeliai pavojingi... 
Mudvi pasiryžtam važiuoti: negi 
sėdėsi ten dvi dienas ir lauksi, 
kol nuleis sniegą; reikia grįžt į 
darbus. Bet skubėti neįmano
ma: mieste visur susigrūdimai, 
nelaimės. Pasiekusios greitkelį, 
stumiamės į priekį 20 mylių per 
valandą greičiu, kur, paprastai, 
leidžiama važiuoti 65 mylias. 
Pakelėse pilna nuslydusių, ap
sivertusių sunkvežimių, auto
mobilių. Kai kur, ant tiltų, stovi 
žmonės su iškeltais plakatais, 
siūlydami pagalbą ir nakvynę 
negalintiems toliau važiuoti. 
Kausto baimė. Dukra tyloj 
vairuoja, o aš varstau 
rožančiaus karolėlius... „Vieš
patie, padėk mums; Viešpatie, 
parvežk laimingai namo..." 

Tai buvo tikrai baisi ir pavo
jinga kelionė, sukėlusi daug 
minčių, svarstymų ir išvadų. 
Ne. išvada* T'1! tik evvenimas 
parodys... 

Gyvenimas... Juk jis — taip 
pat kelionė, pilna kliūčių, 
pavojų, napatogumų ir nuola
tinių staigmenų... Padarėm 
crr^ž! dipnn<= planą, o jvyko visai 
kaip neplanavom. Ar nesusidu 
riam kasdien su panašiom situ
acijom? Važiuoju darban, pla
nuodama greit užbaigti pradėta 
projektą, o viršininkė užkrauna 

•knbaus darbo Siipla-
nuojam gražias, ilgai lauktas 
atostogas, o tenka jų atsisakyti 
dėl savo ar artimo žmogaus li
gos.. Posėdžiaujam. sudarom 

dienotvarkę, o į susirinkimą 
ateina vos keli nariai... Skam
binam, rašom prašom talkos ką 
nors rengiant, o iš kai kurių 
gaunam tik pamokslus ir kriti
ką... Atgauna Tėvynė išsvajotą, 
išmelstą laisvę, o žmonės susis
kaldę, netvarka, ta laisvė pikt-
naudojama... 

Ir vėl prisimenu kelionę: juk 
galėjom ir mudvi nuslyst nuo 
kelio, galėjom ir nebegrįžti pas 
tuos, kurie mūsų laukė... Bet 
Kažkas mu? parvežė saugiai 
namo, nors ir sunkiai, ir labai 
ilgai važiavome. 

„Mama, — tarė dukra, kai jau 
buvo netoli namų, — turbūt 
Dievas tai leido mano charakte
riui sustiprint..." 

Ir aš dėkoju Jam už dukrą, jos 
saugią mašiną, už pasitikėjimą 
Juo, ir už tuos žmones pakely, 
kurių pagaba mudviem, ačiū 
Dievui, neteko pasinaudoti. 

Vis ir vis. grįžta mintis, kad ir 
kasdieniniam gyvenime daug 
gėrio ir grožio, jei tik pajėgiame 
jį įmatyti. O tie sunkumai ir 
sutinkamos kliūtys gal tikrai 
skirti mus sutvirtinti, pažadinti 
iš dvasinio apsnūdimo, paska
tinti. Darbe teks pasispausti, 
bet projektą visvien baigsiu... 
Atostogas suplanuosim kitas 
kada nors... Daugiau pastangų 
teks padėti, šaukiant žmones į 
susirinkimą ar renginį... O 
Tėvynėje gražių prošvaisčių, 
gerų. dvasingų žmonių — tik 
reikia juos matyti, rasti ir iš
kelti, nupūtus kasdienybės dul
kes ir nuvalius purvą. 

Pal. Jurgis Matulaitis savo 
„Užrašuose'' rašo: „Už viską 
nuoširdžiai sakau Dievui ačiū; 
tegul jo šventa valia visame 
kame būna, tegul viskas išeina 
didesnei jo garbei. Jei malones 
taip noriai priimu iš jo tėviškų 
rankų, kodėl gi nepriimčiau ir 

kryžių, ir rūpesčių?" (psl. 70). 
Gavėnios metas kviečia susi

mąstyti — taigi, pačiu laiku ta 
sunki kelionė įvyko: kartais 
Viešpats leidžia mums išgyventi 
t a i , kas padės įprasminti 
džiaugsmingą PRISIKĖLIMO 

Dalia Staniškienė 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 
Tel . (708) 748 0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chlcigo. IL 

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

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulu • sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Hofy Cross. 2701 W 68 St Ocago 

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

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
M L 312-735-7709 

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel . 815-7230353 
Ragai susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberts Road 
Hlckory Hlllt 

Tel . (708) 598 2131 
Valandos pagal susiianmą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠE.'/OS DAKTARAS IP CHIRURGAS 

Family Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lament. IL 60439 
PMMaeso Palos Commuoity Hosp'tal * 

S'ive^ Cross Hospitai 
Valandos pagal susitašą 

Tat. (708) 257-2265 

DR ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1993 METŲ 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 kalbančiu vaikų 
stovykla). 

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

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

Rugsėjo 3 d. - 6 d. - Atei
tininku Federacijos Studijų 
>. •ailgalis. 
Informacjoms prašoma kreip

tis į Dainavos registratorę Ritą 
Giedraitienę, tel. 313-478-8456. 

ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

H a t (1-312)787-7575 
5780 Archar Ava 

(6 blokai Į 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 

' —.— i n • ™ •!• • i— ii ii r- • • — - - — i 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Carmak Rd. 
VVastchastar, IL 60153 

M L 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS A. SIDRYS. M.D. 
Ophthalmotogas/Akių Chirurgas 

2636 W. 71*1 6t 
312-438-5588 

4146 W. 6* fd t 
312-736-77M 

Chicago. IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininką ia,. 

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

507 S. Gllbert, LaGrange. IL 
Tai. (708) 352 4487 
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DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIlIflott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Naparvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-857-8383 

6321 Avondale, St*. 102 
Chicago, IL 60631 
M 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrian Blanco, M.D. 
Bozena VVItek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 va i ) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roberts Rd., Palos Hllls, IL 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . t a i . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S 

7 7 2 2 S . Kedz ia A v a . , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bullding 

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 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v.p.p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir sestd 9 v r-12 v.p.p. 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, I I I . 
Tel. (312)925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadria 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. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
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Mūsų Lietuva, 

O MŪSŲ VALSTYBĖ? 
Dažnai pašal iniai žiūrovai 

galvoja, kad jie daugiau išmano 
už tuos, kuriuos j i e stebi. Gal ir 
išeivijos santykia i su miela 
Lietuva yra panašūs — stebėtis 
gyvenimu už tvoros ir neprita
r iamai kraipyti galvas. 

Tačiau be meilės nėra skaus
mo. Lietuvai dingęs, žmogus nei 
stebi, nei mato; ne i klauso, nei 
girdi . Aišku, t o k s n i eka ip 
nekalba. 

Mažos tautos laikosi t ik įky
riu rūpesčiu vieno nario kitu na
riu. Jei lietuvis nutars — sau 
gyvenu, sau t u r t ė j u , savo 
naudai išnaudoju mažiau ap
sukrius ka imynus — baigsis 
mūsų valstybės ir tautos is
torija. Išliksianti Lietuva turės 
būti mažiau komercinio pelno, 
o daugiau idealizmo šalis. Jei 
žmogus žmogui plėšia odą, visai 
nesvarbu, koks yra tos šalies 
geografinis vardas , Lietuva a r 
Somalija. Tai lupikų žemė. 
Lietuva išliks t i k išmintingų 
finansų ir p ro t inga i balan
suojamo ūkio aplinkoje. Bet šiuo 
metu pastebime gerokai oficia
laus egoizmo. 

Parama, pašalpa, paskola, 
dovana yra gerai pažįstami žo
džiai Lietuvoje privačiai ir vals
tybės mastu. Gal kas padės, gal 
sušelps, gal ats iųs laivą su kvie
čiais žmonėms ar su pašaru 

ta kaimynas, bet yra labai svar
bu, kad aš galėčiau prisigriebti 
kišenes ir glėbius. Aukštųjų 
pareigūnų algos Lietuvoje yra 
milžiniškos. Šešiolika iki dvide
šimt kartų daugiau kaip mini
m a l u s a t l y g i n i m a s . Š i t a ip 
Seimas nusprendė. O Seimas 
duoda daug ministrui, kad galė
tų sau p r i s i sk i r t i , b ū n a n t 
Seimo nariu ir iš jo išėjus. Seimo 
narių yra 141,Seimas parūpina 
butus kai kuriems bendradar
biams ir nariams. Štai M. Stak
vilevičiui būdavo kas mėnesį 
sumokama už buto nuomą 
76,110 talonų („Lietuvos aidas", 
1993.01.26). Tai dešimt kar tų 
daugiau už gydytojo mėnesinę 
algą. Ir tai vien butas! 

Prezidento atlyginimas yra 25 
kar tus didesnis už minimalų 
atlyginimą, prezidentas gauna 
rezidenciją, vasaros rezidenciją, 
tarnybinį butą Vilniuje ir t.t., o 
išėjusiems iš tarnybos mokama 
50% algos iki gyvos galvos, 
s u t e i k i a m a po i l s i av i e t ė , 
transportas, apsauga („Kauno 
l a i k a s " , 1993.01.27). Būtų 
įdomu žinoti, kaip Lietuva ap
rūpino buvusius prezidentus 
Stulginskį ir Grinių. Kiek su
prantu, kol jie buvo prezidentai, 
buvo prezidentai; kai baigėsi jų 
tarnyba, buvo eiliniai piliečiai. 
Tačiau visi gerai žinome, kokią 

Rimties valandėlė 

AR TIKIME PRISIKĖLIMU? 

gyvuliams? Bet sutinkame ir pensiją Stal inas skyrė nepabė-
štai kokių pasisakymų: „Malo- gusiems Latvijos ir Estijos pre-
nėkite, kiek m a n priklauso, 
kiek kainuoja mano darbas, o aš 
mokėsiu už paslaugas tiek, kiek 
jos kainuoja. I r visa ,muzika'. 
Neglobokite, nešelpkite, ne
finansuokite, nedotuokite ir t.t. 
Supraskite pagal iau, aš savo 
kišenės sav in inkas , leiskite 
man būti savimi! Leiskite būt i 
laisvam!" 

Tai dalis V. Dumšaičio laiško, 
paske lb to „ L i e t u v o s a i d e " 
(1993.01.27). Svarbios pilie
tiškos mintys: savimi rūpinuosi 
pats, nieko iš jūsų man nereikia, 
nieko nes iū lyki te ir nepra
šykite. O Lietuvoje (man taip 
atrodo, ir ši nuomonė gali būti 
klaidinga) yra įprasta šiuo metu 
ž iūrėt i į s v e t i m a s r a n k a s , 
išmokta verkšlenti , a imanuoti , 
prašinėti, o jei ats iranda proga, 
naudotis be sąžinės graužimo ir 
be minties, a r nėra skriaudžia
mi kiti. 

Praėjo treji valstybės gy
venimo m e t a i . J a u l a i k a s 
žmonėms ir vyriausybei pradėti 
tvarkytis t a ip , kaip dera ge
riems šeimininkams. Iki šiol 
tenka nusistebėti neprotingu 
išlaidumu ir sąžinės stoka valdi
ninkijoje. Nesvarbu, kad skurs-

Žuvusių nuo nacių genocido garbei padėtos gėlės prie kryžiaus Marąuette Parke kovo 21 d. Kalba 
P. Narutis, vienas iš Lietuvos įkaitų Stutthofe: palyda — St. Petersonienė, bolševikų kalinė, J . 
Ivašauskienė, nacių kalinio pulk. Ivašausko žmona, Silvija Foti ir Dalia Kučėnienė. 

Nuotr. M. Kas n iūno 

LIETUVOS KATALIKŲ BENDRIJA 

zidentams. 
Naujai kuriasi mūsų valstybė. 

Seimo atstovų yra gal daugiau, 
k a i p r e i k ė t ų . M i n i s t e r i a i , 
departamentų direktoriai, svar
būs pareigūnai ir vis dešimtys 
t ū k s t a n č i ų k i e k v i e n a m ir 
kiekvieną mėnesį. O vargdienis 
pilietis? 

Tai nėra tobulas valstybinis 
teisingumas, nėra socializmas. 
Nesva rbu , kas už ima pre
zidentūrą, kas yra Seime, minis-
ter ių kabinete, departamen
tuose. Tačiau mažame krašte ir 
vargingoje apl inkoje vado
vaujanti visuomenės dalis ne
turėtų rodyti tokio egoistinio 
veido. Nesvarbu, kaip yra kitose 
pasaulio vietose, kokie koefi
cientai ta ikomi Vokietijoje, 
Japonijoje, Estijoje. Lietuva 
turėtų ras t i savo koeficientus 
politikoje, ekonomijoje, algose ir 
žmonių santykiuose. Ar į Seimą 
buvo veržiamasi vien dėl algos 
ir privilegijų? Ar partijos kovo
jo tik dėl geresnio pragyvenimo? 
Atrodo, kad taip. Truputėlis 
idealizmo nebūtų leidęs Seimo 
nariams tokius atlyginimus nu
statyti. 

V y t a u t a s Vo le r t a s 

Po 50-ties metų priespaudos 
vėl giedama Lietuvoje „Marija, 
Mari ja , skaisčiausia leli ja" 
giesmė — rašo liberalinės Bava
rijos sostinės dienraštis „Sued-
deutsche Zeitung" (tiražas 760 
tūkst . egz.) kovo mėn. 16 d. 
laidoje. Tačiau konservatyvi 
Lietuvos Katal ikų Bendrija 
stovi prieš didelę krizę, nes ji 
y ra veikiama šūkio „veidu į 
Europą". 

L ie tuvo je v isur m a t o m i 
tikėjimo simboliai: kryžiai stovi 
kiekvieno ūkininko sodyboje, 
kryžiais pakeičiamos miestuose 
Lenino stovylos. Nieko stebė
tino, nes iš 3.6 mil. Lietuvos 
žmonių prie katalikų tikėjimo 
pr is ipažįs ta 80% gyventojų. 
K r y ž i a i t a i p pa t p r i m e n a 
k ruv iną pasipriešinimą prie 
par lamento rūmų. 

Kata l ikų Bažnyčia ir jos dva
sininkija, nepaisant trėmimo į 
koncentracijos stovyklas, išsau
gojo ne tik katalikų tikėjimą, 
bet t a ip pat lietuvio taut inę 
tapatybę. Bažnyčios buvo pa
vers tos įvairiais sandėl ia is , 
valstybės priespaudoje smarkiai 
krito santuokų, krikštų skaičius 
bažnyčioje. Tačiau katalikybė 
išsi laikė namuose, šeimose, 
t ikėj imo žodį skelbiant po
grindžio kunigams, vienuolėms. 

Prie ko veda šiandieninės 
Lietuvos Bažnyčios konserva-
tyvizmas? Antro Vatikano susi
r i n k i m o n u t a r i m a i vėlokai 
pasiekė Lietuvą. Bažnyčiose 
k u n i g a s meldžias i p r i e 
al toriaus, nusigrįžęs nuo ti
kinčiųjų, penkis dešimtmečius 

KAZYS BARONAS 
M ū s ų k o r e s p o n d e n t a s 

Europoje 

n e d i s k u t u o j a m i mora l in ia i 
klausimai, o seksualinio gyven-
mo paminėjimas yra „tabu". 

Ši plėtotė randa dabar vis 
daugiau problemų. Jaunąją 
kar tą labai žavi „a t ras tas" 
Vakarų pasaulis, matomas 
satelitu siunčiamose į Lietuvą 
televizijos programose. Tuo 
naudojasi įvairios sektos, siųs
damos pamokslininkus ar Hare 
Krikšna atstovus. 

