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Rusijos pareiškimas
dėl kariuomenės
išvedimo

A. Kozyrev: Svarbu
atnaujinti derybas
Prezidentas A. Brazauskas
gavo Rusijos užsienio reikalų
ministro A. Kozyrevo laišką,
kuriame dėkojama už nuoširdų
priėmimą jo vizito į Lietuvą me
tu.
A. Kozyrevas pažymėjo, kad
pokalbis apie aktualius Lie
tuvos ir Rusijos santykius buvo
turiningas ir abiem pusėm
naudingas. Laiške Rusijos užsie
nio reikalų ministras pabrėžė,
kad lankydamais Vilniuje, jis
dar geriau įsitikino, jog ben
dromis pastangomis Rusijos ir
Lietuvos santykius pavyks pa
kelti į kokybiškai naują lyg
menį, plėtoti juos, remiantis
gera kaimynyste, lygybe ir
naudingu bendradarbiavimu.
Rusijos užsienio reikalų
ministras taip pat pažymėjo,
kad itin svarbu yra atnaujinti
tarpvalstybines derybas ir
produktyviai dirbti, rengiant
susitarimus konkrečiais klau
simais.

TELEFAKSAS (312) 585-8284

Nr. 67

JBANC prašo nejungti
kitų klausimų su
kariuomenės išvedimu

Trečiadienio žinios iš Lietuvos
Vilnius, balandžio 7 d. (Elta)
— Rusijos ambasada Lietuvoje
paprašė išplatinti tokio turinio
Rusijos Federacijos Užsienio
Reikalų Ministerijos pareiški
mą:
„Pastarosiomis dienomis ofi
cialūs Baltijos valstybių sluoks
niai atkreipia pasaulio visuo
menės dėmesį į situaciją, susi
jusią su Rusijos kariuomenės
išvedimu. Kaip žinoma, šiuo
metu spręsti išvedimo klausimą
kliudo tai, kad nėra tarpvals
tybinių susitarimų, kurie regla
mentuotų išvedimo procedūrą,
tvarką, sąlygas ir terminus, taip
pat kariškių ir jų šeimų narių
socialinę apsaugą pagal tarp
tautinės teisės normas.
„Todėl Rusijos Federacijos
Užsienio Reikalų ministerija
mano, kad derybų būklė jokiu
būdu negali būti staigmena
partneriams iš Baltijos šalių.
Laikinai sustabdyti kariuome
nės išvedimą, kol bus sudaryti
atitinkami susitarimai, numa
tyta 1992 metų spalio 29 d. RF
prezidento potvarkyje. Apie tai
visų ESBK šalių vadovai buvo
informuoti B. Jelcino laiškais.
Rygoje, Vilniuje ir Taline
puikiai žinoma, kad iš esmės
kariuomenės išvedimas nevisiš
kai sustabdytas. Rusijos
atstovai
tikėjosi,
kad
susitarimai dėl viso „karinio
paketo" bus sudaryti pačiu ar
timiausiu laiku, ir skyrė tam
visas pastangas. Bet, kaip rodo
praktika, mūsų derybų partne
riai nebesidomi šių dokumentų
projektų derinimu.
„RF URM patvirtina, kad
Rusijos vadovybės ketinimas
išvesti kariuomenę iš Baltijos
valstybių teritorijos per trumpą,
realiai įmanomą laiką nesikei
čia. Tam reikia bendromis
pastangomis kuo greičiau su
derinti seniai gulinčius ant
derybų stalų susitarimų pro
jektus, kurie yra gyvybiškai
svarbūs ne tik Rusijos kariš
kiams, bet ir kariniams pensi
ninkams, karinių įmonių Balti
jos šalių teritorijoje civiliniam
personalui.
„Rusija pasirengusi konstruk
tyviai dirbti šia linkme".

TELEFONAS (312) 585-9500

Washington, DC, balandžio 6 kaltinimai dėl Baltijos šalių
d. — Prezidentui Bill Clinton žmogaus teisių įstatymų daro
į k u r t a Konstitucijos Saugos
grįžus iš konferencijos su Rusi joms žalą. Nepaisant to, kad
Komisija
jos prezidentu Boris Jelcinu Jungtinių Tautų Žmogaus Tei
Vancouver, Kanadoje, Jungtinis sių Centras, ESBK Žmogaus Tei
Piliečių Chartijos partijos ini
Amerikos Pabaltiečių Komite sių ir Tautinių Mažumų komi
ciatyva susikūrė Visuomeninė
tas — JBANC parašė laišką sija, Europos Tarybos pasiun
Konstitucijos Saugos Komisija.
tiniai ir ekspertai, Europos
prezidentui Bill Clinton.
Ją sudaro 19 žmonių — žinomi
Padėkoje prezidentui, kad Žmogaus Teisių teisėjai, paga
teisininkai, ekonomistai, kiti
susitikęs su Jelcinu jis iškėlė liau ir JAV Valstybės depar
specialistai. Tarp jų — keturi
kariuomenės išvedimo iš Pabal tamentas rado, kad Pabaltijo
Kovo 11-osios akto signatarai.
tijo klausimą, JBANC taip pat šalių įstatymai nepažeidžia
Komisijos t i k s l a s — ginti
pasidžiaugė, kad prezidentas juose gyvenančių etninių ma
Lietuvos Respublikos Kons
skyrė 6 milijonus dolerių žumų teisių, Rusijos užmetimai
tituciją kaip valstybingumo,
grįžtantiems rusų kariams butų Pabaltijo valstybėms tebesitę
demokratijos ir pilietišku
statybai. Paminėję, jog jau sia.
mo pagrindą, stebėti kad pri
Žvejai pešasi su policininkais po jų demonstracijų Kielyje, Vokietijoje, kuriose jie bandė sulai
Pabaltiečius prezidento Clinmetus rusai vis mini butų
imti įstatymai ir potvarkiai
kyti sunkvežimius, atvežančius iš Norvegijos importuotas žuvis. Importai iš Švedijos, Norvegi
trūkumą, kaip
priežastį tono rėmėjus dar labiau erzina
neprieštarautų Konstitucijai, o
jos ir Rytų Europos parduodami pigiau, nei Vokietijos gaminiai.
kariuomenės neišvedimui, tai, kad šiuos užmetimus pra
valdžios veiksmai ir norminiai
JBANC primena, tiek Pabalti deda kartoti ir JAV spauda ir
aktai jos nepažeistų.
jo šalys, tiek ir keli Skandinavi kad pagrindinių JAV dienraščių
Pirmame Konstitucijos saugos
jos kraštai, jau yra pažadėję vedamieji yra rašę, jog ClinGarbės doktoratas
komisijos posėdyje komisijos pir
padėti statyti butus Rusijoje. tono administracija pritaria
mininku išrinktas ekonomistas
S. Kovaliovui
Tad JAV finansinė pagalba žy Rusijos pažiūroms. Laiške
akademikas Antanas Buračas,
miai padės šią problemą išspręs paminima ir politinių komenta
K a u n a s , balandžio 2 d.—
pavaduotojais — teisininkai
torių Evans ir Novak pasaky
ti.
Vilnius, balandžio 4 d. — Pa kardinolui Vincentui Sladke
Zenonas Juknevičius ir Šarūnas Kauno Medicinos Akademijos
Tačiau laiške toliau rašoma, mas, jog Valstybės sekretorus
senatas
šios
aukštosios skelbtas steigiamo Pilietinės vičiui, yra steigiamas Pilietinės
Vilčinskas.
mokyklos garbės daktaro vardą Reabilitacijos komiteto kreipi Reabilitacijos komitetas, į kurį jog nepaisant susitikimuose Warren Christopher „griežtai
suteikė žymiam Rusijos biofi- masis į Lietuvos piliečius, gali kreiptis bet kuris Lietuvos vyraujančios bendradarbiavimo kalbėsiąs" su Latvijos užsienio
Daugiausia socializmo
zikui Sergėj Kovalev, rašoma bendradarbiavusius su KGB. pilietis, turėjęs ryšius su slap ir partnerystės dvasios, Jelcinas ministru Georgs Andrejevs su
a p r a i š k ų y r a stambiose
„Kauno laike". S. Kovalevas Pasak kreipimosi autorių, KGB tomis priešiškomis tarnybomis vis vien spaudos konferencijoje juo susitikęs balandžio 8 d. Jie
įmonėse
taip pat buvo vienas žymiausių vėl pradėjo šantažuoti anksčiau ir norintis apvalyti sąžinę, sekmadienį vėl surišo Rusijos rašė, jog sekr. Christopher
dalinių išvedimą iš Pabaltijo su informavęs prez. Jelciną, kad
Rusijos disidentų, t v i r t a s užverbuotus žmones, nutrauku nusiraminti.
Vakar Lietuvos žurnalistų
„Jei prasidėtų tokio asmens tariamais žmogaus teisių pažei JAV naudosiančios žmogaus tei
kovotojas už žmogaus teises, ar sius šią veiklą po Kovo 11-osios.
sąjungos salėje įvyko Vilniuje
timas A. Sacharovo bendražy Jie gąsdinami ^kad, atsisakius šantažas — slaptai, per spaudą dimais Latvijoje ir Estijoje. sių klausimą „priversti Pabal
viešėjusio Lenkijos ekonomikos
JBANC rašo, kad toks jo pareiš tijo valstybes pakeisti savo poli
gis.
bendradarbiauti, bus „atskleis ar kitokiu būdu — šis pilietinis
reformos autoriaus, ekonomikos
kimas
ypač kelia susirūpinimą tiką, kuri yra bendrai priešiška
prisipažinimas padėtų žmogui
Su Lietuva jį sieja ne tik po ta jų praeitis".
profesoriaus Leszka Balcerowicz
dėl to, kad tokį atskirų klau rusams, gyvenantiems trijose
grindžio veikla. Sergėj Kovalev
Kreipimesi sakoma: „Lietu atsispirti ir nepasiduoti. Savo
spaudos konferencija.
padėjo kelti Lietuvos medikų vos Seimo Tėvynės Santaros na ruožtu komitetas prisipažinusi simų sujungimą specifiškai Pabaltijo respublikose".
„Lenkija yra pirmoji Rytų
buvo paneigęs Rusijos užsienio
kvalifikaciją: Medicinos aka rių, Krikščionių demokratų par žmogų gins ir jam padės".
Europos šalis, kurioje privataus
Kokia J A V pozicija?
Pasirašo Pilietinės Reabili ministro pavaduotojas Vitaly
demijoje dirba nemažas būrys jo tijos bei politinių k a l i n i ų
sektoriaus dėka pavyko panai
Čurkin gruodžio 18 d. vyku
mokinių ir darbo tęsėjų.
iniciatyva, pritariant Lietuvos tacijos komiteto nariai: kun.
kinti pagrindines krizės prie
Laišką baigiant prisimena
Už paramą Lietuvai tragiško Katalikų bažnyčiai ir palaikant Robertas Grigas, kun. Kastytis siame NATO Bendradar
žastis ir ekonomika ėmė kilti.
Matulionis, Liudas Simutis, biavimo Tarybos posėdyje mas Paulic Law 102-391 įstaty
mis jai dienomis S. Kovalev bu
Ekonominių reformų stabdy
Mečys Laurinkus, Kazimieras Briuselyje. Tas faktas taip pat mas, kuriuo prezidentas iki bir
vo apdovanotas Sausio 13-osios
mas, geresnio momento lauki
IBM
kompiuterio
diena
Kryževičius (Seimo narys), buvo patvirtintas tarybos želio 1 dienos turi užtikrinti
medaliu. O Kauno Medicinos
mas tolygus delsimui gaisro
Vilniaus
universitete
Algirdas P a t a c k a s (Seimo išleistame pareiškime, kuriame JAV Kongresą, kad Rusija daro
Akademijos nariai, suteikdami
metu", pasakė Balcerowicz. Vie
Vilniaus
universiteto
skai
buvo aiškiai pasisakyta, jog žymią pažangą dalinių išvedimo
narys).
jam šios aukštosios mokyklos
na pagrindinių ekonomikos re
Duodami jų adresai ir telefono dalinių išvedimas iš Pabaltijo reikalu ir kad be to negalėsian
garbės daktaro vardą, įvertino čiavimo centre pradeda veikti
formos sąlygų yra privatiza
neturi būti jungiamas su bet čios būti Rusijai perduodamas
jo mokslinę veiklą, nuopelnus vienas iš galingiausių kompiu numeriai.
vimas. Lietuvoje, anot lenkų
likusios žadėtos lėšos pagalbai
terių
Lietuvoje.
Jį
atgabeno
kokiais kitais klausimais.
akademijai.
profesoriaus, privatizuojamos
Rusijai. Pagrindinių pabaltiečių
amerikiečių įmonė IBM. Šis