Tik dabar Bažnyčia atkreipė 
dėmesį į daromą žalą jaunimui, 
tad dar šią vasarą netol i 
V i l n i a u s numato s u r e n g t i 
lietuviškai, rusiškai ir lenkiškai 
kalbančiam jaunimui vasaros 
s tovyklą. N u m a t o m a išna
g r inė t i v i sus mora l i n iu s , 
seksualinius klausimus. Kaune, 
padedant Vokietijos jaunimo 
katalikų sąjungai, organizuojasi 
jaunimas, maitinami seneliai. 

Vyresnės kartos dvasininkija, 
pergyvenus i koncentraci jos 
stovyklas, šią naują evoliuciją 
sunkiai išgyvena. Tačiau gan 
pesimistiškai į ateitį žiūri „Ka
talikų pasaulio" redaktorius K. 
Lukėnas, laukdamas naujos 
kartos prieauglio, nes kunigų 
seminarijos yra perpildytos. Jau 
1990 m. įstojo 130 seminaristai. 
Nepaisant to. jaučiama kunigų 
stoka. Straipsnio autorė Monika 
Maier nurodo, kad viena parapi
ja Kaune turi 100 tūks . ti
kinčiųjų, jaunavedžių eilės 

kiekvieną šeštadienį stovi prie 
bažnyčios durų. Lenkijos Bažny
čios pasiūlymas a t s iųs t i lenkų 
kunigus į Lietuvą buvo at
mestas. Tačiau l ietuviai džiau
giasi lenkų ki lmės popiežiaus 
atvykimu į Lietuvą, kadangi jis 
rėmė lietuvių t au t in ius siekius. 
Jonas Paul ius II į Lietuvą mė
gino atvykti 1984 ir 1986 m., 
tačiau sovietai nedavė leidi-

N e t e i s i n g a i n u r o d o m a mo. 
popiežiaus a tvykimo data 
spalio mėn. Vokietės Monikos 
Maier straipsnį puošia jos pačios 
padaryta didelė atsiklaupusios 
senutės prie šventųjų paveikslų 
nuotrauka. 

Europoje plačiai kalbama, kad 
1995 m. bus uždarytos „Free 
Europe" ir „Radio Liberty" 
stotys. Nurodomos ir priežastys 
— didelis JAV biudžeto defici
tas. Miunchene veikiančių sto
čių metinis biudžetas siekia 200 
mil. dol. 

Laisvosios Europos radijo 
stotis buvo įsteigta 1949 m., tai
gi šaltojo karo metu , norint ap
rūpinti komunist inio pasaulio 
pavergtas t a u t a s plačia t ikra 
informacija. Tuoj pa t atsirado 
trukdymai ir net KGB įvairūs 
šantažai, 1981 m. padedant prie 
RFE ir RL pastato bombą. Buvo 
sužeisti aštuoni asmenys. Tik 
nuo 1988 m. radijo stotys gali 
laisvai siųsti žinias į Rytų Eu
ropos valstybes. Artimiausi sto
čių planai — žinių s iuntimas į 
Balkanų valstybes. 

Pasku t inę savaitę, prieš įžen
giant į Kr is taus kančios ir mir
t ies paminėjimo savaitę, Mišių 
skai t in ia i kviečia pamąstyti 
apie prisikėlimo paslaptį — ne 
t iek kaip pomirtinį reiškinį, bet 
labiau ka ip veiksmingą reiš
kinį mums, krikščionims, tebe
gyvenant žemėje. 

P i rmasis skaitinys iš pranašo 
Ezechielio knygos (Ez 37:12-14) 
y r a pabaiga pranašo vizijos, 
kaip Dievas visą slėnį išdžiūvu
sių kaulų atgaivino į gyvus žmo
nes. Ši vizija tradiciškai yra 
a i šk inama kaip į Babiloniją iš
t remtos Dievo išrinktosios tau
tos atkūrimą, atgaivinimą pra
n a š a u j a n t i s regėj imas, kai 
j a u atrodė, kad nebėra nei iš ko 
ją beatgaivinti . Tai viena šio 
skaitinio aiškinimo plotmė. Bet 
žodis „kapai" skaitinyje rodo, 
kad jau šeštame šimtmetyje, kai 
p r a n a š a v o Ezechielis, žydų 
tikėjime buvo prisikėlimo iš 
mir t ies sąvoka, kuri Kristaus 
laikais buvo t iek išsivysčiusi, 
kad įvairios žydų grupės ją 
diskutavo. 

Dvilypė prisikėlimo sąvoka — 
t iek iš fizinės, tiek ir iš dvasinės 
mirties, kurioje Dievo tauta yra 
, , i š n e g y v ų k a u l ų " Dievo 
dvasios atgaivinama naujam 
gyvenimui — po to jau matoma 
t iek vėlesniuose Senojo Tes
tamento raštuose, tiek, žinoma, 
i r Naujojo. 

Kun. Carroll Stuhlmueller 
savo knygoje „Biblical Medita-
tions for Lent" gražiai iškelia 
šių skaitinių reikšmę dar žemė
je gyvenantiems krikščionims. 
Nors Evangelija pasakoja apie 
Lozoriaus prikėlimą iš numi
rusių ( Jn 11:1-45), jos pagrin
dinė mint is susumuota Jėzaus 
žodžiuose Mortai: „Aš esu prisi
kėl imas ir gyvenimas. Kas t iki 
mane, — nors ir numirtų, bus 
gyvas. Ir kiekvienas, kur is 
gyvena ir t iki mane, neragaus 
mirt ies per amžius". 

Prisikėlimas nėra tiek teolo
ginė problema, kiek religinis iš
gyvenimas. Tai ne tiek kur 
ki tur vykstantis sensacingas 
stebuklas, kiek kiekviename 
krikščionyje jį nuolat „iš numi
rusių prikel iant is" Jėzaus bu
vimas. Tikime, kad Jėzus iš 
t ikrųjų fiziškai prisikėlė ir 
paskut inę dieną mus su savo 
kūnais prikels (nes, jei jis nepri
sikėlė, tai ir mūsų tikėjimas 
bergždžias, kaip tvirtino šv. 
Paul ius - 1 Kor 15:14). 

Bet antrą prisikėlimo prasmę 
galime patirti dar žemėje gyven

dami. Antrame skaitinyje (Ro
miečiams 8:8-11) šv. Paul ius 
mums p r i m e n a : „ J u m y s e 
gyvena Dvasia to, kuris Jėzų 
prikėlė iš numirusių". Ši Dva
sia mus s k a t i n a didel iems 
„meilės, džiaugsmo, t a ikos , 
kantrybės, malonumo, gerumo 
ir ištikimybės, romumo ir susi
valdymo" (Gal 5:22-23) darbams 
— Šv. Dvasios vaisiams. 

Bet tų darbų vykdymas gali 
daug iš mūsų pareikalauti . Dėl 
jų, rašo šv. Paulius, kartais ten
ka nukryžiuoti savo kūno ais
tras ir geismus (plg. Gal 5:24). 
Toks atsižadėjimas gali žmo
giškai atrodyti kaip mirtis, bet 
tuomet tikintieji Kristumi pa
junta naują galią iš Dievo Dva
sios, parodančią, kad yra naujas 
būdas gyventi, net išgyvenus 
mirtį. 

Sekimas Kristumi, kuris ne
retai pareikalauja ats isakyti 
galios, įtakingumo, turto ir pasi
tenkinimo gyvenimu, gali atro
dyti kaip pasilaidojimas. Malo
naus gyvenimo galimybės pasi
baigia. Gal, išgyvendami t a s 
praslenkančias savo gyvenimo 
galimybes, maldavome Jėzaus, 
kaip apaštalai , neleisti ta i mir
čiai įvykti, bet Jėzus tuo metu 
neišklausė. J i s leido tai mirčiai 
įvykti, tai progai praeiti. Gal 
tuomet mes ir netekome vilties. 

Čia matome Lozoriaus seserų 
Mortos ir Marijos pavyzdį: net 
brolio mirtį išgyvenusios, jos 
išėjo Jėzaus pasitikti ir j am 
išliejo savo skausmą: „Vieš
patie, jei būtum čia buvęs, mano 
brolis nebūtų miręs". Net ir 
kaltindamos Jėzų, jos vis t iek 
tikėjo Jėzaus galia. Jos tikėjo, 
kad Jėzus jas myli, nes Jėzus 
kar tu su jomis verkė. 

Kai jis paprašė nuristi ak
menį, jos sutiko, nors perspėjo: 
„Jau keturios dienos, kaip jis 
miręs". Ar mūsų tikėjimas toks 
stiprus, kaip jų, kad leistume 
nurist i savo didžiausių nusi
vylimų, netekties ir nevilties 
akmenį? Ar tikime, kad Jėzus 
iš tikrųjų sv mumis verkia 
mūsų gyvenimo skausmuose ir 
tragedijose, nors prašo, kad su 
juo ž e n g t u m e to lyn s avo 
gyvenimo keliu? Ar esame įsi
t ikinę, kad iš to skausmo, tra
gedijos Jėzus gali mus prikelti 
naujam gyvenimui — dar šioje 
žemėje tebegyvenančius? 

a.j.z. 

Ne ką aš turiu, bet ką aš 
darau yra mano Karalystė. 

Thomas Carlyle 
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Naujas gatvės užrašas Marquette Parko apylinkėje — „Mother Maria Kaupas 
Dr" , iškabintas Marąuette Rd. nuo Rockwell iki Califomia Ave. Tuo būdu 
pagerbiama Motina Marija Kaupaitė, kurios beatifikacijos byla neseniai 
nuvežta į Romą. Iš kairės: Mark Clement, Šv. Kryžiaus ligoninės pareigūnas: 
Barbara Mc Kee, Maria aukštesniosios mokyklos vedėja; adl. Virgil Jonės: 
ses. Johanna, Tom Demos. Joe Kulys, Lietuvių namų savininkų vicepirm.; 
ses. M. Constance, Maria vienuolyno viršininkė; ses. Mary De Sales ir ses. 
M. Immaculata. 

Pasilikęs vienas, atsigulu ir skai tau. YMCA at
s iuntė gimnazijai pluoštą angliškų knygų, tai skaitau 
jas i r juntu, kad t as man į naudą. Randu nauju žodžių 
ir minčių. Visiškai kitokių minčių, negu senojo 
pasaulio literatūroj ir žinau, kad tas, kai vėl imsiu stu
dijuoti, bus man labai naudinga. Paskui pasikišu 
r a n k a s po galva, žiūriu į lubas ir galvoju. Apie daug 
ką. Apie kitus ir apie save. Dabar tiek daug laiko turiu, 

o p i rma buvo taip maža. Bėgau, bėgau, ir gyventi ne
buvo kada. Tikrai nebuvo. Visos dienos ir metai 
nuskendo darbe, o gyvenimas prabėgo pro šalį. Berlyne 
darbo įstaigos valdininkas ėmė rašyti, kokias kalbas 
moku. 

— Lietuviškai. 
— Daugiau. 
— Vokiškai. 
— Daugiau. 
— Rusiškai. 
— Daugiau. 
— Prancūziškai. 
— Daugiau. 
— Angliškai. 
J i s nebeturi vietos, ku r rašyti, pakelia ^ralvą ir 

sako: 
— Tamsta manęs nesupratai. Aš klausiu, ne kokias 

kalbas tamsta žinai, bet kokias moki. Kokiom kalbom 
moki kalbėti, rašyti, skai tyt i . 

— Suprantu. Prašau rašyti toliau. 
— Bet aš rimtai. 
— Aš irgi nesijuokiu. 

Jis ir vėl rašo. smulkiai , lapo paraštę lenkdamas 
žemyn: ispaniškai, lotyniškai , graikiškai. 

Jis greitai pakelia galvą. 
— O kiniškai? 
Jis labai r imtas , o aš nejučia nusišypsau. 
— Ne, šitos dar neišmokau. 
Ir išlydi visas s ta las netikinčiom akim. Paskui 

penkis mėnesius su devyniom kalbom šeriu karves ir 
vežu mėšlą, ir vokietis k i ta ip nevadina, kaip tu, o da
bar t raukiu pjūklą ir vaka ra i s guliu, rankas po galva 
pasikišęs, į šuns būdą panašiam kambarėly. Laimė, kad 
pasitaikė kaip loterijoj laimėti tą krūvą markių , tai 
galiu nusipirkti duonos, lašinių ir atsigulus nebereikia . • . "".. . -J" 

T_ atsidususi prideda: - Pats važiuotum, irgi būtų gaila 

sutiko Mikui paskolinti kelionei pinigų, ir ji vis dažnai 
užsimena apie tą aukštą, tamsaus, rūstaus veido vyrą. 

— Kas, kada jis taip išrodo, bet širdis gera. Žmogui 
užvis svarbiausia širdis. Nėra širdies, nėra žmogaus. 
Ir Mikas širdies žmogus. Žiūrėk, nuvažiavo ir kiek vai
kams žaislų parvežė. Dėl to niekas anksčiau apie 
vaikus nepagalvojo. Darykite susirinkę, ką išmanote. 
Bet Mikas atsiminė. Ne, jis geras ir gerai, kad tokia 
laimė pasitaikė. Sau laimę ras ir kitiems dar padės. 

Ji kalba, o širdį, atrodo, skauda, kad išvažiuoja. 
— Bet ar negaila? — klausiu. 

Gaila. Gero žmogaus visada gaila, — ir giliai 

galvoti apie valgį. Bet tą sotumą ne kalbos atnešė. Ir 
be jų taip pat būčiau gulėjęs ir buvęs sotus. Kiti ir da
bar su dideliu mokslu guli, ir apie nieką kitą negali 
galvoti, kaip apie valgį. Tūkstančia i tokių, o kur i e 
nieko nemoka, bet tu r i drąsos, tie gyvena. 

Kartais ka imynė įeina ir atsistoja pr ie durų. Ji 
niekada neateina prie stalo ir neatsisėda. 

— Laiko netur iu . Tuoj reikės eiti namo, — sako, 
atsiremia į durų s taktą ir t a i p iššneka valandą a r net 
ilgiau. 

Bet man patinka, kad ji kar ta is užeina. Ji vidutinio 

Kai tada tuo sandėliu apkaltino, maniau, kad iš proto 
išeisiu. 

Ir kai ji išeina, ilgai galvoju apie moteris. Mano 
gyvenime jos pėdsako nepaliko, išskyrus Živilę. Bet ir 
ji nuskendo, kaip akmuo drumzlinam vandeny, ir da
bar darosi gaila jos pėdsako, kur is būtų įsibrėžęs į 
praeitį kaip minkštas, pilnas šilumos Angoros t r iuš io 
kailiukas. Ir ima rodytis, kad reikėtų pasiieškoti 
moterį, kuri būtų šalia, kaip gaivinanti šiluma, bet per
bėgu mintim visą stovyklą ir nerandu, prie ko apsistoti. 
Apsistoti tvirtai ir ilgam, nes jau jaučiu, kad Živilės 

ūgio, apvali, ka i juokiasi, veiduose atsiranda duobų- nebebus. Noriu pasakyti, kad kvaila apie papras tą 
tės ir perlais sutviska lygūs balti dantys. Kar tu su ja moterį galvoti kaip apie šventą, amžinai tver iant į 
ateina j aukumo ir šilto kvapo, kurį tegali atnešt i tik 
moterys, kai būna atlaidžios ir gerai nusiteikusios. 

Žinau, kad jai rūpi Mikas , ir ji a teina, ką nors iš
girsti apie jį. J i s visada jai buvo geras, išvažiavęs tuoj 
žadėjo atsiųsti maisto ir drabužių. Bet pirmiausia mais
to. Ir kiekvieną sykį. kai ka lbam apie Miką, nenorom 
ateina į galvą mintis, kad juodu tu r i mažų paslapčių, 
apie kur ias t ik juodu vienudu težino. Mes sugalvojom 
gražią pasaką apie gerą amer ik ie t i , kuris ant žodžio 

daiktą: ir literatūroje, ir gyvenime yra visai kitaip, bet 
neturėjau kada įsimušti į tą vagą, ir mano mintys te
bėra tokios, kokios buvo, kai buvau tik šešiolikos metų. 
Ir vėl pradedu galvoti nuo pradžios ir jaučiu, kad 
būtinai reikia šalia savęs turėti kitą, kaip ta , kurią j a u 
lyg ir buvau bepradedąs turėt i . 