pirmiausia smulkios įmonės,
organizacijų vadai laiške prašo,
kompiuteris turi didžiulę at
Nauja priežastis neišvesti
Stankevičius žada
tuo tarpu daugiausia socializmo pirmasis pavaduotojas Algirdas mintį, priėjo yra 70 darbo vietų.
jog
atsižvelgiant į tai, kad per
kariuomenės
Šakalys tikisi, be kita ko, ne
apraiškų yra stambiosiose.
paskutines dvi savaites Rusija
atlygintinos techninės pagalbos Šios modernios technikos pa talkinti derybose su
Subsidijų skyrimą, dirbtiną
jau du kartus pareiškė stabdy
galba galima įsijungti į Europos
Išdėstydami
prezidentui
Clin
modernizuojant Kalvarijų per
Rusija
nedarbo stabdymą L. Balcerošalių informacijos tinklus. Tokį
ton pabaltiečių pažiūrą į Jelcino sianti kariuomenės išvedimą,
ėjos
punktą
Lietuvos-Lenkijos
wicz laiko ekonomikos reformos
kompiuterį gaus ir Kauno tech
Kaunas, kovo 30 d. — Susi pasisakymus praėjusį sekmadie prezidentas pabaltiečius infor
vykdymo kliūtimi. Šios prie pasienyje.
nologijos universitetas.
rinkusiųjų į susitikimą su nį, JBANC rašo, jog kai kas muotų, ką žada rašyti tuo klau
Algirdas Šakalys, dalyvavęs
monės, pasak jo, tik trukdo
Ši skaičiavimo mašina atveria Seimo nariu P. Katiliumi kovo galėtų pamanyti, jog toks Rusi simu savo laiške Kongresui. Pa
PHARE
programos
aptarime
efektyvinti gamybą ir kurti
galiau, kadangi Rusijos valdžia
Prahoje, pasakė, kad Lietuva naujas galimybes mokyti stu 26 d. laukė siurprizas: kartu at jos politikos pasikeitimas, kad pasirinko kariuomenės išvedi
rinkos sistemą.
pasiūlė parengti Baltijos šalių dentus naujų informacijos ap vyko ir Kovo 11-osios Akto dalinių išvedimas priklausantis mą jungti su žmogaus teisių po
Lietuvoje taikomą mokesčių
aerouostų plėtojimo, o Latvija — dorojimo metodikų. To ir siekia s i g n a t a r a s Aukšiausiosios nuo žmogaus teisių klausimo, litika, pabaltiečių vadai taip pat
sistemą profesorius iš Lenkijos
saugaus eismo keliuose progra IBM, kurios iniciatyva prieš Tarybos deputatas, kadaise įvyko dėl to. kad JAV gerašir prašo, kad JAV aiškiai išdėsty
pavadino pernelyg sudėtinga,
kurį laiką panašių kompiuterių i š r i n k t a s šioje apygardoje diškai pasiūlė finansinę pagalbą
mas.
suteikiančia galimybių tų
gavo Rytų Europos šalys. Jie jau Česlovas Stankevičius, pranešė rusų kariams butų statybai. Ga tų savo poziciją Pabaltijo šalių
mokesčių nemokėti. Lietuvoje
pristatyti ir į Latviją bei Estiją. „Kauno laikas". Tąvakar daug lima būtų argumentuoti, rašo žmogaus teisių klausimu, kad
Lietuva
b
e
n
d
r
a
d
a
r
b
i
a
u
s
s
u
mokami mokesčiai, anot jo, yra
IBM apmokėjo technikos perve kalbėta apie santykius tarp ma laiške, jog karių apgyvendi jie apie tai galėtų painformuoti
J A V belaisvių komitetu
vieni žemiausių Europoje. Jis
žimo ir prijungimo išlaidas.
Lietuvos ir Rusijos, ekonominę nimo klausimui jau beveik išsis- JAV pabaltiečius-amerikiečius.
patarė neskubėti įvesti litą.
prendus, dabar jau prireikė
Laišką pasirašo JAV Estų
padėtį, situaciją Seime.
Tokiam žingsniui reikia gerai
Balandžio 6 d. prezidentas
kitos
priežasties
kariuomenės
Amerikiečių
Tarybos pirm.
P a s a k ę s , kad „ n e g a l i m a
Trumpos žinios
pasiruošti. Tą pavyko pasiekti Algirdas Brazauskas priėmė i
neišvedimui.
„Tokius
teiginius
Juhan Simonson, Amerikos Lat
išduoti to, kas pasiekta Kovo
• Baltarusijos pasienyje sulai
estams. Įvesti naują valiutą Lietuvą atvykusią oficialią JAV
11-aja ir apsaugota sausio Jelcinui būtų sunku paneigti, vių Sąjungos pirm. Ints Rupners
nesunku, tačiau tuoj pat ją pareigūnų delegaciją, kuriai kyti 3 autofurgonai. Buvo ban 13-taja", Č. Stankevičius pa ypač kai praėjusią savaitę vy ir Amerikos Lietuvių Tarybos
galima ir sugadinti, pasakė vadovauja belaisvių komiteto doma iš Lietuvos išvežti kontra reiškė, kad jis apsiprendžiąs kusiame NATO posėdyje gyny pirminikas Grožvydas Lazaus
prof. L. Balcerowicz.
pirmininkas, ambasadorius banda 58 tonas sviesto ir 20 talkinti naujajai Seimo daugu bos ministras Pavel Gračev kas.
Malcolm Toon. Pirmininkas tonų sūrio.
mos suformuotai derybų su pranešė, kad dalinių išvedimas
•
Skuodo
rajonas
praeityje
papasakojo apie belaisvių
Rusija delegacijai. Č. Stanke iš Pabaltijo sustabdomas dėl
E E B padės p e r t v a r k y t i
KALENDORIUS
garsėjo
vandens
m
a
l
ū
n
a
i
s
.
komiteto veiklą: renkama infor
vičiaus teigimu, dabar jau ir problemų su butais, ne dėl
Baltijos šalių t r a n s p o r t ą
macija apie amerikiečius belais Elekrifikavus kraštą, jie stovėjo LDDP ima suvokti, koks kokių kitų priežasčių".
Balandžio 8 d.: Didysis ket
vius, dingusius karo metais. M. be darbo. Dabar, kai elektros sudėtingas bus derybų su šia
Europos Ekonominė Bendrija
virtadienis. Dionizas, Julė, Val
Toon norėtų, kad Lietuvos energija tokia brangi, ūkininkai valstybe procesas. Todėl, jo
Kaltinimai nepagrįsti
(EEB) pagal PHARE regioninę
teris, Girtautas, Matą.
žmonės, kurių tiek daug buvo vėl prisimena savo prosenelių nuomone, panaudoti ligi šiol
programą skirs lėšų Baltijos
Balandžio 9 d.: Didysis Penk
išvežta į sovietinius Gulago veiklą. Vandene malūnai ats derybose sukauptą kompeten
Bet prezidento Jelcino pasi tadienis, Akcijus, Kleopas, Ma
valstybių, Slovėnijos bei Albani
lagerius, praneštų, jei ką nors tatomi, jau maia ūkininkams ciją yra labai svarbu Lietuvos sakymai suerzino pabaltiečius
jos kelių tinklui. PHARE tikslas
rija Kleopienė, Aurimą, Dalia.
žino apie amerikiečius belais grūdus, gamina miltus, kruo interesams.
ir dėl kitos priežasties. Rusi
— pertvarkyti kelių, geležin
pas.
vius, jei tokių yra sutikę,
— Vilniuje prasidėjo nacio jos nesiliaujantys, nepagrįsti
kelių, oro ir vandens transpor
ORAS CHICAGOJE
• Kudirkos Naumiesčio linų
asmeniškai pažinę.
nalinė
sveikatos
politikos
kon
to sistemas Rytų ir Centrinės
fabrike atidaryta specializuota
Prez. Brazauskas pasakė, jog parduotuvė. Linų augintojai, ferencija. Ją organizavo bei fi nių konferencijos organizatorių
Europos šalyse bei padėti jas
Ketvirtadienį saulė tekėjo
visokeriopai rems belaisvių pardavę linus, čia gali įsigyti nansavo Pasaulinė Sveikatos Philippe Stroot, Lietuva — pir 6:24, leisis 7:22. Temperatūra
integruoti į Vakarų Europą.
I PHARE regioninę programą komiteto paieškas Lietuvoje ir įvairių audimu rankšluosčių, Apsaugos organizacijos (WHO) moji posovietinė šalis, kuriai dieną 58 F (15 O, lis su perkaip prioritetinis įtrauktas perdavė sąrašą Amerikos pilie patalynės komplektų. Atsiskai Europos biuras ir Lietuvos svei WHO Europos biuras padės kūnija,naktį 46 F (8 C).
kelio „Via Baltica" tiesimas. čių, vienaip ar kitaip dalyva tymas natūra patenkina abi pu katos apsaugos ministerija. kurti nacionalinę sveikatos
Penktadienį saulė teka 6:23,
Kaip pabrėžė vienas pagrindi- programą.
Lietuvos transporto ministro vusių pokario kovose Lietuvoje. ses.
dalinai debesuota, lietinga.

Galimybė reabilituotis buv.
KGB kolaborantams

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 8 d.

DRAUGAS
MIELI

BROLIAI

IR SESES

KRISTUJE!

(USPS-161000)
T H E LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

Kaip pavasario žiedai atsiskleidžia nauja gyvybe po šalnų mir
ties, taip ir mes, dalyvavę Kristaus gyvenime Jo pavyzdžiu, po
kančių, vargų ir mirties tragedijos kelsimės naujam,
išaukštintam
amžinos laimės ir garbės
gyvenimui.
„Aš esu prisikėlimas
ir gyvenimas, kas tiki mane, tas turi
amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną" (Jn. 11,
25; 6, 54).
Džiugių ir viltingų šv. Velykų linkiu visiems išeivijoje ir
tėvynėje!
Vysk.
LINKIU

VELYKŲ

DŽIAUGSMO

Paulius Baltakis,

Šiame pasaulyje nėra džiaugs
mo be skausmo, taip kaip nėra
iš numirusiųjų
prisikėlimo be
mirties. Kristus, mūsų Atpirkė
jas ir gerais Ganytojas, visus mus
veda per gyvenimo vargus, ken
tėjimus ir mirtį į prisikėlimo
amžiną
džiaugsmą.
Velykų džiaugsmo mums rei
kia per visas mūsų
gyvenimo
dienas. To džiaugsmo linkiu vi

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC
Marijonų Provinciolas

Velykų švenčių proga sveikiname viso pasaulio ateitininkus —
Lietuvoje ir užjos ribų, linkėdami entuziazmo ir ištvermės visuose
jų
darbuose!
Ateitininkų
Federacijos
valdyba
*
Šios didžiosios pavasario šventės proga linkime visai brangiai
ateitininkų šeimai ne tik Didįjį Sekmadienį, bet ir kasdien pajusti
prisikėlusio Kristaus šviesą ir meilę. Tegul toji meilė glūdi giliai
visų širdyse ir lydi Jus per visus metus. Linksmų šv. Velykų!
Jaunųjų Ateitininkų
Sąjunga-

Sveiki sulaukę šv. Velykų!
Kristaus Prisikėlimo džiaugsmu dalindamiesi sveikiname ir
linkime, kad Prisikėlusio Kristaus artumas Velykų rytą varpų
gausme šv. Mišiose ir jo paskelbtoji
Ramybė Jus aplankytų ir
džiugintų
ne tik Velykų rytą, bet ir visą gyvenimą.
Kristaus Prisikėlimo triumfas tesuteikia naujų jėgų ir entuziaz
mo žengiant Ateitininkijos
keliu!
Džiaugsmingo
Aleliuja!
Ateitininkų Federacijos taryba

Velykų švenčių

visiems nariams ir

rėmėjams

linki
Ateitininkų

Čikagos skyriaus

4545 W 63rd St.,

Chicago, IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs
DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

*

Sendraugių

Subucription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00
Postmaster: Send address ohanges to Draugas

ALELIUJA!