Mano mintis nutraukia smarkus beldimas į langą. 
— Šviesą gesinti! — šaukia. 

(Bus daugiau^ 
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HORIZONTAI 

Dipl. Stasys Bačkis. 

LIETUVA PAGERBĖ 
DIPLOMATĄ-VETERANĄ 

Buvęs Lietuvos atstovas Va
šingtone ir paskutinis Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. Stasys 
Bačkis. dabar gyvenąs Paryžiu
je, vasario 10 d. sulaukė 87 
metų amžiaus. Širdžiai sunega
lavus, šis garbingas Lietuvos 
d ip lomatas . V in i aus arki
vyskupo Audrio Bačkio tėvas, 
Kalėdų šventes praleido ligoni
nėje, iš kurios, širdžiai kiek su
stiprėjus, gruodžio 29 d. buvo 
paleistas. 

Vasario 13 d. Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Povilas 
Gylys iš Vilniaus atsiuntė dr. S. 
Bačkiui šio turinio telegra
mą: „Ekscelencija, švęsdami 
75-ąsias Lietuvos Nepriklau
somybės metines, su pasididžia
vimu minime ir Jūsų vardą bei 
prisimename Jūsų nuopelnus 
Lietuvos diplomatijai. Leiskite 
pasveikinti Jus 87-ojo jubilie
jaus proga ir palinkėti Jums ko 
geriausios klot ies, stiprios 
sveikatos ir daug giedrių gyve
nimo akimirkų. Su pagarba 
Povilas Gylys, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras". 

Amerikos lietuviai, ypač va-
š ing ton išk ia i , ku r ių t a rpe 
gyvendamas JAV sostinėje dr. 
Bačkis su žmona Ona praleido 
beveik 30 metų, nors ir pavėluo
tai, taip pat jungiasi prie šių 
sveikinimų. O Čikagoje dr. S. 
Bačkis, berods, paskutinį kartą 
lankėsi 1977 m. birželio 12 d., 
kur skaitė paskaitą, minint tra
giškuosius birželio mėn. iš
vežimus ir partizanų kovos 
lauke žuvusį rezistencijos narį 
J. Daumantą-Lukšą. 

PORINKIMINĖS 
NUOTAIKOS KAUNE 

Jas laiške, rašytam tuoj po 
prezidento rinkimų, taip nusako 
vienas Vorkutoje tremtinių 
šeimoje gimęs, dabar Kaune 
gyvenantis inžinierius: „Vaikš
čioti gatvėmis, demonstruoiant 
gerą nuotaiką, nepatogu. Kai 
kurie praeiviai. įtarę esant ko
munistu, gali palydėti tokiu 
žvilgsniu ar mintim, kad pusę 
dienos užmirši apie šypseną. Tai 
subjektyvūs pojūčiai. Šiaip 
atrodo, kad daugelis gana 
pakenčiamai priėmė rinkimų 
rezultatus. Aš bijojau, kad 
neprasidėtų riaušės ar kitokie 
neramumai. Iš tremtinių sąjun
gos narių buvau girdėjęs, kad 
yra pasiruošta ginklu priešintis 
komunistų sugrįžimui. Buvo 
pasakyta, kad, jei laimės Bra
zauskas, bus labai blogai, teks 
pralieti kraują, ir tam yra iš 
anksto pasiruošta. Aš į Bra
zausko laimėjimą žiūriu santū
riai ir ramiai. Manau, kad 
LDDP be Brazausko yra beveik 
tuščia vieta. Žmonės, išrinkę 
Brazauską, balsavo už asmenį, 
negalvodami apie LDDP. Kad 
partija gali daryti spaudimą 
Brazauskui , t ikimybė nėra 
didelė. Senieji partijos nariai jau 
išsikvėpę, o jaunimas, sudaręs 
ir didelę rinkiminio štabo dalį. 
niekada nebuvo konservatyvus. 
Galų gale Lietuva matyt nesu
brendo iki S. Lozoraičio lygio 
prezidento..." 

J I S PASĖJO SĖKLĄ 

Toji mintis pratęsiama ir ki
tame laiške, kiek vėliau rašy
tame iš Kauno, tik kito žmo
gaus: „P. Lozoraičio visuomet 
laukdavome pasirodant televi
zijoje ar pokalbių su juo radijo 
laidose. Jis čia per tą trumpą 
laiką daug ką mums pasakė ir 
pamokė, savo pavyzdžiu 
parodė, kaip reikia laikytis 
rinkiminės kampanijos disku
sijose... Žodžiu, norėtųsi nuošir
džiai padėkoti gerb. p. St. Lozo
raičiui už jo didelį atliktą darbą 
Lietuvoje. Jis pasėjo sėklą, ir ji 
suklestės po metų, po kitų viskas 
eisis kitaip. Sukūrė viziją bū
simosios Lietuvos tiek eko
nomiškai, tiek dvasiškai. Apie 
tai niekas taip gražiai nekal
bėjo. Jis paliko mums viltį. O 
kad nebuvo visų suprastas, tegu 
mums atleidžia, nes žino, 
kokiose sąlygose mes gyvenom 
ir kaip dabar yra. Mes visada 
lauksime jo..." 

„NORMOS"' OPERAI 
ARTĖJANT 

Kai ši skiltis bus išspausdinta, 
iki Čikagos Lietuvių operos sta
tomos „Normos" premjeros 
balandžio 18 d. bebus likę tik 3 
savaitės. Tad tęsiame pasi
kalbėjimų seriją su tais vyrais 
ir moterimis — Operos choro 
nariais, kurie savo laisvalaikį 
aukoja, kad Čikagos Lietuvių 
operos vienetas kas metai 
pražystų naujomis premjeromis. 
Užkalbintieji atsako į šiuos 
klausimus: nuo kada dainuoja
te operoje, kokie jūsų maloniau
si prisiminimai, kuri opera la
biausiai patiko ir ką galit 
pasakyti apie „Normą"? 

Irena Milkevičiūtė čia maldininkės 
Aldonos vaidmenyje iš „Lietuvių"' 
operos spektaklio Čikagoje. Solistė 
a t l iks Normos vaidmenį Bellini 
operoje „Norma"' balandžio 18 d. 
Lietuvių Operos spektaklyje. 

Nuotr. Jon o Kuprio 

Jonė Bobinienė: Šiemet bus 
25 metai, kai dainuoju operos 
chore. Pridėjus dar tą laikotarpį, 
kai talkininkaudavom, bū
damos A. Stephens dainininkės, 
tai susidarytų dar apie 9 metus. 
Didžiausią įspūdį man padarė 
„Nabucco" opera, kadangi 
turėjom labai gerą režisierių, 
kuris jau miręs, tik pavardės jo 
nebeprisimenu. Kelionei į 
Lietuvą apsakyti trūksta žo- i 
džių, kadangi įspūdį paliko la
bai gerą. Tikiuosi, kad Opera ir 
kitais metais važiuos į dainų 
šventę. „Norma" padarė gilų 
įspūdį, kada aš ją girdėjau 
Lietuvoje. Tada Normos 
vaidmenį stebėtinai puiki»i 
atliko I. Milkevičiūtė, tai ją gir
dėsime ir pas mus balandžio 18. 

Jurgis Vidžiūnas: 22 metai 
kaip dainuoju operos chore. 
Man maloniausi prisiminimai 
tai lietuviška opera „Jūratė ir 
Kastytis". Širdyje prisimenu 
tokį lietuvišką malonumą: tada 
dar dainavo Stasys Baras, 
Danutė Stankaitytė — mūsų 
išeivijos pažibos. Paskui dar pa
tiko „Vilius Telis" ir „I Litu-
ani". Lietuvoje su gastrolėmis 
nebuvau, man sąlygos neleido. 
„Norma" yra labai gražus 
dalykas, ir mes dainuojam su 
malonumu. Publika nesigailės 
atvykusi į mūsų spektaklį. 

Dalia Stankaitienė: Dainuo
ju gal jau 20 metų su pertrau
ka. Visą laiką labai smagu su 
šiuo vienetu būti, bendrauti, 
dainuoti. Labai mėgstu šituos 
žmones ir dainą. Taip, kad man 
nei vienas sezonas nebuvo nei 
geresnis, nei blogesnis. Lietu
voje gastrolės buvo labai įdo
mios ir labai patiko. „Norma" 
— graži opera, ir aš tikiuosi, kad 
ji visiems tikrai patiks. Gražūs 
moterų duetai. Kadangi žmonės 
mėgsta vyrų chorą, tai šį kartą 
turės progos pasigrožėti vyrais. 

Jul ius Savrimas: Operoje 
dainuoju gal jau 35 metus. Be
veik visose operose solo 
dainavau antraeiles partijas. 
Per tą laikotarpį buvo daug 
gražių prisiminimų. Geriausiai 
man galbūt patiko dainuoti 
operoje „Vilius Telis", kadangi 
ten buvo nebloga partija. Taip 
pat „Toscoje", „Traviatoje" 
senais gerais laikais, kai buvo 
visi dar jauni. Gastrolės Lietu
voje — tai nepaprastas įspūdis, 
nes mes buvom pirmieji ten iš 
išeivijos, kurie dainavom opero
je. Labai gražiai mus priėmė, 
liko didelis ir gražus prisimi
nimas. Ką apie „Normą"? 
Mums pernai buvo pasakyta 
ruošiantis „Otelio". Jei „Otelio" 
sudainuoji, tai gali bet kokią 
operą dainuoti. Sakysiu atvirai: 
„Norma" yra daug lengvesnė 
dainuoti negu „Otelio". 

Daugiau pasisakymų kitą 
savaitę. y j p 

LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA a n i s t i n e mokykla ir Švietimo 
taryba „Spindulys" ruošiasi 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

EKONOMINIŲ REIKALŲ 
BŪRELIO SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės 
Ekonominių Reikalų būrelio 
susirinkimas vyks antradienį, 
balandžio 6 d. ne bal. 1 d., kaip 
anksčiau buvo pranešta), 7:30 
v.v. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos apatinėje salėje. Olga 
Mikulskienė, Panevėžio miesto 
tarybos deputatė, praneš apie 
Panevėžio miesto ekonominę 
būklę ir reikalingą ekonominę 
paramą. Visi kviečiami. 

Edmundas Kulikauskas, 
susirinkimų koordinatorius 

PATIKSLINIMAS 

Žurn. Klevą Vidžiūnienė pra
šo patikslinti, kad Los Angeles 
mieste Dramos sambūrio pasta
tyto veikalo „Kalėdų senelis iš 
Los Angeles'" aprašyme buvo 
praleista svarbų vaidmenį atli
kusios aktorės Emos Dovydai
tienės pavardė. Aprašymo auto
rė atsiprašo. 

RELIGINIS KONCERTAS 

Religinį koncertą Šv. Kazi
miero bažnyčioje balandžio 4 d., 
sekmadienį, atliks tos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Vik
toro Ralio. Koncertas vyks tuoj 
po paskutiniųjų šv. Mišių. Pro
gramoje Theodore Dubois kan
tata ,,Septyni paskut in ia i 
Kristaus žodžiai". Ši Dubois 
lyrinė epinė kantata da chiesa 
byloja Kristaus kančią ir mirtį 
ir yra gavėnios meto liturgijos 
neatskiriana dalis. Solo parti
jas šioje kantatoje atliks svečiai, 
Los Angeles Master Chorale ir 
Los Angeles Operos dalyviai. 
Vargonais palydės Paulius 
Vytas. Dirigentas muz. 
Viktoras Ralys ir Šv. Kazimiero 
parapijos choro valdyba nuošir
džiai kviečia visus Los Angeles 
ir apylinkių lietuvius atsilan
kyti. 

LOS ANGELES 
„SPINDULIO" PROJEKTAI 

Knyga apie Los Angeles šokių 
ir dainų ansamblio „Spindulio" 
kūrėją ir mokytoją Oną Razu-
tienę bus baigta šių metų eigoje. 
„Spindulio" tradiciniame Blynų 
baliuje vadovė Danguolė Razu-
tytė-Varnienė supažindino su 
knygos nauja rašytoja Vale 
Baltušiene. 

Kartu su Šv. Kazimiero litu-

sukti vaizdajuostę dainuojančių 
vaikų, vaidinimų, žaidimų, ra
tel ių. Šį projektą pradėt i 
žadama šį pavasarį, o vaizda
juostę sukti — šią vasarą. Vaiz
dajuostę planuojama platinti 
vaikams JAV-se ir Kanadoje. 

G a i l ė R . 

SUSITIKIMAS SU 
A. ABIŠALA 

J a u k ų pobūvį, su t inkant 
atvykusį iš Lietuvos buvusį mi-
nisterį pirmininką A. Abišalą, 
surengė Lietuvių Bendruome
nės Vakarų apygardos ir Los 
Angeles apylinkės vardu pirm. 
Violeta Gedgaudienė savo 
puošniuose namuose Los 
Angeles šiauriniame priemies
tyje. Buvo sukviesti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
ir apylinkių nariai, Alto atsto
vas Antanas Mažeika ir Lietu
vos generalinis konsulas Vytau
tas Čekanauskas. Tai buvo 
puiki progų susipažinti su A. 
Abišala, apie kurį daug skai
tėme spaudoje, ir kuris pre
zidento rinkimuose talkino 
kandidatui St. Lozoraičiui. Šis 

Balandžio 5 - 20 
Gegužės 3 -18 
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 2-17 
Rugpjūčio 3-18 
Rugpjūčio 9 - 24 
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 tiktam 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 Knopp St. 

BrooMynNY 11229 
Tol. 718-76»-3300; 1-800-952-0119 

FAX 718-769-3302 
Tolox 216 282 

Lietuvos generalinis konsulas Los Angeles mieste Vytautas Čekanauskas 
ir jo žmona Janina sveikina svečius atsilankiusius į Lietuvos Nepriklausomy
bės 75 metų sukakties minėjimą. 

Nuotr. V. Pluko 

šąla nuolat buvo apsuptas 
veikėjų. Sekančią dieną A. 
Abišala kalbėjo ir pilnutėlei 
žmonių salei parapijoje, tiksliai 
atsakydamas į jų klausimus. 
Dauguma sus idarėme gerą 
nuomonę apie šį žmogų, ir tikė
jomės, kad tokių asmenų atsiras 
ir daugiau dabartinėje naujoje 
Lietuvos valdžioje. 

RKV 

žmogus pasirodė esąs labai 
plačios galvosenos ir labai 
tinkamas atstovauti dabartinei 
Lietuvai plačiąja prasme. 

Susirinko didžiulis būrys 
norėjusių sužinoti A. Abišalos 
nuomonę apie valdžios ir visos 
Lietuvos žmones, jų nuomones 
ir ateitį, kiek ją pajėgiame su
prasti. 

Vaišės buvo puikios. A. Abi-

midlcind Rzclcral 
Savings and Loan Associat ion 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE 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 

EEE 1=1 
EOUUNŪUSMC 
UENDER 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 'Z^lsbeLŠ* 

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 Avtnu* 
Htcfcory MIII, llllnol* 60457 
T*l. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Ustuva 
T •(•fonai: 77-76-07 Ir 77-83-02 

J 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
0430 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60842 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 

# 601 Gegužės 6—23 
# 602 Birželio 13—28 
# 603 Liepos 10—22 
# 604 Rugpjūčio 8—23 
n 605 Rugsėjo 1—15 
n 606 Birželio 22—Liepos 7 
# 607 Liepos 10—18 
# 608 Rugpjūčio 1—12 
# 609 Rugsėjo 18—27 

Teatrų Festivalis 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos 
San Francisco, Hollyvvood, Los Angeles, San Diego 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena. Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 
Bal. 5, 12, 19, 21 
Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31 
Birž. 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 keliauti 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 informacijų kreiptis AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tol. 706-422-3000. Fmx # 708-422-3163 
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JAV LB Ekonominių Rolkalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

KĄ VEIKIA ERT? 
(Tęsinys) 

Praėjusį kartą aprašėme ERT 
planus, o dabar norime supažin
dinti su ERT nariais, kurie yra 
įvairių sričių profesionalai. 