Prisikėlęs Kristus teapšviečia visą ateitininkų šeimą skaidriu
džiaugsmu ir suteikia drąsos kiekvienam nariui jungtis į lemiamą
kovą — iškelti ir apsaugoti Lietuvoje
ir josios
žmonėse
nelygstamąsias
dvasines vertybes, kurioms, ypač dabar, yra
grasoma iš visų pusių.
kun. dr. Valdemaras M. Cukuras
Federacijos dvasios vadas

Džiaugsmingų

Second claas poetage paid at Chicago, IL and additional mailing offices

OFM

siems „Draugo" skaitytojams, jo
bendradarbiams,
..Draugo"
rėmėjams, jo
redaktoriams,
administratoriams ir jų padėjė
jams darbuotojams,
„Draugo"
renginių komitetui, ypač vajaus
komitetui.
Sveikinu visus geros valios
lietuvius, kuriems rūpi išlaikyti
savąją, iš Dievo gautą, kilmę ir
iš savo Tėvų paveldėtą
žodį.
Tegul Dievo gyvasis Žodis, tapęs
Kūnu, kentėjęs, miręs ir iš numi
rusiųjų
prisikėlęs,
pasilieka
amžinai mūsų visų džiaugsmas
ir laimė, kuria pripildyta yra
visOs dangus.

Kristaus iš numirusiųjų
pri
sikėlimo minėjimas kasmet viso
pasaulio
tikintiesiems
atneša
didelį džiaugsmą
— Kristus
mirė, Kristus prisikėlė iš numi
rusiųjų, Jis ir vėl ateis visoje
Dievo garbėje.

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

valdyba

Besišypsanti Justina Stukaitė prie savo užsiėmimo „Žiburėlio" mokyklėlėje.
Nuotr. Dainos Čyvienės

Po dienraščiui „ D r a u g u i " p a r e m t i v a j a u s sėkmingo koncerto D e t r o i t e solistę G i e d r ę K a u k a i t ę
ir pianistę G r a ž i n a Ručyte-Landsbergienę sveikina G r a ž i n a U r b o n i e n ė ir „ D r a u g o " b e n d r a d a r b i s
zurn. Jonas Urbonas.

LIETUVIU TELKINIAI
DETROIT, MI
LIETUVOS VYČIŲ IŠVYKA
Į LIETUVĄ
Lietuvos Vyčiai popiežiaus
Lietuvoje lankymosi metu or
ganizuoja išvyką į Lietuvą
rugsėjo 2 iki rugsėjo 17 dienos.
Vyčiai numato dalyvauti Mi
šiose prie šv. Kazimiero kapo
Vilniaus katedroje, prie palai
minto arkivysk. Jurgio Matu
laičio kapo Marijampolėje,
aplankyti Šiluvos šventovę,
Aušros Vartus ir K e r n a v ė s
bažnyčią. Aplankys Trakų pilį,
Kryžių kalną, Rumšiškes ir
kitas Lietuvos istorines vietas.
Aplankys ir detroitietę vienuole
Michelę Garliauskaitę ir vie
nuolę Doloritą, Utenoje gyve
nančias ir dirbančias. Kelionės
koordinatorius y r a Bob Boris.
Rugsėjo 2 dieną išskrendama
Lufthansos oro linija tiesiog iš
Detroit į Frankfurtą, o iš t e n j
Vilnių. Vilniuje b u s 7 dienas.
Kaune — 3 ir po vieną dieną
Palangoje, Šiauliuose ir Pane
vėžyje. Kelionės k a i n a su mais
t u ir nakvyne t i k 1995 dol.
Informacijas apie kelionę teikia
Lietuvos Vyčių Garbės narys
Robert Boris, tel. 642-4970, ar
ba Regina J u š k a i t ė , tel.
554-3288. Kadangi tuo metu
lankysis ir popiežius, o Lietu
voje viešbučių vietos ribotos,
r e i k i a skubiai r e g i s t r u o t i s .
L i e t u v o s vyčiai s k e l b i a ir
laimėjimų žaidimą. Laimėtojas
laimės nemokamą kelionę į
Lietuvą. Bilietus įsigyti pas
Lietuvos Vyčius arba Reginą
Juškaite prie Šv. Antano bažny
čios Detroite.

kviečiama popietėje dalyvauti.
Pietų k a i n a 10 dol. asmeniui.
Bilietus į renginį prašome
įsigyti iš anksto iki balandžio 15
dienos p a s atstovybės narius,
Eugeniją Bulotienę, Mykolą
A b a r i ų , Vincą T a m o š i ū n ą ,
Lidiją M i n g ė l i e n ę , V l a d ą
Staškų ar Algirdą Vaitiekaitį.
N A U J A G I M I S VAITU
GIMINĖJE
Vasario 11 dieną padidėjo Vai
t ų g i m i n ė . Odontologo d r .
Rimanto ir Lindos Vaitų šeimo
je gimė sūnus Rimantas Kyle
V a i t a s . Džiaugiasi tėvai ir
seneliai Vanda ir dr. Otonas
Vaitai giminės prieaugliu.
LEDO RITULIO
RUNGTYNES L A I M Ė J O
HAMILTONAS
ŠALFAS Ledo ritulio rung
tynes laimėjo Hamiltonas, baig
mėje n u g a l ė d a m a s Detroitą
10-1. Detroitiečiai nugalėjo To
rontą 4-3. o Hamiltonas prieš
Torontą 5-2. Žaidynės vyko Ann
Arbore balandžio 3 d.
Im
ABITURIENTU BALIUS