Antanas Dambriūnas — pir
mininkas 310-859-9668. Gyvena 
Los Angeles, bet užaugo Wa-
shington, D.C., kur buvo ak
tyvus lietuviškoje veikloje. Jo 
iniciatyva įsteigta šokių grupė 
ir sporto klubas. J is buvo 
aktyvus moksleivių ir studentų 
ateitininkų veikloje; buvo pir
mosios Amerikos Lietuvių Jau
nimo sąjungos centro valdybos 
vicepirmininkas. Vėliau da
lyvavo New Yorko ir Londono 
jaunimo sąjungos veikloje. 

Antanas Dambriūnas yra bai
gęs politinius mokslus Univer
sity or Maryland bakalauro 
laipsniu ir tarptautinius verslo 
bei finansų mokslus Seton Hali 
University magistro (MBA) 
laipsniu. Nuo 1978 metų dirba 
Warner Brothers filmų gamy
bos ir komunikacijos kom
panijoje. Šiuo metu yra firmos 
viceprezidentas tarptautiniams 
administracijos reikalams. 
Įvairiose savo darbo pareigose 
yra aplankęs didelę dalį pa
saulio kraštų. Yra daug kartų 
buvęs Lietuvoje; moka rusų ir 
vokiečių kalbą. Antanas yra 
vedęs ir augina dvi dukrytes. 

William Acromite — vicepir
mininkas, Investicijų skyrius 
714-583-0241. William yra 
lietuvių kilmės iš tėvo pusės. 
Baigęs humanitarinius mokslus 
(Liberal Arts) bakalauru iš Not
re Dame, South Bend, Indiana. 
Dvejus metus dirbo kaip elek
tronikos komponentų prekiau
tojas robotikos ir metalo 
gamybinės įrangos pramonėje. 
Po to baigė teisės mokslus 
Thomas W. Cooley Law School, 
Lansing, Michigan. Studijuoda
mas teisę, dirbo Michigan vals
tijos prokuroro įstaigai ir 
legislatūrai. 

William praktikuoja verslo ir 
nekilnojamo turto teisę Irvine, 
Kalifornijoje nuo 1987 m. Šiuo 
metu dirba Keith A. Rosen-
baum Law įstaigoje, 714-
753-1990. Jo patirtis koncent
ruojasi verslo ir turto pirkime 
bei pardavime, verslo forma
vime, komerciniuose susitari
muose ir komercinėse bylose. 
Jis taip pat prityręs tarptautinio 
verslo reikaluose ir susipažinęs 
su JAV eksporto taisyklėmis dėl 
technologijos ir licensijų. 

William Acromite gyvena 
Mission Viejo, Kalifornijoje su 
žmona ir 5 metų dukryte. Jis 
susipažinęs su lietuvių ir rusų 
kalbomis. Priklauso Notre 
Dame Club of Orange County, 
the International Law Section of 
the State Bar of California, the 

American Philatelic Society, 
vietinei Parent-Teacher Asso-
ciation ir vasaromis teisėjauja 
American Youth Soccer Organi-
zation. 

Nida (Žibutė) Brinkis -
teisės patarėja , advokatė 
818-337-0777. Užaugo Los An
geles ir baigė Šv. Kazimiero 
šeštadieninę mokyklą. Daugelį 
metų dalyvavusi visuomeni
niame darbe ir įvairių orga
nizacijų veikloje, įskai tant 
vietos kultūros vienetus, skau
tų, ateitininkų, LB, ALTo, Lie
tuvių Fronto Bičiulių, ALIAS ir 
Lietuvos Vyčių organizacijas. 
Lietuvių Respublikonų ir Heri-
tage organizacijose dalyvavusi 
kaip teisinė patarėja. Šiuo metu 
yra Lietuvos Gimnazijoms remti 
komiteto pirmininkė. Sorop-
timists yra atsakinga už biule
tenius. 

Būdama 19 m., Žibutė buvo 
pirma moteris, baigusi inžine
rijos mokslus California State 
University. Po to studijavo kom
piuterių mokslą Chicago Uni
versity, kol ištekėjo. Tuomet dir
bo Jet Propulsion Laboratory ir 
kitom firmom. Su pagerbimais 
baigė teisės mokslus Southvves-
tern University 1975 m. Prakti
kuoja civilinę ir kriminalinę 
teisę. Su savo vyru, buvusiu 
teisėju Jack Alex, turi nuosavą 
teisės įstaigą Alex and Brinkis, 
Attorneys at Law. Taip pat yra 
dėsčiusi teisę Glendale Univer
sity School of Law ir dirbusi val
džios įstaigose. 

Žibutė turi tris suaugusius 
vaikus. Vyriausias studijuoja 
mediciną, vidurinė yra advoka
tė, o jauniausias studijuoja ve
terinariją. 

Edmundas Kulikauskas — 
vicepirmininkas, Informacijos 
skyrius 714-521-8694. Gyvena 
La Paima, pietinėje Kalifornijo
je; prieš tai gyvenęs Čikagoje. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
narys. Aktyvus LB Los Angeles 
apylinkės narys, 1987-89 m. 
buvo valdybos pirmininkas. 
Taip pat yra vienas iš šiuo
laikinių LB „Lietuvių Dienų 
Los Angeles" pradininkų. Bū
damas JAV LB Tarybos nariu 
prisidėjo prie ERT steigimo. 

Edmundas Kulikauskas yra 
baigęs elektros inžinerijos 
mokslus University of Illinois 
su BSEE laipsniu. Po to tęsė 
inžinerijos studijas University 
of California at Los Angeles 
(UCLA). Nuo 1965 metų dirba 
Hughes Aircraft Co. prie radijo 
lokatorių (radar) sistemų kur 
eina vyresnio inžinieriaus parei
gas. Darbas apima konsultaci
jas su klientais, sistemų pro
jektų sudarymą, analizę, apara
tūros blokų integravimą ir 
sistemų išbandymus gamykloje 
ir užsienyje. Firmos reikalais 

keliavęs po Europą ir Azįą. Yra 
kelis sykius lankęsis Lietuvoje 
paskutinį kartą 1992 m. rugsėjo 
mėn. Edmundas yra vedęs ir tu
ri du suaugusius sūnus ir duk
rą. 

Algis Mikuckis — iždininkas 
818-248-5709. Gimęs ir užaugęs 
Los Angeles. Buvo aktyvus 
skautas, šokių grupės šokėjas ir 
baigė Šv. Kazimiero šeštadie
ninės lituanistinės mokyklos 
mokytojų kursus. Šiuo metu yra 
šios mokyklos iždininkas. 

Algis yra baigęs verslo 
(business) mokslus University of 
Southern California ir turi 
Certified Public Accountant 
(CPA) specialybe. Jis dirba kaip 
senior audit manager Deloitte 
& Touche firmoje. Algis yra 
vedęs ir turi tris sūnus. 

Milda Skučas Napjus — 
vicepirmininkė, Prekybos (Mar-
keting) skyrius 310-276-0901. 
Gyvena Beverly Hills, užaugo 
New Jersey. Priklausė mokslei
vių ir studentų ateitininkų or
ganizacijai. Turi matematikos 
bakalauro laipsnį suteiktą An-
nhurst College ir magistro 
laipsnį kompiuterių (Computer 
Science) srityje iš West Coast 
University. 

Dirba Hughes Aircraft, Co., 
kur yra atsakinga už naujo dar
bo įnešimą (new business cont-
racts) kompiuterių srityje (com-
puter technology). Ieškodama 
naujų sutarčių dažnai apvaži-
nėja JAV. 

Ištekėjus už dr. George Nap
jus, viceprezidento Teledyne 
Systems. Turi vieną sūnų, 
Eriką, kuris studijuoja kompiu
terių inžineriją Camegie Mellon 
U. 

Darius Raulinaitis — vice
pirmininkas, Konferencijų sky
rius 818-243-7958. Gyvena ir 
užaugo pietų Kalifornijoje. Buvo 
aktyvus jūrų skautas ir priklau
sė „Bangos" sporto klubo tinkli
nio komandai. 

Baigęs ekonomikos mokslus 
bakalauru (BA) iš University of 
California at Los Angeles 
(UCLA) Tarptautinius verslo ir 
finansų mokslus baigęs San 
Francisco State University 
magistro (MSBA) laipsniu. Šiuo 
metu lanko metų Chartered Fi
nancial Analyst kursą. 

Nuo 1985 metų dirba akcijų ir 
biržos srityje ir nuo 1990 metų 
dirba Shearson Lehman Bro
thers kaip brokeris. Vedęs ir 
gyvena Glendale mieste. 

Edmundas Kulikauskas 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRĖJŲ SAVANORIŲ 
SĄJUNGĄ ATKŪRUS 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 27 d. 5 

1993 m. sausio 23 d. Vilniuje 
buvo atkurta Lietuvos Ka
riuomenės kūrėjų savanorių 
sąjunga, gyvavusi Nepriklau
somoje Lietuvoje nuo 1927 m. 
sausio 8 d. iki 1940 m. birželio 
15 d. Sąjungos centro valdybos 
pirmininku išrinktas Vytautas 
Jasulaitis. Su juo kalbasi JAV 
lietuvių visuomenės veikėjas, 
žu: n listas Kazys Karuža. 

„VĖJAS" BALTIJOJE 

Vasario 24 d. iš Klaipėdos uos
to į Baltijos jūrą išplaukė Lietu
vos jūrinių tyrimų laboratorijos 
mokslinio tyrimo laivas ^Vė
jas". Per dešimtį parų įvairių 
sričių mokslininkų specialistų 
grupė padarys Baltijos jūros 
žiemos ekologinę nuotrauką. 
Bus atl ikti jūros vandenų 
h i d r o m e t e r i o l o g i n i a i , 
hidrometeriologiniai, hidro
cheminiai ir hidrobiologiniai 
tyrimai (..Lietuvos ry ta s" , 
02.25) 

Prof. Vytautas Jasulaitis. 

Lietuvių Bendruomenės Ekonominių Reikalų Tarybos nariai. Iš kairės: VVilliam Acromite, Darius 
Laurinaitis, Milda Napjus. Antanas Dambriūnas — pirmininkas, Edmundas Kulikauskas: trūksta 
Algio Mikuckio ir Nidos Brinkis. 

— Kas paskatino atkurti 
gyvavusią Nepriklausomoje 
Lietuvoje Lietuvos Ka
riuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungą? 

— Lietuvis visada priešinosi 
okupantui. Nesvarbu, kokios 
spalvos jo vėliava buvo. Žmonės, 
pakilę su ginklu rankoje, norėjo 
vieno: kad, likę gyvi, gyventų 
laisvi ir nepriklausomi. Dau
gumas tų, kurie priešinosi 
okupantams, davė kario prie
saiką. Jie Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai, savanoriai, kuriuos 
atkurta Sąjunga ir vienija. 

— Kas turi teisę būti šios 
Sąjungos nariais? 

— Tikraisiais nariais gali 
būti Lietuvos Respublikos pi
liečiai, davę kario priesaiką iki 
1991 m. rugpjūčio 22 d. Iš jų: 
savanoriai, buvę Sąjungos na
riai, partizanai, politiniai kali
niai, šauliai, asmenys, atėję į 
žaliaraiščių būrius, saugoje įvai
rius valstybinius objektus, kūrę 
krašto apsaugos struktūras. 

Tačiau Sąjunga vienija ir na
rius rėmėjus Jais gali būti 
Lietuvos Respublikos piliečiai, 
gyvenantys Lietuvoje ir už
sienyje bei išeivijos lietuviai, 
taip pat tremtiniai lietuviai, pri
tariantys Sąjungos tikslams. 
Labai nusipelnę Lietuvai žmo
nės gali būti išrinkti garbės na
riais. 

— Kokie atkurtos Savano
rių sąjungos tikslai? Ko ji sie
kia? 

— Sąjungos svarbiausi tikslai 
— saugoti ir ginti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, 
ugdyti tautine savimonę, Lietu
vos Respublikos piliečių savi
garbos jausmą ir supratimą, 
st iprinti valstybingumą, 
rūpintis save narių, žuvusių 
karių, savanorių, partizanų. 
Nepriklausomybės gynėjų 
šeimų materialine padėtimi, jų 
socialinėmis garantijomis, žuvu
siųjų atminimu. 

— Jūs, kiek žinau, taip pat 
savanorio sūnus? 

— Mano tėtis Lietuvos ka
riuomenės pulkininkas. 2-jo 
artilerijos pu i ko vadas Vincas 
Jasulaitis. Jis 1919 m. vasario 
1 d. įstojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomene, baigė I-ją Karo 
mokyklos laidą, už kovas su 
bermontininkais buvo apdo
vanotas Vyčio Kryžiaus ordinu. 
1941 m. bolševikų buvo suim
tas. 10 metu kalėjo Lamos ir 
kituose sovietinio gulago lage
riuose. Po to nuvo ištremtas į 
Sibirą. 1956 m grįžo iš tremties 
j Lietuvą. Mirė 1988 metais. 

— Kaip Jūsų tapote sava-

tas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo aktas, tačiau sovie
tinis drakonas okupacinės ka
riuomenės ir vietinių kolobo-
rantų veiksmais dėjo visas pa
stangas sutrypti teisėtus tautos 
siekius į laisvę. Mūsų nepalaužė 
sovietinės imperijos šantažas ir 
ekonominė blokada, isteriški 
koloborantų grasinimai ir sovie
tinės kariuomenės „pasiut
polkės" miestų gatvėse bei 
keliuose. Kuomet 1991 m. sau
sio 8 d. koloborantai ir okupan
tai bandė įsiveržti į Aukščiau
sios Tarybos rūmus, tarp juos 
gynusių buvau ir aš. Sausio 11 
d. daviau kario priesaiką. Aukš
čiausios Tarybos rūmus gyniau 
visą mėnesį, iki vasario 8 d. 

— Papasakokite apie save. 
— Aš esu Vilniaus technikos 

universiteto Kelių katedros 
vedėjas, docentas, daktaras. 
1990 m. mane išrinko Vilniaus 
miesto Tarybos deputatu, esu 
šios Tarybos Jungtinės Sąjūdžio 
frakcijos pirmininkas. Priklau
sau Nepriklausomybės partijai. 
Dabar tapau Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių są
jungos centro valdybos pirmi
ninku. 

— Ar gali tikėtis JAV ir ki
tur gyvenantys lietuviai tap
ti šios Sąjungos nariais? 

— Aš kreipiuosi į visus, gyve
nančius užsienyje lietuvius, dar 
gyvus 1918-1920 metų Lietuvos 
kariuomenės savanorius, taip 
pat į tuos, kurie pagal Sąjungos 
įstatus gali būti Sąjungos na
riais: praneškite apie save. Taip 
pat kviečiu, visus norinčius tap
ti nariais — rėmėjais, visus tuos, 
kurie domisi Sąjungos veikla, 
rašyti mums. Kol Sąjunga dar 
neturi savo būstinės, rašykite 
adresu: Vytautas Jasulaitis, 
Vileišio 14-5, Vilnius 2055, 
Lietuva — Lithuania. 

— Linkiu Jums sveikatos, 
ryžto ir d ide lės s ė k m ė s 
atsikūrusiai Lietuvos Ka
riuomenės kūrėjų savanorių 
sąjungai. Ačiū už pokalbį. 

Kun. Ričardas Grasso laimina Jadvygą ir Kazimierą Barūnus, švenčiančius 
savo vedybinio gyvenimo 50 metų sukaktį. 

PENKI DEŠIMTMEČIAI 
LAIMĖS IR VARGO KELIAIS 

Jadvygos ir Kazimiero Barūnų 
vedybinę sukaktį prisimenant 

Pastaba: doc. Vytautas Jasu
laitis šiomis dienomis išrinktas 
Vilniaus meru. 

ERELIO LIZDO LIKIMAS 
Floridos Audubon draugija 

paskyrė 7,000 dol., kurie bus 
išmokėti asmeniui, padėjusiam 
susekti, kas nukirto medį su 
erelio lizdu. Ši draugija pakelėse 
pastatė 5 didžiules reklamines 
lentas su informacijos ieškiniu 
ir tikisi, kad tokiu būdu galės 
sugauti nusikaltėlį. 

Medis — aukšta pušis, kurios 
viršūnėje buvo erelio lizdas, 
nukirstas gruodžio mėn. Clear-
vvater, Fla. priemiestyje. Audu
bon draugijos žmonės lizde rado 
vieną kiaušinį, iš kurio pavyko 
išperinti ereliuką, užauginti ir 
paleisti į laisvę. Neaišku, kodėl 
pušis buvo nuk i r s t a , bet 
Floridos įstatymai draudžia 
naikinti medžius, kuriuose peri 
vadinamieji „plikieji" ereliai. 

PANAIKINS MAISTO 
ATSARGAS 

noriu. 
1990 m. kovo 11 d. paskelb-

Londonas. - Šaltojo karo 
metu Anglijos vyriausybė buvo 
sukaupusi 200.000 tonų maisto 
atsargų ir sandėliavusi jas įvai
riose slaptose vietose, iš kur ga
lėtų aprūpinti gyventojus atomi
nio karo atveju. Dabar Žemės 
ūkio ministras John Gummer 
nusprendė, kad šias atsargas il
giau laikyti neverta. Maistas 
bus parduodamas, grąžintas jo 
gamintojams arba išdalinamas 
vargšams. Tarp atsargų yra 
sausainių, miltų, cukraus, mė 
sos skardinių ir kitų negen
dančių produktų, kurie sande 
liuose stovi jau 40 ir daugiau 
metų. 

Išaušo gražus, saulėtas kovo 4 
d. rytas. Tai šv. Kazimiero šven
tė . Didelė šventė Daytona 
Beach, FL gyvenantiems Jadvy
gai ir Kazimierui Barūnams. 
Kazimiero vardadienis, ką tik 
praėjo aštuoniasdešimt pirmasis 
gimtadienis ir Jadvygos ir 
Kazimiero Barūnų vedybinio 
gyvenimo 50 metų sukaktis. 

Jaukūs, gražūs Barūnų namai 
šiame lietuvių telkinyje. Kad ir 
žiema, bet kieme žydi Floridos 
gėlės, čia pat amžinai ošiantis 
Atlantas. Jadvyga ir Kazimie
ras šiandien šventiškai nusi
teikę. Abu sveiki, ramioje ap
linkoje sklaido nuskubėjusių 
laimingų ir varganų dienų 
knygos lapus. O tiek metų 
drauge išgyventa! Su meile, 
kantrumu, penkiasdešimt metų 
kurstė šeimos židinį, budėdami, 
kad jokie atšiaurūs vėjai, rūpes
čiai, vargai, trūkumai jo neuž-
pūstų. 

Besidalindami mintimis. Jad
vyga ir Kazimieras Barūnai su
grįžta į praeitį. 1942 m. pavasa
ris. Tėvynėje siaučia didysis 
vokiečių-rusų karas. Pilnos 
nerimo dienos. Jaunas Kazi
mieras Barūnas vyksta į Mažei
kius suorganizuoti elektros 
energijos tiekimą Mažeikių 
miestui iš Latvijos. Kažkokiais 
reikalais užsuka į miesto ligoni
nę ir čia netikėtai susitinka, 
susipažįsta su labai dailia 
gailestingąja sesele, Jadvyga 
Bolyte. 

Pažintis neišsiskyrė, susi
tikimai dažnėjo, ir pagaliau 
metų draugystės Jadvyga ir 
Kazimieras nutarė savo gyve
nimus sujungti, kad tėvynės su
temų metuose gyvenimas būtų 
laimingesnis. 

— Nutarėm, kad pasidalintas 
vargas yra tik pusė vargo, o 
pasidalintas džiaugsmas — dvi
gubas džiaugsmas — prisimena 
Kazimieras. 1943 m. kovo 4 d. 
šv. Kazimiero dieną, Mažeikių 
bažnyčioje klebonas kun. 
Rasimas surišo mūsų rankas, 
tardamas: ,,Ką Dievas, Baž
nyčia sujungia, teneišskiria 
žmogus, rūpesčiai, vargai". 

— Ir tas ryšys stipresnis už 
plieną, išlikęs penkiasdešimtį 
metų. Jo neišstenge nutraukti 
nei bėgimas iš tėvynės, nei 
bombų kruša Vokietijoje, nei 
skurdas stovyklose, nei įsikū
rimo vargai, pasiekus šią šalį. — 
abu Barūnai kartojo tuos žo
džius, švęsdami vedybinio gyve
nimo 50-ties metų sukaktį, savo 
namuose, artimųjų draugų 
būryje, vasario mėn. 27 d. 

Jadvygos ir Kazimiero Barū
nų šeima — gražus pavyzdys lie
tuviškom šeimom. Ramūs, mie
li, tolerantiški, mylintys savąją 
šeimą, draugus. 

Visur jungėsi į lietuviškąją 
veiklą: tiek Vokietijoje, o vėliau 
Amerikoje. Dainavo choruose, 
Kazimieras Bostone aktyvus 

visuomenininkas, kultūri
ninkas, įvairiose pareigose 
lietuvių organizacijose. Jautrūs 
tėvynei, išeivijai, remia stam
biomis aukomis ir dabar. Jadvy
ga, gražiabalsė Sietyno daini
ninkė, Kazimieras LB apyl. 
valdyboje, patarnautojas pamal
dose, choro Sietyno programose 
komentatorius. Visa širdimi 
abu Barūnai sielojasi ir da
bartiniu Lietuvos likimu. Jų 
gyvenimas, atrodo, skirtas kitų 
laimei ir džiaugsmui. Tą mato 
draugai, tą mato visas ir mūsų 
telkinys. 

Nestokota rūpesčių ir var-% 

gelių, pelnint duoną sunkiuose 
darbuose ir šiame krašte. Išau
gino, išmokslino gražią lietu
višką šeimą — dvi dukras, du 
sūnus, o dabar džiaugiasi vaikų 
šeimoje — žentais marčiomis. 
Senelius myli dvi dukraitės ir 
du vaikaičiai. Šeimą išauginti 
reikėjo daug kantrybės, meilės. 
Tą įgyvendino šios dienos soli-
nezantai. 

Vedybinio gyvenimo sukak
ties šventė jų namuose. Juos 
supa didelis būrys draugų. Kun. 
Ričardas Grasso pašventina 
vaikų šeimoje jiems ta proga 
padovanotus specialius žiedus, 
pakartoja moterystės įžadus, pa
laimina, sveikindamas gražiu, 
Barūnų šeimos gyvenimą išryš
kinančiu, žodžiu. 

Žodį taria dr. Serafiną Suka-
revičienė. Barūnai kun. Ričar
dui Grasso įteikia dovaną — 
juostą iš Lietuvos, kurią kun. 
Grasso žada naudoti stulos vie
toje bažnytinėse apeigose. 

Juoze Daugėlienė Barūnus 
pasveikina Sietyno vardu, pasi
džiaugdama jų įnašu į šio choro 
sėkmingesnę veiklą. Žurnalis
tas, visuomenininkas, buv. Klu
bo pirmininkas Jonas Daugėla 
labiausiai pabrėžė Barūnų 
įnašą į šio telkinio lietuvių gy
venimą, jį visokeriopai pratur
tinant ir neįmanomas, atrodo, 
būtų gyvenimas be darbščiųjų 
Barūnų. Linkėjimus išreiškė 
Valytė Skridulienė, Jurgis 
Janušaitis pasveikino LB apyl. 
pirmininkės dr. Sigitos Rama
nauskienės, valdybos ir bend-
ruomenininkų vardu. Suglaus
tai išsakė jų nuostabiai gražų 
vedybinį gyvenimą. Palinkėjo 
prie ošiančio Atlanto dar daug 
gražių, kūrybingų ir laimingų 
metų. 

Pabaigoje jautriai apie savo 
gyvenimą, sėkmes ir vargus 
kalbėjo abu Barūnai, išreikš
dami padėką draugams, išsaky
dami daug įdomių detalių, 
kurios lėmė jų laimingą gyve
nimą. 

Jurgis Janušaitis 

• 1950 m. kovo 8 d. Sovietų 
Sąjunga paskelbė, kad yra pasi
gaminusi pirmąją savo atominę 
bomba. 
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

TELEFONO VAGYSTĖS 

Klausimas klaustas Jaunimo 
centre Chicagoje po „Draugo" 
koncerto: 

Ką manote apie Hillary 
Clinton? 

Paskambino žmogui gražiai 
kalbantis asmuo, pasisakė, kad 
jis yra ilgų distancijų (long 
distance) telefono įstaigos tar
nautojas, ir nori pat ikr int i 
telefono kortelės (calling card) 
numerį. Telefono įstaigai atro
do, kad kažkas nelegaliai nau
doja to asmens telefoną. 

Žmogus, nieko blogo negal
vodamas, davė savo telefono 
kortelės numerį. Po mėnesio, 
gavęs savo telefono sąskaitą, 
nemaloniai nustebo, pamatęs, 
kad kažkas, naudodamas jo kor
telės numerį, priskambino tūks
tančius dolerių į visas pasaulio 
šalis. 

Vyresnio amžiaus žmogus atei
na į Socialinių reikalų raštinę 
su telefono sąskaita, kuri rodo, 
kad jis daug kartų skambino į 
Meksiką ir pr ika lbė jo už 
daugiau kaip 500 dol. Šis asmuo 
nekalba i span i ška i , n ieko 
nepažįsta Meksikoje ir net 
sunkiai susikalba angliškai. 

Moteris persikeldama į naują 
butą, užmiršo paskambin t i 
telefono įstaigai ir paprašyti, 
kad išjungtų jos telefoną 
sename bute. Po mėnesio laiko 
gauna sąskaitą, kuri rodo, kad 
jos registruotu telefono nume
riu, kažkas prikalbėjo už 500 
dolerių. 

Tai tik keletas pavyzdžių, 
kurie parodo kaip nesąžiningi 
asmenys naudojasi kitų telefo
nais. Telefono įstaigos apskai
čiuoja, kad per metus laiko JAV 
telefono vagys pavagia per 
vieno bilijono dolerių telefo
ninių patarnavimų. 

Asmenys, kurie nukenčia nuo 
telefono vagių, neturi mokėti už 
telefoninius patarnavimus, ku
riais jie nesinaudojo, bet jie turi 
apie tai pranešti kaip galima 
greičiau telefono įstaigai. Ta
čiau už pavogtą telefoninį 
patarnavimą mes mokame, nes 
telefono įstaiga pakelia telefono 
naudojimo kainą mums visiems, 
kad galėtų padengti žulikų 
padarytą nuostolį. 

Telefono įstaigos duoda keletą 
patarimų, kaip reikia apsisau
goti nuo telefono vagių. 

Persikeliant iš vienos 
vietos į kitą: visada praneškite 
telefono įstaigoms (vietinių ir il
gų distancijų), kokią dieną išsi-
keliate, kad išjungtų senoje vie
toje ir įjungtų naujoje jūsų tele
foną ir kad jūsų telefono sąskai
tą siųstų į naują jūsų gyvenvie
tę. Tuščiame bute ar name pa
liktas telefonas ar atsiųsta te
lefono sąskaita yra pakvieti
mas vagims telefonu pasinau
doti. 

Telefono kortelė. Paskam
bina telefonu asmuo ir labai 
mandagiai pasako, kad jis esąs 
telefono įstaigos tarnautojas ir 
sako, kad jūsų kortelės numeriu 
paskut iniu laiku yra daug 
skambinta, ir jis nori patikrinti 
jūsų kortelės numerį.•• Telefono 
kortelė yra kaip kredito kortelė, 
naudodami ją, galite skambin
ti iš visur, nenaudojant pinigų. 
Niekas ir niekam neduokite 
telefonu ar kitaip savo telefono 
kortelės numerio . Telefono 
įstaiga niekada jums neskam
bins ir neklaus numerio, nes jie 
jūsų numerį žino. Naudodami 
telefono kortelę viešoje vietoje, 
būkite labai atsargūs, uždenki
te, kad matytumėte tik jūs ir 
niekas kitas iš šalies. Jeigu 
turite telefono numerį paskai
tyti garsiai, pasisaugokite, kad 
kiti negirdėtų. Jeigu skambi
nant turite išspausti telefono 
aparate telefono kortelės nume

rius, uždenkite, kad niekas iš 
toliau nematytų, kokius nume
rius spaudėte. Jeigu jaučiate, 
kad kokiu nors būdu kas nors 
gavo jūsų kortelės numerį ir jį 
naudoja, tuojau pat praneškite 
telefono įstaigai . Telefono 
įstaiga tuojau panaikins jūsų 
seną numerį ir duos naują nu
merį-

I lgų d i s t anc i jų skam
binimai (long distance calls). 
Suskamba telefonas, ir operato
rius sako, kad skambina Jonas 
ir kad jis nori šiuo numeriu 
skambinti „long distance". Jūsų 
vyro vardas yra Jonas... Ar jūs 
esate tikra, kad tai buvo jūsų 
vyras? Visada prašykite tele
fono operatoriaus išgirsti skam
bintojo balsą, kad galėtumėte 
žinoti, kas iš tikrųjų nori jūsų 
telefono numeriu naudotis. 

Dažnai apgavikai patikrina 
telefono knygą, suranda tele
fono numerį su pavardėmis, 
skambina vyrui ar žmonai, 
sakydami vardus, ir taip apgau
lingai panaudoja jūsų numerį, o 
jūs mokate už jo padarytą pa-
skambinimą. 

Kada skambinate iš vieno te
lefono ir norite, kad patarna
vimo sąskaita būtų siunčiama 
kitam telefono numeriui, vadi
namam „third party billing", te
lefono operatorius turi patik
rinti, kad asmuo, tai darantis, 
turi teisę naudoti tą numerį. 
Kada operatorius paskambina 
ir klausia, ar asmuo gali nau
doti jūsų numerį perkelti skam
binimo sąskaitą, visada būkite 
tikri, kad žinote, kas tas asmuo 
yra. 

P a t a r i m a i apsisaugoti 
telefono vagių — išnaudotojų: 

1. Niekam neduokite savo 
telefono kortelės numerio ir 
saugokite, kad niekas jo nema
tytų. 

2. Tuoj pat praneškite telefono 
įstaigai, jeigu nujaučiate, kad 
kas nors naudoja jūsų telefono 
kortelės numerį. 

3. Persikeldami iš vienos vie
tos į kitą, praneškite telefono 
įstaigai, kad išjungtų telefoną 
senoje vietoje ir sąskaitą siųstų 
į naują gyvenvietę. 

4. Neleiskite niekam skam
binti, naudojant jūsų numerį, 
nepatikrinę asmens tapatiš-
kumo. 

5. Nepažįstamam asmeniui 
paskambinus telefonu, niekada 
neduokite asmeninių žinių apie 
save. 

6. Gavę telefono sąskaitą, tuo
jau ją peržiūrėkite. Jei ko nesu
p r a n t a t , pasiaiškinkite su 
telefono įstaiga. 

7. Telefono naudotojai turi 
teisę nemokėti jiems nepriklau
sančių patarnavimo mokesčių, 
bet apie tai turite išsiaiškinti su 
savo telefono įstaigomis. 