Vyčių veikla
I Š LIETUVOS VYČIU
CHORO VEIKLOS
Lietuvos Vyčių choras, k a r t u
su Sv. Andriejaus parapijos
choru, vadovaujant muz. Faus
tui Stroliai, kovo 28 d.. 3:30 vai.
p.p. minėtos parapijos bažnyčio
je, Calumet City, atliko rimtą
religinį koncertą. Buvo atlikti:
Theodor Dubois „Septyni Kris
t a u s žodžiai", J.S. Bacho „Here
yet a vvhile", „Dona nobis pa
c e m " ir W.A. Mozarto „Lacri
moša". Dalyvavo ir solistai:
Dalia Eidukaitė Fanelli, sop
r a n a s , Ann Marie Kassel, a l t a s
David Anderson, tenoras ir Al
girdas Brazis, baritonas.
Vargonavo Robertas Mockus ir
dalyvavo 13-os žmonių orkest
ras. Klausytojų buvo pilnutėlė
bažnyčia, jų tarpe nemažai ir
lietuvių. Klausytojai labai
entuziastingai
sutiko
šį
koncertą ir ilgai plojo chorui ir
atskirai solistams ir dirigentui
F. Stroliai.
Balandžio 15 d. 3:30 vai. p.p.
L. Vyčių choras yra pakviestas
atlikti programą Asta suvažia
vime, Fairmont viešbutyje, vidurmiestyje.
Balandžio 25 d. 3:30 v. p.p.
choras, kviečiamas Sv. Pranciš
k a u s seselių rėmėjų, a t l i k s
programą Šaulių namuose vyk
siančioje vakarienėje.
Ir pagaliau gegužės 31 d.,
Kapų puošimo dienos pamal-

Kviečiam Detroito ir kitų
miestų visuomenę dalyvauti
,,Žiburio" l i t u a n i s t i n ė s mo
kyklos a b i t u r i e n t ų baliuje
šeštadienį, gegužės 22 d., 7 vai. tautiečius. Žmones gražiu gie
vak. Dievo Apvaizdos parapijos dojimu p a t r a u k i a parapijos
salėje.
Kviečiame
v i s u s choras, vadovaujamas muz. Sta
buvusius ..Žiburio'" mokyklos sio Sližio, ir proginiai renginiai.
mokytojus, vedėjus, tėvelius, Po p a m a l d ų
bendravimas
mokinius bei svečius pasi kavinėje s u k u r i a š e i m y n i n ę
vaišinti, sutikti ir pagerbti nuotaiką. Klebono k u n . Alfon
mūsų abiturientus ir užbaigt so Babono nuoširdumas ap
vakarą šokiais.
jungia visus po parapijos stogu.
Verbų sekmadienį parapijoje
Kaina
asmeniui
—
20
dol.
SĖKMINGAS R E N G I N Y S
Bilietai gaunami a r stalai užsi vyko Detroito Birutiečių pyra
Balandžio 4 d., Dievo Apvaiz sakomi pas Dalią Navasaitienę, gų ir margučių pardavimas. Be
dos K u l t ū r o s c e n t r e įvko tel. 851-0265. Užsakymai pri to, parapijos choras surengė
sėkmingas, Lietuvos Dukterų imami po balandžio 17 dienos. savo veiklos ir dailės darbų
T i k i m ė s , kad savo daly parodą. Talentingos choro mo
suruoštas margučių, naminių
t e r y s parodė savo tapybos,
tortų, pyragų ir kepsnių išpar vavimu paremsite mokyklą.
Rūta Mikulionienė, spalvoto stiklo dirbinių, mez
d a v i m a s bei t o r t o loterija.
„Žiburio" mok. vedėja ginių ir rankdarbių eksponatus.
Pelnas paskirtas Lietuvos
Tai buvo Česlovos Pliūrienės,
našlaičiams. Lietuvos Dukterų
Valės Senkienės, Bronės Ciunvaldybą sudaro: J ū r a t ė Pečiū
kienės, Valės Osteikienės ir Sta
rienė, Irena Alantienė, Danutė
IŠLEISTUVES
sės
Bitlerienės darbai. Prie jų į
Jankienė, Elena Karvelienė.
parodą įsijungė Antanina Jony
Stasė Bliūdžiuvienė, Rūta
Kun. K a z m i e r a s Simaitis, il nienė, išstačiusi šiaudinukų bei
Baublytė ir Bronė Ciunkienė.
gus metus dirbęs Detroito ir
gintaro dirbinius ir margučius,
VVindsoro lietuvių sielovadoje, o Niola Čerekienė pirmą kartą
TAUTOS FONDO
buvęs Šv. Antano parapijos kle parodė įvairaus dydžio dailaus
KULTŪRINĖ P O P I E T Ė
bonas, grįžta į Lietuvą. Šv. An darbo pintinėles. Stasio Sližio
tano parapiečiai rengia j a m g a u s u s rinkinys n u o t r a u k ų ,
Tautos fondui pasiryžus tęsti išleistuves balandžio 25 d. Išleis
vaizduojančių parapijos chorą,
savo darbą nevalstybinėje ir tuvėse norintieji dalyvauti turi
Moterų vokalinį ansamblį ir
nepolitinėje srityje, jo atstovybė įsigyti b i l i e t u s p a s O n ą
choro b e n d r a v i m o v a i z d u s ,
Michigan valstijai tęsia savo Selenienę ar Reginą J u š k a i t ę
puošė parodos kambario visą
veiklą, skelbia šių metų aukų iki balandžio 23-čios dienos.
sieną. Parodos reikalus t v a r k ė
rinkimo vajų ir ruošia tradicinę
choro seniūnė Stefanija Kaunekultūrinę popietę Detroite Šv.
lienė; jai padėjo choro moterys
Antano parapijos svetainėje
PARAPIJOS CHORAS ir Titas Jonynas su Algirdu
sekmadienį, balandžio 18 d.,
IŠLIKIMO R A M S T I S
Vaitiekaičiu. Parodos lankyto
12:30 v. p.p. Popietės metu bus
jai galėjo įsigyti choro ir Moterų
Negausi Šv. A n t a n o parapi
Tautos fondo tarybos pirm.
Vokalinio vieneto įgiedotų ir
Algirdo Sperausko pranešimas. ja, pergyvenusi gaisrą ir iš
Stasio Sližio įrašytų j juostas
Bus pagerbti T a u t o s fondo sikovojusi iš kurijos tolimesnę
giesmių kasetes.
rėmėjai ir atlikta meninė pro egzistenciją, d a r sugeba su
Stasys Garliauskas
e r a m a Lietuvių visuomenė traukti j pamaldas ir renginius