Sąskaitoje yra parašytas tele
fono numeris, kuriuo reikia 
skambinti, jeigu turite kokių 
neaiškumų dėl sąskaitos. Kiek
viena valstija turi valdišką 
įstaigą, kuri reguliuoja telefono 
įstaigas ir tikrina telefono nau
dotojų nusiskundimus. Jeigu jūs 
nežinote savo valstijos įstaigos 
vardo, kuri reguliuoja jūsų 
valstijos telefono ir vartotojų 
nusiskundimus, pažiūrėkite sa
vo telefono knygon ir raskite 
jūsų valstijos „Consumer Agen-
cy", kuri nurodys jums įstaigą. 
kur kreiptis su skundais. „The 
Federal Communication Com-
mission" yra federalinės val
džios įstaiga, kuri tvarko nusis-

dešimt naujų kompiuterių. 
Vidaus reikalų ministro pava
duotojas Vytautas Skapcevičius 
sako, kad tarnybos turėtų 
suspėti visiems piliečiams 
išduoti naujus pasus iki liepos 
1 dienos. Tačiau jis abejoja, ar 
visi iki to laiko pateiks do
kumentus. Pilietybės pažymėji
mus užpernai ir pernai vėlavo 
atsiimti apie 340,000 į juos tu
rėjusių teisę žmonių. (Elta) 

Dalia Urbutienė: „Galų gale 
protingas vyras vedė protingą 
moterį! Gerbiu vyrą, kuris ne
bijo vesti protingos moters". 

Milda Tamulionienė: „Iš 
karto nepatiko, bet juo toliau, 
tuo labiau patinka, ką ji dirba. 
Tikiu, kad padarys ką nors gero 
Amerikos sveikatos apsaugai". 

i 

IMEX AMERICA, INC. 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius mažu nuošim
čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-0049, 
Fax 708-868-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v.v. 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

Raimundas Šlenys; „Užra
kinti virtuvėj ?u visom kitom 
panašiom! c-

Klausė Indrė 

Kornelijus Jazbut i s ; „Ji 
daug dirba, padeda savo vyrui. 
Tikiu, kad dėl medicininio 
aptarnavimo ką nors gero nu
veiks". 

Vida Momkutė: „Ji gauna 
per daug kritikos per anksti. Jai 
ir prezidentui turėtų būti su
teikta proga įrodyti, ką gali 
atlikti". 

kundimus ir atsako visus klau
simus, surištus su tarpvalsty
biniais telefono patarnavimais. 
Įstaigos adresas yra FCC, 2025 
M str. N.W., Room 6202 Wa-
shington, DC 20554, telef. 
1-202-632-7553. 

Ši informacija paimta ir vers
ta iš U.S. Office of Consumer Af-
fairs, Consumer Action, Natio
nal Association of Consumer 
Agency Administration, Sprint 
informacinių leidinėlių. 

Išvertė ir spaudai paruošė 
Birutė Jasai t ienė. 

BUS UŽGESINTA 
AMŽINOJI UGNIS 

Daug metų Karių kapinėse 
degė Amžinoji ugnis. Pabrangus 
dujoms, ši ugnelė tapo sunkiai 
pakeliama miesto biudžetui. 
Esant dabartinėms kainoms, 
per metus reikia mokėti 1.42 
mil. talonų, tad vasario 23 d. 
miesto valdybos posėdyje buvo 
nutarta nuo kovo 1 ją išjungti. 
Amžinoji ugnis plevens tik Vy- • 
tauto Didžiojo Karo muziejaus 
sodelyje. Karių kapinėse ji bus 
uždegama tik du kartus per 
metus — lapkričio 23 d. ir 
gegužės 9 d. („Kauno diena", 
02.24) 

MILIJONASIS PASAS 
LAUKIA SAVININKO 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

Kovo antrą savaitę buvo 
išduotas milijonasis Lietuvos 
Respublikos piliečio pasas. 
Kompiuteriai, paskaičiavę pa- j 
davusiųjų pareiškimus eilišku
mą, nustatė, kad ji gaus ūkinin- Į' 
kas iš pietų Lietuvos Vitas Ger- Į 
velis. 

Lietuviški pasai jau išrašyti 
40% Lietuvos pilietybę priėmu
sių žmonių. Kasdien išspausdi
nama apie 6,500 dokumentų. 
Netrukus jų bus paruošiama 
dvigubai daugiau, nes įsigyta 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

L icensed. Bondod, Insured 
Nauji da r 'oai ir pataisymai. Virtuvės 
ir von ics kabinetai . Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius v 

BEN SERAPINAS 70S-S3S-2960 

NERINGA 
VASAROS STOVYKLA 

Marlboro, Vermont 

IEŠKOM: 
Kūrybingų, talentingų, pasiaukojančių, jaunuolių (18 + 
amžiaus) vadovauti/dirbti su jaunimu. 

ATLYGINIMAS: 
Be galo daug naujų draugų, pragyvenimas ir maža stipendija. 

KREIPKITĖS: 
„Neringa" c/o ICC 

600 Liberty Highvvay 
Putnam, CT 06260 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia \ų 

re ikmenis. Pasinaudoki te patogiu 

p lanu at idedant pasir inktus reik

men is ypa t inga i p roga i . Pilnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

v imas A t ida ry ta p i rmad ien i ir 

ketvir tadienį vakarais iki 8 valan

dos Antradv.ir t rečiad susikalbesit 

l ietuviškai . 

3314 West63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

KXPRKSS 

Lietuvių {Staiga Toronte siūlo paslaugas: 
garantuotas apdraustas ir greitas (iki 14 
dienų) pinigų pervedimas į Lietuvą, gavėjui 
[ namus. 

Už pinigų pervedimą imamas tik 4 % mokestis nuo sumos + 
$14.00 už pinigų pristatymą. 
Pvz. siunčiant $100 00 sumą imamas $4.00 pervedimo mokestis 
+ $14.00 pristatymo mokestis. Viso tik $118.00. 
* Siuntėjas gauna kvitą su gavėjo parašu 
* Garantuotas siunčiamos pinigų sumos Ir gavėjo adreso 
slaptumas. 
Priimame čekius arba pinigines perlaidas Gintaras Express var
du Rašykite: Gintaras Express, 1968 Bioor St., W. , Toron
to , Ont., MSP 3K9, Canada. 
Smulkesnei informacijai skambinkite: tel. (416) 604-4400, Fax 
(416) 604-9748. 

VALOME 
Garažus, palėpes, rūsius. 

Išvežam daiktus. 
,,Free estimate" 

Tel. 312-436-1437 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS -

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

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

n MkS 

IACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

lOak Lawn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
R M . 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Protesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

U N A S REAL E S T A T E 
LINAS MEILUS, Broker 

3860 S. Archer Ave. , 
Chicago, IL 60632 
Te l . 312-890-5821 

312-927-0619 
Srlghton Park — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Liną 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. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V, West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
KLAUDIJUS P U M P U T I S 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
K r e i p t i * Į Murmi*- D e c k y s 

Tel. '585-6624 Nuo 8 ry to ik i 6 v .v . 
Kalbėti lietuviškai 

Dengiami stogai, kalamas 
„siding", bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

R E A L E S T A T E 

Ontui); KMIECIK REALTORS 

a 792: S. Pulaski Rd. 
*"\65 s. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei nori te parduot i ar p i rk t i na
mus, kreipkitės į Danutę rvtayer. Ji 
p / o f e s i o n a l i a i , s ą ž i n i n g a i ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas i 
ve l tu i . 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave. , 

Chicago, IL 6062* 

(312)7*8-2233 
INCOME TAX-4NSUBANCE 

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

! • Nuola;-la pensininkams 
••*—i> 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. Cicero Ave. 
Burbank. IL 60459 
M , 70»-423-7«7» 

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą: 
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę (vairioms 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! 

j o * Ir Janina 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: vir
tuvės, vonios kambarius, „s id ing". ..tuck-
pointing". cemento .r dažymo darbai, por-
čiai, langai ir kt. 

Tel. 312-471-5292 

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: 

PRANAS G. MEILE, CPA 
2549 W. 53 St., 

Chicago, IL 80629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: raštinė 312-775-5183 

namai 708-538-5347 

-m= GnMj. 
a 

Iii 
REALMART, INC 

6602 S. Pulaski, 
Chicago, I I 60629 

312-583-6100 

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

PARDUODAMA 
Maisto krautuvė „Ma & P a " Beverly 
apyl. Pastovi klientūra. 

APŽIŪRĖKITE! 
S k a m b i n t i : 312-233-3722 

Ka lbė t i ang l i ška i 

F O R R E N T 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte vienam asmeniui, 
Gage Park apyl., prie gero susi
siekimo. Yra šaldytuvas ir virykla. 

Tel . 312-434-0828 

I šnuomojamas 4 kamb. 1 miag. erdvus 
butas pirmame aukšte Naujai išdekoruo-
tas, ąžuolo grindys, moderni virtuvė, šaldy
tuvas ir virykla Prieš parką, California Ave. 
Susidomėjusiems verta pamatyti. Pagei
daujama vyr. amžiaus pora arba vienas 
asmuo . Te i rau t i s vakara is ; t e l . 
708-430-2137. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas su baldais, 
Brighton Pk. apyl. 

Kreiptis te l . 312-376-7883 

H E L P VVANTED 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia 
gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti 
angliškai arba lenkiškai. 

I E Š K O D A R B O 

Moter is ieško vaikų arba ligonių 
priežiūros darbo. Šiek tiek supran
ta angliškai. 

Tel. 708-758-6740 

Jauna moteris ieško vaikų, 
namų, ligonių priežiūros darbo. 

Tel . 312-776-6259 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
O" 
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GYVENIMUI BESIKEIČIANT 
E D M U N D A S J A K A I T I S 

L 

Antram pasauliniam karui 
pasibaigus, ėmė keistis žmonių 
būdas, su juo ir papročiai. Pra
dėta nekreipti dėmesio į dorovi
nes vertybes. Atsiradus nau
joms madoms, keitėsi žmonių 
pažiūros. Naujoji pokarinė kar
ta keitė viską iš pagrindų. Kas 
anksčiau buvo nepadoru, darėsi 
madinga. Atsiradę iš Anglijos 
„vabalai" davė pradžią ilgiems 
plaukams. Merginos pradėjo 
trumpinti sijonus. Juo trum
piau, tuo geriau. Švarus, tvar
kingas apsirengimas buvo pa
keistas apdriskusiais drabu
žiais. Viešas glamonėj imasis 
pasidarė įprastas vaizdas. At
sirado tarpas tarp dviejų kartų. 
Jaunoji — išradinga, senoji — at
silikusi nuo gyvenimo. 

Keičiantis gyvenimui, keitėsi 
ir vertybių matavimo metodai. 
Sušvytėjo naujos žvaigždės. Iki 
šiol buvusios garsenybės buvo 
nuvertintos. Jas pakeitė nauji, 
išradingi masių žavėtojai. Gro
žis prarado savo reikšmę, liko 
atgyvenusiu savo amžių. 

Jaunoji karta, kratydamasi 
senų papročių, kūrė naujas ver
tybes. Iki šiol matyta kino 
ekranuose tyra meilė buvo pa
keista erotinėmis scenomis. 
Naujieji rašytojai pradėjo nebe
siskaityti su žodžiais. Menas 
artėjo prie pornografijos. Ro
mantišką pramoginę muziką ly
dėję žodžiai buvo pakeisti vulga
riomis sugestijomis. 

Kas vertė jaunąją kartą keisti 
pažiūras, skonį, galvojimą? 
Prieš televizijos atsiradimą 
radijas buvo namų pramoga. 
Programos atlikėjo išvaizda 
buvo palikta klausytojo vaiz
duotei. Girdimas žodis buvo 
pramoga visai šeimai. Atsiradus 
televizijai, be žodžių atsirado ir 
vaizdas. Veiksmas ir vaidintojų 
išvaizda vienaip ar kitaip pa
veikė žiūrovą. 

Sumaniai reiklamuojant, ste
bint žiūrovų nuotaikas, buvo 
pristatomos būsimos žvaigždės. 
Žiūrovų skoniui pakeisti iki šiol 
buvusios įžymenybės buvo stu
miamos į užmarštį. Toks popu
liarus dainininkas Bing Crosby 
buvo Elvis Presley nustumtas į 
šalį. Kadaise „Draugo" bend
radarbis tą rako žanro pradinin
ką pavadino kinkų drebintoju. 
Įdomu, kaip jis dabar pavadintų 
Michael Jackson, Madonną ar 
Roseanne? 

Jeigu šiandien televizijos kri
tikai sulygina M. Jackson su 
Fred Astaire, tai čia yra tikras 
nesusipratimas. Dar neseniai 
Astaire savo elegancija ir gra
cingais judesiais žavėjo ne tik 
amerikiečius, bet ir pasaulinę 
publiką. Jis atlikdavo savo prog
ramas kaip niekas iki šiol. O 
garsusis baleto šokėja= M. Ba-
ryshnikov negalėjo rasti tinka-

„AUŠROS" JUBILIEJUS 

Kovo 23 d. Kaune iškilmingai 
paminėtas „Aušros" vardo su
teikimo pirmajai mieste lietu
viškai gimnazijai 70-metis. 

Pirmoji Kaune lietuviška 
gimnazija buvo įkurta 1915 m. 
Nukentėjusiems nuo karo šelp
ti komiteto iniciatyva. 1923 m. 
jos direktoriui profesoriui My
kolui Biržiškai pas iū l ius , 
gimnazijai buvo suteiktas „Auš
ros" vardas. 

Mokykla išleido 73 laidas, ją 
baigė 3,639 vaikinai ir mer
ginos. Tarp jos auklėtinių — 
žymūs politikai, mokslo ir meno 
žmonės: ekologas Valdas Adam
kus, poetas Vytautas Bložė, 
gydytojas Kazys Bobelis, 
vertėjas Aleksys Churginas, 
archeologė Marija Gimbutienė, 
muzikos filosofas ir politikas 
Vytautas Landsbergis, poetas 
Antanas Miškinis, kino režisie
rius Gytis Padegimas, fizikas ir 
politikas Aloyzas Sakalas, rašy
tojas Antanas Škėma, kino reži
sierius Vytautas Žalakevičius ir 
daug kitų. (Elta) 

mo žodžio jo pagyrimui išreikšti. 
Lyginant su Fr. Astaire, M. 

Jackson galima būtų palaikyti 
elektros kratomu robotu, prime
nančiu turintį mėšlungio ataką. 
Tuo tarpu publika savo sponta
nišku klyskmu išreiškia pasige
rėjimą. 

Kai nekarūnuotas karalius E. 

Presley pradėdavo kelti savo 
ranką, pasigirsdavo nesuval
domas klyksmas. Spontaniškai 
išreikštu pasigėrėjimu jis buvo 
pripažintas karaliumi. Nors ir 
nebuvo vainikuotas, bet gyveno 
kaip karalius. Kaip ten bebūtų, 
iš savo elgesio scenoje populia
rieji dainininkai kraunasi tur
tus. Jie nebėra milijonieriai, bet 
multimilijonieriai. O tie, ištroš
kę pamatyti jų pasirodymus, dar 
daugiau didina jų turtą. 

Kada giedamas tautos him- po iškilmių ją apipylė dar di- DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 27 d. 
nas, atsitojama. Rimties ir susi 
kaupimo jausmas užvaldo esan 
čius. Tą didingą momentą popu 
liarioji televizijos žvaigždė Ro
seanne suprato kitaip. Jai 
suteiktą garbę giedoti himną 
pavertė į nešvarų juoką. Vietoj 
nutraukę tokios scenos filma
vimą, ir už tokį elgesį areštavę, 

dėsniais liaupsinimais. 
Kas vienam draudžiama, ki

tas gali tai daryti viešumoj, 
prieš milijonus žiūrovų. Jei 
eilinis pilietis tai bandytų 
daryti prie mokyklos ar gatvės 
kampo, būtų vietoj areštuotas. 