U S.A
Kanadoje ir k i t u r ( U S A . dolt
U S A . savaitinis (šešt. laida*
Kanadoje ir k i t u r (šešt. laida
U.SA dol ) savaitinis
.
• Administracija dirba kasdien
nuo 8 30 iki 4 30. šeštadieniais
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba

dose, Šv. Kazimiero k a p i n ė s e ,
choras p a k v i e s t a s giedoti lie
t u v i š k a i šv. Mišias.
Be to, choras y r a n u t a r ę s
dalyvauti Dainų šventėje, 1994
m. vyksiančioje Lietuvoje. N o 
rintieji dainuoti šioje šventėje
y r a kviečiami įsijungti į Vyčių
chorą. Repeticijos vyksta ketvir
t a d i e n i a i s 7:30 v.v. seselių K a zimieriečių vienuolyne.
A.P.B.
— D a r i u s K u o l y s kovo 31 d.
vyriausybės potvarkiu a t l e i s t a s
iš k u l t ū r o s ir švietimo m i n i s t r o
pavaduotojo pareigų. I jo v i e t ą
p a s k i r t a Marijona B a r k a u s k a i tė.

m e t a m s Va metų
$45
$80
$50
$90
$30
$45
$50

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Redakcija straipsnius taiso savo
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš
anksto susitarus Redakcija už
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus
prašymą

P A V O J I N G A S RADINYS
Lietuvos statybininkai, kurie
stato Karaliaučiuje namus
Rusijos k a r i š k i a m s , aptiko
Antrojo pasaulinio karo vokiškų
š a u d m e n ų sandėlį. Manoma,
kad sviedinių gali būti tūks
tančiai. Šalia stovi daugiaaukš
čiai gyvenamieji namai, vaikų
poliklinika, pramonės įmonės.
Kab. t e l . (312) 585-0348;
Rez. (312) 779-5533

DR. FRANCE MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm. ir <etv 12-4
6-9. antr. 12-6. penkt 1 ( K 2 ; 1-6.
Kab. t e l . (312) 471-3300

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 VV. 71 Street. Chicago
Tel. 3 1 2 - 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 v a i )
Pirm., antr., ketv.. penkt nuo 12 iki 3 v.p p
10401 S . Roberte Rd., Paloe Hills, IL
Tel. 7 0 8 - 5 9 8 - 4 4 3 0 (veikia 24 vai )
P'rm . antr., ketv . penkt 4 v.p.p.—7 v.v.
Kab. 312-735-4477;
Rez. (708)248-0067; arba (708)246-6561

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6 4 4 9 So. Pulaskl R o a d
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W 95 St. T e l . ( 7 0 8 ) 4 2 2 - 0 1 0 1
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v p.p-7 v.v antro 12:30-3 v p p
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p..
penkt ir Seštd 9 v r -12 v.p p
6 1 3 2 S. Kedzle Av».. Chicago
(312) 778-6989 arba ( 3 1 2 ) 4 8 9 - 4 4 4 1

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybė vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5 5 4 0 S. Pulaskl R o a d .
Tel. ( 3 1 2 ) 585-2802
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr . penkt 12-3v.p.p . ketv 2-7 v.v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W 55th St.. Chicago. IL
Tel. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL.
Tel. ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1
Vai pagal susitarimą
Tel. kabineto Ir buto: ( 7 0 8 ) 6 5 2 - 4 1 5 9

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v e . , Cicero
Kasdien 1 iki 8 v. v
išskyrus tred Šešt 12 iki 4 vai. p p

OR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5635 S. Pulaskl Rd., C h i c a g o , I L
Tel. 3 1 2 - 5 8 5 - 1 9 5 5
172 Schlller St., Elmhurst, IL 6 0 1 2 6
708-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarai ir savaitgaliais te1 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS
2454 W 71st Street
(312) 4 3 4 - 2 1 2 3
Pirm 2-7 Antr ir
ketv 9-12 Penkt. 2-7

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
K A R D I O L O G A S - ŠIRDIES LIGOS
7 7 2 2 S . K e d z l e Ave .
Chicago, III. 60652
Cardlac Dlagnoels, Ltd.
Marquette Medlcal Bulldlng
6 1 3 2 S. Kedzle
Chicago, IL 60829
Tel. (312)436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Širdies ir Kraujagyslių Ligos
valandos pagal susitarimą
Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (312) 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120
T e l . (708) 742-0255
valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave
T e l . (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis. pritaiko akinius
2 6 1 8 W 71st St.
T e l . (312) 737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Center, 7152 W. 127th St
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v.
T e l . (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2 6 5 6 W. 63rd Street
Vai : antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p
Šešt pagal susitarimą
Kabineto t e l . (312) 778-2880.
Rez. (708) 448-5545

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer A v e . (prie Austin)
Valandos pagal susiianmą
T e l . (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarrtan Medlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Ave., SuHa 3 1 0 ,
Napervllle IL 60563
Tai. 708-5270090
Valandos pagal susitarimą
Kab. t e l . 312-586 3166
N a m ų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6 7 4 5 W. 6 3 r d St., Chicago, IL 80838
Vai pirm, a n t r , ketv. ir penkt 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