Ko bereikia laukti ateityje, 
belieka spėlioti. 

A.tA. 
DANAI NOVICKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, vyrui 
šeimai reiškiu gilią užuojautą. 

inž. HENRIKUI ir 

Genė Kuzmienė 

A.tA. 
JONUI STARINSKUI 

mirus, žmonai ANTANINAI, sūnums ALGIUI ir VY
TAUTUI su šeimomis, seseriai GRAŽINAI LI
LEIKIENEI, broliams Lietuvoje VYTAUTUI ir KĘS
TUČIUI su šeimomis ir kitiems giminėms bei artimie
siems reiškiame gilią užuojautą. 

Stasė Cibienė 
Nancy ir Henrikas Čepai 
Aniceta ir Antanas Januškos 
Elena ir Jeronimas Kačinskai 
Marija ir Bronius Kruopiai 
Adelė ir Benediktas Povilauičiai 
Alė ir Povilas Zičkai 

DVEJŲ METŲ 
MIRTIES 

SUKAKTIS 

A.tA. 
BARBARA 

DUMBRIENĖ 
Jaugaitė 

John DONNE (1572-1631) 
... Mirtie, nebūk išdidi, 
nes tu nesi tokia... 

Elegija mūsų b r a n g i a i a.a. BARBARAI prisiminti. 

Mes ėjome senolių gintariniu pajūriu, rodos, tik vakar, 
Skaisčia meile ir viltim savo širdyse nešini. 
Dangus ir jūra ir Tavo mėlynos akys 
Tviskėjo ramybe ir sielos skaidruma. 
Mes ėjome Baltijos gintariniu pajūriu, 
Kur proseniai jodinėjo savo žirgus, 
Mes ėjome laimingi skaisčia meile nešini 
Ir nejutome, kad ateina naikinanti ir grėsminga audra. 

Tada Tu basa ėjai tuo gintariniu pajūriu, 
Batukus rankose ir meilę širdy nešdama 
Švelnus vėjelis bučiavo Tave ir žaidė su Tavo auksiniais 

plaukais, 
Ir Tu, Brangioji, atrodei lyg iš jūros putų gimusi undinė. 
Jūra, vėjas ir saulė glamonėjo ir mylavo Tave viliojančiai. 
Aš ėjau greta Tavęs ir alsavau Tavo artuma. 
Nes Tu buvai mano saulė ir undinė tik Tu viena. 

Juk Jūratė ir Kastytis irgi ėjo šiuo pajūriu. 

Netikėtai grėsminga audra priartėjo, 
Paukščiai medžiuose nustojo čiulbėti, 
O mėlyna mūsų tėvynės padangė 
Pasruvo krauju ir širdies aimana. 
Ir kaip izraelitai išvaryti iš Egipto žemės, 
Mes iškeliavome į nežinios klaikią dykumą. 
Skausmo lazda širdyse pasiremdami, 
Klaidžiojme po pasaulį sūnelius už rankučių vesdami. 
Kur mes pernakvosime ir nuraminsime skaudančius jausmus? 

Pavargę ir be vilties mes klaidžiojome po pasaulį vieniši, 
Nerasdami vietos kur prisiglausti ir pailsėti. 
Mes kopėme į snieguotas Alpių kalnų viršūnes 
Ir, pažvelgę į žaliuojančius slėnius ir beribę mėlyną padangę. 
Sustojome — kalnai tylėjo. Jie atrodė galingi ir paslaptingi 
Ir tada mes abudu. Brangioji iškėlėme rankas f dangų maldai 

ir tarėme: 
,, Viešpatie, koks gražus ir didingas Tavo kūrinys 
Ir koks silpnas ir mažas yra žmogus!"... 

Mes pajutome, kad esame ne vieni: 
„Kalnai, slėniai, mėlynas dangus ir Tu, Viešpatie, esi kartu 
su mumis!" 

Pašautas, kaip paukštis, kaip sužeistas aras, 
Po svetimą kraštą plakuos 
Ir vieno tetrokštu, o Viešpatie geras, 
Numirt bent gimtinės laukuos!... 

A.tA. 
VIKTORAS ŠIMAITIS 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis, Senelis, Brolis ir 
Svainis po trumpos sunkios ligos atsiskyrė su šiuo pasaul iu 
1993 m- kovo mėn. 26 d., sulaukęs 75 metų amžiaus. 

Gyveno Savvyer, Michigan, anksčiau — ilgus metus Čika
goje. 

Gimė Lietuvoje, Ožnugario kaime, Batakių valsčiuje, Tau
ragės apskrity. 

Pasiliko dideliame nuliūdime: žmona Juzefą Pušinskai tė , 
sūnus Stasys-Ramutis, mar t i Živilė, duktė I rena-Danutė 
Blinstrubienė, žentas Rimantas, anūkai Ričardas ir Robertas 
Blinstrubai, žmona Gina, anūkė Diana Šimaitvtė. 

Velionis buvo brolis a.a. Vlado ir a.a. Antano. Lietuvoje 
pasiliko broliai: Pranas, Alfonsas, Petras , Povilas, seserys: 
O n a Klimienė, Morta Jasienė, Salomėja Penčylienė, jų šeimos 
i r svainis Antanas Pušinskas. 

Velionis pašarvotas kovo 28 d., sekmadienį nuo 3 vai. p.p. 
iki 9 vai. vakaro. Petkaus Marąuette laidojimo koplyčioje, 
2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 29 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ry to bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ry to įvyks gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
Vaikų Vilties Fondui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona , s ū n u s , d u k t ė , m a r t i , ž e n t a s , a n ū k a i , 
a n ū k ė , ir kiti g iminės . 

Mes perskrodėme gilų vandenyną — išlipome, apsidairėme; 
Ir saulė šviečia, ir žmonės šypsosi, ir dangus mėlynas. 
Prakaitą nuo kaktos nusibraukę, 
Nusišypsoti irgi jau galėjome: atradome poilsį ir namus; 
Ir mūsų sūneliai, kuriuos anąkart klajodami už rankučių 

vedėm, 
Išbujojo, subrendo nejučiomis ir kaip paukščiai, 
Susisukę savo lizdus, palaiminti paliko mūsų namus. 
Nusišluostę džiaugsmo ašarą, mes išlydėjome juos ir netikėjom, 
Rodos, dar tik vakar už rankučių vedėm juos. 

Likę vieni, gyvenome praeitimi ir dabartimi, 
Ir viskas buvo tartum neįtikėtinas sapnas. 
Bet netrukus neprašytas ir klastingas svečias 
Aplankė mūsų šiltus ir jaukius namus. 
Ir jis, tas svečias vardu MIRTIS, išsivedė Tave su savimi 
Į nakties tamsumą negrįžtamai — 

...Dangus aptemo... 
...Ir saulė nebešildė... 

...Širdis raudojo iš skausmo... 
...Nes Tu, Brangioji, nebegrįžai... 

Užsibarztęs pelenus ant skausmo prislėgtos galvos 
Ir alyva pasitepęs kryžių ant kaktos, 
Aš išėjau į nevilties dykumą vienišas klajoti 
Ir, kaip atgailaujantis piligrimas. 
Nuleidęs galvą, nedrįsau pasižiūrėti į saulę. 
Kažkaip liūdesio gaubtas nuslinko nuo galvos 
Sustojau Pažvelgiau, — priešais buvo pieva: 
Įvairios gėlės žydėjo ir paukšteliai čiulbėjo, 
Ir toje pievelėje, visa balta, balerina šoko žaismingai ir 

viliojančiai, 
Ir ji priminė man Tave, Brangioji. 
Balerina sustojo šokusi, atsisuko ir pasižiūrėjo į mane. 
O dangau! Aš pažinau — juk tai Tu, Brangioji' 
Išskėtęs rankas aš skubėjau prie Tavęs. 
Tu irgi pažinai mane ir, švelniai ranka mostelėjusi man, tarei: 
„Ne, ne. neik! Tau dar ne laikas... Sustok... Tu ateisi vėliau... 

Aš lauksiu Tavęs... 

Dar keiktą kartų man švelniai mostelėjusi ranka. 
Tu nuėjai ir dingai žydinčios pievelės ir dangaus glūdumoje. 
Ir tada aš staiga pajutau, kad Tu, Brangioji esi mano ir mūsų 
Ir tada aš staiga pajutau, kad Tu. Brangioji, esi mano ir mūsų 
Visų širdyse gyva ir tokia liksi visada, ir aš nusišluosčiau 

džiaugsmo ašarą širdy... 
...„HOSANNA!... 

Tariau aš ir visiškai nustūmiau... 
...Liūdesio gaubtą nuo galvos... 

...Ir vėl pažvelgiau į saule... 
* * * 

1991 m. balandžio mėn. 13 d. mūsų mylima gyvenimo 
Drauge Žmonelė ir Mamyte a.a. BARBARA baigė savo 
žemiškąją kelionę. Jos dvejų metų mirties sukakčiai paminėti, 
š.m. balandžio mėn. 4 d. 8 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios. 

Artimuosius ir užjaučiančius maloniai prašome dalyvauti 
šiose Mišiose ir savo maldose prisiminti mūsų mielą a.a. 
BARBARĄ. 

Ačiū jums. 

Tave mylintieji: v y r a s J u r g i s i r s ū n ū s su š e i m o m i s — 
Riman tas i r Da inu t ė , G e d i m i n a s i r L. Renee , R o b e r t a s 
i r Susan i r s e p t y n i a n ū k a i . 

A.tA. 
EMILIJA VILUTIENĖ 

Gyveno Downers Grove, anksčiau Marąuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. kovo 26 d., 10:25 vai. ryto, sulaukusi 78 
metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: dukterėčia Jūra Kučiūnienė, jos vyras 

Aleksandras ir sūnus Tadas; sūnėnas Vytautas Švelnys, 
žmona Elsa, sūnus Derrick bei kiti giminės. 

Velionė buvo žmona a.a. Jono. 
Velionė pašarvota sekmadienį, kovo 28 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 29 d. Iš laidojimo namų 

10:30 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero l ietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę d u k t e r ė č i a , sūnėnas s u šeimomis be i kit i 
g iminės . 

Laidotuvių direkt . Donald A. Pe tkus Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

A.tA. 
Dr. JANINA STANKUS 
Po ilgos ligos š.m. kovo mėn. 12 d. mirė 

S tuar t , Floridoje. 
Vel ionė palaidota kovo 18 d. Springfield IL 

šalia s ū n a u s Algio ir vyro dr. Antano S tankaus . 

Ar liūdnesnio kas būti galėtų 
Už likimą žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis — nelaukta ir staigi. 

Vytautas Mačernis 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

pasitikus mirtį „nelauktai ir s taiga ' , žmonai 
VALERIJAI, kitiems artimiesiems ir visai atei-
tininkijai tariu gilios užuojautos žodžius, kartu 
liūdėdama. 

Birutė Bublienė, 
Ateitininkų Federacijos Tarybos 
pirmininkė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Ca l i fo rn ia A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago. Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
D O N A L D A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Popietė s u muz. Faus tu 
Strolia Seklyčioje kovo 31 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Pro
gramoje: giesmės, dainos, 
laimės šulinys, vaišės. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te! 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t r a s ruošia Velykų pusryčius 
Seklyčioje balandžio 11 d., 
sekmadienį, 9 vai. ryto. Kvie
čiame registruotis iš anksto. 
Dalyvaukite! 

x Pirmoji kelionė po žie
mos į gėlių parodą Garfield Pk. 
balandžio 13 d., antradienį. 
Vyksime autobusu nuo Sekly
čios. Kelionės kaina 3 dol. Įėji
mas veltui. Prašome registruo
tis iš anksto Vyrės, lietuvių cen
tre. 

x Komp. Vladas J akubė -
nas . Jo gimtadienio 90 metų 
sukaktis bus minima 1994 me
tais, o 1993 m. vasario 9 d. buvo 
pr is imintas pusę valandos 
užtrukusioje programoje per 
Lietuvos televiziją. Šioje pro
gramoje, kurią paruošė Lietuvos 
TV muzikos redakcijos vyr. 
redaktorius Al. Asevičius, yra 
duodamos ištraukos iš pernai 
įrašyto VI. Jakubėno draugijos 
Čikagoje ^irm. E. Šulaičio 
pasakojimo, duodama vaizdų iš 
A. Kezio susukto filmo apie šį 
kompozitorių bei pirmojo VI. 
Jakubėno autorinio koncerto 
Lietuvoje < 1992 m. gruodžio 13 
d.) ištraukos. 

x A lg iman ta s A. Gečys, 
JAV LB krašto valdybos vardu 
rašo. kad jie labai apgailestauja 
„Draugo" moderatoriaus kun. 
P. Garšvos pasitraukimą iš 
gyvųjų tarpo. Kun. Garšva 
visada rėmė LB idėją ir sudarė 
sąlygas jos pasireiškimams atsi
spindėti „Draugo" skiltyse. 
Reiškia užuojautą leidėjams, 
redaktoriams ir talkininkams. 
Ta proga atsiuntė „Draugui" 
150 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

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

(sk) 

x Kovo 28 d., sekmadienį, 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, r eng iamas 
P ruden t i a l d r a u d o s ir finan
sinių patarnavimų kompanijos 
seminaras . Seminaro temos: 
nuošimčiai ir šalies ekonomika; 
nauji potvarkiai dėl pensijų per
vedimo, b a n k ų ser t i f ikatų 
sąvoka; investavimų galimybės; 
ilgalaikė sveikatos priežiūra. 
Renginyje t a ip pat bus 
kalbama, kaip išvengti „proba-
t e " proceso, apie „livingtrust". 
Seminarą rengia Prudential 
atstovai — Angelė Kavakienė ir 
James Coury. Seminare daly
vaus advoka ta s Robertas 
Zapolis, Prudential manadžeris 
Ken Horn . Po seminaro 
svečiams bus patiektos nemo
kamos vaišes — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti. 

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

(ak.) 

x Edvardo Augustaičio at
minimui įprasminti žmona 
Petronėlė paaukojo 100 dol. Sin
tautų bažnyčios atstatymui. 

Ji rašo iš Floridos: „Aš esu 
Sintautų parapietė, ten mane 
krikštijo ir privedė prie pirmos 
Komunijos... Po vyro mirties dar 
liko nuo suaukotų žmonių pi
nigų, tai juos skiriu Sintautų 
bažnyčios pagražinimui. Tikiuo
si, kad vėl bus tokia graži 
bažnyčia, kaip ir buvo anks
čiau". 

x Finansinę paramą atei
t ininkų vedamoms vasaros 
stovykloms Lietuvos jaunimui 
galima siųsti iki balandžio 1 d., 
čekius rašant Jadvygos Damu-
šienės vardu ir adresu: 13255 
Oak Ridge Lane, Lockport, IL 
60441. 

x Genovaitė Mažeikienė, 
M a r g a r i t a M o m k i e n ė ir 
Vaclovas Momkus atliks solo 
partijas religiniame koncerte 
Verbų sekmadienį, balandžio 4 
d., 3 vai. p.p. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 

Pirmoji Jaunimo centro dir. Irena 
Kr i auče l iūn ienė sveikina tas 
sunkias pareigas dabar einančia 
Salomėją Endrijonienę š.m. kovo 13 
d. įvykusiame jos pagerbime Jau
nimo centre. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629. 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskiene. 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 i rmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą , aplankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi 

NEKALTAI PRADĖTOSIOS 
MARIJOS SESERŲ RĖMĖJŲ 

ŠVENTĖ 

Salomėją Endrijonienę, apdovanotą pasižymėjusios metų moters žymeniu, 
kovo 13 d. įvykusiame pobūvyje Jaunimo centre, sveikina Putnamo seselių 

! ir rėmėjų vardu ses. Margarita Bareikaitė ir Agnė Kižienė. 
Nuotr J. Tamulaičio 

PRISIMINTAS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
ĮKŪRĖJAS VL. PUTVINSKIS 

Vytauto Didžiojo Šaulių 
Rinktinės vadovybė kovo 7 d., 
sekmadienį, nuosavuose na
muose surengė tradicinį Saulių 
sąjungos įkūrėjo, Garbės nario 
Vlado Putvio-Putvinskio 
iškilmingą minėjimą. Minėjimą 
atidarė ir pravedė Šaulių 
rinktinės vadas Alfonsas Paukš
tė. Po trumpo atidaromojo žo
džio buvo įneštos Jūrų Šaulių 
Gen. T. Daukanto, Šaulių 
Rinktinės, Jūrų Šaulių „Klaipė
dos" kuopos ir ramovėnų vėlia
vos. Po to buvo pagiedotas 
Lietuvos himnas. Invokaciją su
kalbėjo kun. F. Kireilis, pra
šydamas Aukščiausiojo per 
Marijos užtarimą suteikti miru
siems ir gyviems šauliams 
palaimos, dirbantiems Šaulių 
sąjungos gerovei ir tėvynei 
Lietuvai. Į Šaulių Rinktinę 
įstojo keli nauji nariai. Prie
saikai vadovavo kun. F. Ki
reilis. 

Šaulių sąjungos pirmininko ir 
.,Ramovės" centro valdybos 
pirmininko vardu sveikinimo 
žodį tarė „Ramovės" Čikagos 
skyriaus pirm. Juozas Mikulis, 
primindamas, kad šiandien 
sukanka 120 metų nuo Vlado 
Putvio gimimo. Garbės teismo 
pirmininkas Algis Regis pasi
džiaugė šaulių tęsiama gražia 
tradicija, prisimenant savo įkū
rėją Vladą Putvį, ir taip pat 
pavyzdingu tarpusavyje 
sugyvenimu. Dr. Antanas 
Adomavičius pastebėjo, kad 
šauliai visais laikais tarnavo 
Dievui, tėvynei ir Nepriklau
somai Lietuvai. Šaulių Garbės 
narys A. Budreckas pastebėjo, 
kad tur ime padėti Šaulių 

x Socialinių Reikalų rašti
nėje — „Seklyčioje" — Income 
Tax pildo Petras Karėnas. 
Mokestis — auka Vyresniųjų 
lietuvių centrui. Susitarimui 
kreiptis: tel. 312-476-2655. 

(sk) 

x Dr. St. Strasevičius iš 
Chicago, 111., atsiuntė auką už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių, dėkoja už gražias korteles 
ir kalendorių, kuriame galima 
viską rasti, todėl jis yra labai 
naudingas. 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 

inkimą: matys i te granito svarų), palendvica 2 kg. rūky-
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame tos dešros 3 kg., alyva įsAmeri-
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 Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 
X Laikas sutvarkyt, val

džios mokesčius! Kaip ir kas 
met Algis Luneckas sąžiningai 
padeda užpildyti formas. Ji ra 

a a — r > ~ - l . / 

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 So. 79 
Ave., Hickory Hills, IL, 60457. 
Tel. 708430-8090 

sąjungai Lietuvoje. Tautos galy
bė — vienybė. 

Išsamią paskaitą skaitė 
S.L. A. pirmininkas dr. Vytautas 
Dargis. Lietuvos Šaulių 
sąjungos kūrėjas, rašytojas 
Vladas Putvinskis-Putvis gimė 
1873 m. Rygoje, mirė 1929 m. 
kovo 5 d. Kaune, palaidotas 
Kelmės kapinėse. Madas Putvis 
buvo kilęs iš bajorų šeimos 
stambaus ūkio. dvaru vadi
namu. Nors šeima save laikė 
lietuviais, bet kalbėjo tik 
lenkiškai. Mintaujos gimna
zijoje Putvis priklausė slaptam 
lenkų būreliui, bet kartu drau
gavo ir su susipratusiais 
moksleiviais lietuviais, ypač su 
V. Kalniečiu, Montvila ir kt. 
Hallės universitete, susitikda
mas su įvairių tautų studentais, 
kovojančiais už savo krašto 
laisvę, apsisprendė likti lie
tuviu. Kartu su žmona, kurią 
vedė 1897 m., Emilija Gruzdyte, 
išmoko lietuvilkai. Vėliau VI. 
Putvio dvare buvo įsteigtas 
slaptas lietuviškos spaudos pla
tinimo centras ir pogrindžio 
veiklos būstinė. Už pogrindžio 
veiklą VI. Putvis buvo ištrem
tas rusų valdžios. Grįžo 1918 m. 
Jam dar teko dalyvauti Klaipė
dos sukilime. Mūsų tautai ne
saugiu laiku VI. Putviui subren
do mintis sukurti plačią karinę 
organizaciją, panašią į Švei
carijos apsaugą, kuri galėtų 
apimti krašto ir gyventojų 
saugumą. 1919 m. jo mintis 
išsipildė, ir jis įsteigė Lietuvos 
šaulių sąjungą, kuri tebeveikia 
ir dabar. Vlado Putvio yra dideli 
nuopelnai Lietuvai ir lietuvių 
tautai. 

Ant. Repšienė 

x Trūksta Jūsų gyvenime 
šviežių bei tikslių žinių iš 
Lietuvos? Pirmaujantis radijo 
laidų tinklas ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS tųn gerą naujieną! 
Nuo š.m. kovo 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per
duodamas nuo pirmd. iki 
penktd. patogesniu laiku — 10 
v.r. iš WNDZ 750 AM. YVNDZ 
stoties 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 — 
sekmadieninė 45 min. laida 
VAIRAS perduodama iš 
WNDZ 750 AM. Informuoti 
l ietuviai Illinois, Indiana, 
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO-

Šventė pradėta Mišiomis kovo 
21 d. 3 vai . p.p. Jėzuitų 
koplyčioje. Koncelebravo kun. 
Kęstutis Trimakas ir kun. Pet
ras Daugintis, SJ. Kun. K. 
Trimakas pamoksle iškėlė Kris
taus Šviesą, matomą tikėjimu, 
kuri veda žmones į laimę. 
Paminėjo seselių didelį pasi
šventimą skleidžiant tą Šviesą 
išeivijoje ir Lietuvoje. Kvietė 
visus savo maldomis ir aukomis 
jungtis su seselėmis ir paleng
vinti jų darbų naštą. 

Skaitymus atliko Povilas Nor
vilas, aukas prie altoriaus 
atnešė ses. Kristina ir rėmėjų 
pirmininkė Salomėja Endrijo
nienę, giedojo sol. Danutė 
Stankaitytė, palydint vargonais 
muz. Manigirdui Motekaičiui. 

Susirinkusius salėn svečius 
pasveikino rėmėjų pirm. Salo
mėja Endrijonienę. Ta proga ji 
pasidžiaugė, kad vaikų 
žurnal iuką „ E g l u t ę " , ses. 
Onutei išvykus dirbti į Lietuvą, 
perėmė redaguoti mok. Nijolė 
Nausėdienė, globojant LB Švie
timo tarybai. N. Nausėdienė ir 
Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė dalyvavo vakarienėje. 

Meninę dalį atliko Čikagos 
l i tuan i s t inės mokyklos 
mokiniai, paruošti Dainos Dani-
levičiūtės-Dumbrienės. Sceną 
programai paruošė Nora Auš-
rienė. Daina, paėmusi „radijo 
pranešėjo" idėją iš Irenos Re-
gienės kūrinėlio „Eglutėje", pri
r inko eilėraščių, įvairių 
pasisakymų, dainų iš „Eglutės" 
ir sukūrė įdomų veikaliuką, 
kurį , „radijo pranešėjo" 
Dainiaus Dumbrio vadovaujami, 
mokiniai a t l iko . Mokiniai 
pasisakė, kas jiems „Eglutėje" 
labiausiai patinka. Girdėjome 
muzikų, dainininkų,'deklama
torių būrelius. Girdėjime Sibi
ro maldaknygės autores, disku
tuojant knygelės išleidimą ir 
meldžiant is . Viskas buvo 
gražiai sudėta į darnią mozaiką. 
Svečiai su malonumu stebėjo ir 
klausėsi programos. 

Be pranešėjo Dainiaus vai
dino: Aris Dumbrys, Lina ir Ra
sa Dovilaitės, Edis, Audra ir 
Aliukas Brooks, Nyka Aukš
tuolytė, Karolis Užgiris, Povilas 
Žukauskas, Indrė ir Elytė 
Žukauskaitės, Daina ir Ada 

(sk) DUCTIONS radijo laidų! 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 

(sk) 

x BALTIA Express pristato 
siuntinius greičiausiai ir pati
kimiausiai. Laukiame jūsų kas-

Valaitytės, Adelė Rocytė, Audra 
Prialgauskaitė, Milda Harris, 
Rima Žukauskaitė, Vytas Jur-
jonas, Birutė Jurjonaitė, Danu
tė Genčiūtė ir Rima Griauzdy-
tė. Salomėja Endrijonienę už 
puikią programą visiems 
padėkojo. 

Ses. Dalia Dapkūnai tė 
sveikino rėmėjus ir visus 
susirinkusius. J i kartu su ses. 
Kristina, atvykusios iš Lietuvos 
mokosi anglų kalbą Bostone. 
Pavasarį vėl grįš į Lietuvą nešti j 
tikėjimą į žmonių širdis ir įsi
jungti į karitatyvinę veiklą. 

Ses. Margari ta , d i rbant i 
Lemonte , ta ip pat visus 
pasveikino, o kreipdamasi į 
rėmėjus, sakė: „Jūs esate švytu
riai, o mes tos rankos". Ypač 
dėkojo pirm. S. Endrijonienei ir 
sekretorei Valerijai Čepaitienei, 
kuri daugiausia rūpinasi ir dir
ba, organizuojant renginius, 
visada visus sukviečia darbui. 
Dėkojo Onai Norvilienei, 
kiekvieneriais metais paruo
šusiai be atlyginimo vakarienę", 
dėkojo visiems rėmėjams u* at
silankiusiems į šią šventę. 

Pakvies ta „Eg lu t ė s " re
daktorė Nijolė Nausėdienė savo 
žodžiu viltingai žvelgė į ateitį, 
t ikėdamasi , kad „ E g l u t ė " 
išsilaikys ir sudomins lietuviu
kus. 

Pradedant vakarienę, maldą 
sukalbėjo kun. K. Trimakas. 
Dėkodamas Kūrėjui už 
dosnumą, meldė padauginti ir 
stiprinti seselių ir rėmėjų eiles. 
Vakarienei duoną ir kepsnius 
aukojo Ankų Baltic kepykla. 
Aldona Ankienė ir programos 
atlikėjams parūpino picą, gė
rimus. 

S. Endrijonienę pabaigoje 
p ranešė visus didesnėmis 
sumomis aukojusius aukotojus 
ir nepagailėjo šiltų padėkos 
žodžių visiems, prisidėjusiems 
prie šventės pasisekimo. 

Pirmadienio vakare rėmėjų 
valdyba ir talkininkai buvo 
pakviesti į jaukius O. ir P. 
Norvilų namus. Ona Nor
vilienė, nors vaišinusi pora 
šimtų svečių sekmadienį, dar 
virė cepelinus ir pirmadienio po
pietėje jais vaišino rėmėjų dar
buotojus savo namuose. Susi
rinko nemažas būrys, tik jaunos 

seselės iš Lietuvos jau buvo 
pakeliui į Putnamą. Buvo pasi
džiaugta gerai pasisekusiu 
renginiu. Apyskaitą pateikė 
Aldona Ankienė. S. Endrijo
nienę pažvelgė į ateities rengi
nius, kurių pirmasis bus visuo
tinis narių susirinkimas birželio 
6 d. Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. 

Ses. Margarita už paramą 
seselėms buvo labai dėkinga. J i 
pasakė, kad iš Lietuvos atvykę 
seselės išsivežė gražiausius 
įspūdžius apie Čikagos lietu
vius. Taip pat kalbėjo apie 
seselių darbus Lietuvoje, kari
t a tyv inę veiklą, sene l ių , 
našlaičių, paliegusių globą, 
stovyklų reikšmę jaunimui... Iš
ryškėjo, kodėl reikalinga visoke
riopa pagalba Lietuvai. Ses. 
Margarita ir ateinančią vasarą 
žada praleisti Lietuvoje. Supra
tome, kad jos darbas ten yra la
bai reikalingas ir reikšmingas. 

Pr ieš s k i r s t a n t i s , S. 
Endrijonienę įteikė O. Nor
vilienei rėmėjų vardu dovanėlę. 
Padėkojo S. ir Z. Zilevičiams už 
gėles ir salės papuošimą, nuola
tiniams talkininkams Viktorijai 
ir Antanui Valavičiams bei 
kitiems. 

A. Kižienė 

kaip gausiai, gardžiai ir nebran-
site pačiame Marąuette Parko gįai g a i į t e p a s m u s papietauti, dien nuo 9 v r.-4 v. p.p. Adresas; 
centre. Tel. 312-778-0800 pagal Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo- 3782 W. 79 St., Chicago, IL 
susitarimą. Jis dirba visą dieną fcjenė. „Sagil's", 6814 W. 87 60652. Skambinti nemokamai: 
šeštd. ir, reikalui esant, at S t Burbank, IL 60459, tel. 1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
važiuoja į namus. 708-598-0685. 772-7624. 

(sk) ( s k ) i (Sk) 

x Tiktai $865 vykstant į 
Lietuvą Tarp tau t in io Teatro 
Festivalio metu — gegužės 6 d. 
iki gegužės 22 d. Bilietus įsigy
ti iki balandžio 9 d. American 
Travel Service, 9439 S. Ked-
zie Ave., Evergreen Park, IL 
60642, tel. 708-422-3000. 

(sk) 

x Kriaučeliūnų Vardo Lie
tuvių Montessori Vaikų Na
melių tėvų komitetas kartu su 
Amerikos Lietuvių Montessori 
draugija ieško direktorės 
1993-94 mokslo metams. Besi
dominčios proga auklėti prieš
mokyklinio amžiaus vaikučius 
lietuviškoje dvasioje pagal M. 
Montessori metodą, prašomos 
kreipt is į Algį Pa luka i t į 
312-471-2643 a rba Marytę Ku-
cinienę 708-964-4580. 

(sk) 

x ATLANTA IE , Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. -
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60829, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x IŠ VILNIAUS P E R 
FRANKFURTĄ Į: New York, 
Boston, Montreal, Toronto 
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 po 
kovo 31. Chicago, Miami, Wa-
shington, D.C., Dalias, Houston, 
$850.00 iki kovo 31, $950.00 po 
kovo 31. Los Angeles, San 
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 „ŽAIBAS" ke tvi r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel. 708-430^090. 

(sk) 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX RE ALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

. *-~ _ (sk) 
x NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847*7747. 

(sk) 

Pasižymėjusi 1992 m. moteris — Jau
nimo centro direktorė Salomėja 
Endrijonienę. 

Nuotr. J. Tamulaič io 

x Čikagoje bei apy l inkėse 
neseniai apsigyvenę ar iš Lie
tuvos viešintys asmenys, norin
tys katalikų tikėjime gilintis, ar 
anksčiau neturėję sąlygų Krikš
to, Komunijos ar Sutvirtinimo 
sakramentams pasiruošti, kvie
čiami į savaitinius pokalbius 
Gavėnios metu Marijos Gimimo 
parapijos klebonijoje, 6812 S. 
Washtenaw, ke tv i r tad ien io 
vakara i s n u o 7:30 vai . Pir
masis susitikimas v a s a r i o 25 
d., dalyvaujant klebonui kun. J. 
Kuzinskui, kun. A. Paliokui (iš 
Kauno) ir kun. A. Saulaičiui. 
Šią programą remia ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos parapijos 
(Brighton Parko) klebonas kun. 
A. Puchenskis. 

(sk.) 

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

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

Tel . (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 va! vak 
Seštad 9 v r iki 1 vai d 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

; 