Kitataučių nuomonės

APIE MUS
Visad įdomu vietos spaudoje
ar televizijoje rasti žinių apie
Lietuvą ir bandyti suprasti jų
samprotavimus. Štai dabar per
Mac Neil-Lehrer žinių valandą
buvo apie pabaltiečius kalbama
su tuometiniu valstybės sekre
toriumi Eagleburger, kuris,
kiek pastebėta, niekad neverti
no kitokių nuomonių, kaip tik
savąją. Jis yra tikras pavyzdys
šio krašto ilgalaikės tarptauti
nės politikos, vadovaujantis tik
savo krašto interesais. Čia pa
cituosiu kelis jo pasisakymus po
to, kai Lehrer išreiškė daugelio
saviškių ekspertų nuomonę,
kad Rusija yra arti visiško su
griuvimo. Eagleburger atsakė
manąs, kad korta dar tebesanti
Jelcino rankoje ir kad jam tur
būt pavyks reformos, jeigu
Amerika nenumos ranka ir ban
dys daugiau pagelbėti, bet, iš ki
tos pusės, rusai daugiausia
nenori matyti didelės draugys
tės su Amerika, išskyrus, aišku,
finansinę paspirtį, ką mes ir
turėtume suteikti.
Tada Lehrerio buvo paminėta
Stasio Lozoričio kandidatūra į
Lietuvos prezidentus ir pareikš
ta vilties, kad Amerika daugiau
kreips dėmesį į nepriklausomy
bę atgavusias valstybes, nes
prezidentas Bushas neturėjęs
„vizijos" Rytų Europos buvu
sioms užgrobtoms valstybėms,
ir kad tokia pagalba būtų gal
naudinga ir Amerikai, jei būtų
anuo metu daugiau padėta.
Eagleburger atsakymas buvo
pilnas paniekos ir triuškinantis:
, jis yra Full ofbaloney", — tai
gi, pilnas kvailysčių, o mūsų in
teresas buvo, aišku, tik pati
Rusija, nes, jei ten reformos
nepavyks, nieko nepasieks ir
kiti.
Taigi matome, kad mažai di
džiūnams rūpi valstybės, iš
kurių jie nelaukia sau jokios
naudos.
Štai vėl neseniai „Christian Science Monitor" paskyrė
net du puslapius Baltijos vals
tybių keliui į „naująją erą". Iš
girta Estija, kaip pirmoji įsi
vedusi savus, tarptautinėje rin
koje iškeičiamus, pinigus, bet
taip pat plačiai aprašomos ir jų
nesėkmės. Giriamas estų tvirtas

pasiryžimas nepasiduoti nei
finansinei, nei politinei eko
nomijos griuvimo galimybei.
Giriami suomiai, kurie jiems
daug padeda prekybos srityse,
paminima ir jų kilmės bendry
bė. Giriami ir estai už suveržtus
diržus ir drąsą, ko, jų nuomone,
neturi nei rusai, nei ukrainie
čiai, kurie vis dar laukia visko
iš valdžios, o patys nieko ne
daro. Estai, — sako spauda, —
tvirtai tiki,kad ši žiema yra
paskutinė tokia žiauri, o ateitis
bus šviesesnė. Giriamas estų
d a r b š t u m a s , pasiaukojimas
ateičiai. Pavyzdžiu duodama di
džiulė rūbų siuvykla Baltika,
kadaise buvus valstybinė, o
dabar jau 60% privati ir nešanti
milžinišką pelną, ekspor
tuojant 90% rūbų į Vakarus.
Betgi didžiausias privatizacijos
pagyrimas tenka Lietuvai, pra
dėjusiai privatizaciją jau 1991
metais, įvedusiai „voucherius",
bei jos prekybą tvarkiusiam
Vyteniui Aleksaičiui, suge
bėjusiam paskubinti žemės
grąžinimą ūkininkams.
Taigi, kaip matome, nesam
užmiršti.
Kitame straipsnelyje, pasi
rašytam tik D.S. iš Vilniaus,
kalbama apie pabaltiečių vis
garsinamą santarvę, bet gal
greičiau apie varžybas savo
tarpe ekonomijos srityse. Estai
sakosi, kad jie esą skirtingi ir
liks prie savo nuomonės, nes jie
daugiau turi bendrumų su
Suomija, negu su mūsiškiais ir
latviais. Net piniginę sistemą,
biržą ir visą ekonomiją jie
augins patys, be kooperavimo
su lietuviais ir latviais, kaip
anksčiau buvo siūloma. Bėda
yra su alyva, kuri būtina ben
drai rinkai, jei norima rinkai
pritraukti pirkėjų. Cituojamas
Algirdas Saudargas, kad rusai
sugriovė kooperacijos supratimą
ir dabar visi esame tik konku
rentai. Estai nepasitiki latviais,
kad jie turi atvirą sieną su Rusi
ja, tai kaip jie galėtų atidaryti
savo sieną latviams, kuo tuoj
p a s i n a u d o t ų r u s a i . Taigi
prieinama išvados, kad trijų
Baltijos tautų draugystė yra
pavirtusi mitu.
R.K.V.

VAKARAI PADĖJO SOVIETAMS
IŠVYSTYTI TECHNOLOGIJĄ

NEPAILSTANTIS
BIBLIOTEKOS BIČIULIS

Prieš porą metų Lietuvos uos rimtais politologijos, filosofijos,
tamiestyje — Klaipėdoje — literatūros mokslo veikalais
kalba,
įvairiomis
įsikūrė universitetas. Pirmus anglų
Sovietų komunistų vadai ant
negali būti atšauktas viena nelengvus kūrimosi žingsnius enciklopedijomis ir žinynais, re
IGNAS MEDŽIUKAS
kapitalizmo griuvėsių žadėjo su
šališkai, nes komunistai nebuvo žengia ir jo Mokslinė biblioteka. tais lietuvių spaudiniais. Iš viso
kurti žemišką rojų. Jie tvirtino, stumiant laiką. Pagaminama išsižadėję savo tikslo. Tai Pagrindinė mūsų problema — mūsų biblioteką jau pasiekė
kad kapitalizmas yra supuvęs ir fabrikuose produkcija buvo galima buvo įsitikinti iš jų ag mokslinės literatūros fondo 1539 egz. knygų. Visas tas lo
neturi ateities. Tik proletarinė dažnai žemos kokybės.
resijos Afganistane, Afrikoje, komplektavimas. Kaupiame ir bynas tvarkomas kaip atskira
valstybė gali išgelbėti žmones
Be to, vagystės įmonėse — Pietų Amerikoje.
senąją p a m a r i o krašto, ir „Antano Mažiulio kolekcija".
nuo išnaudojimo. Remdamiesi visuotinis reiškinys. Vagia visi,
Sovietų pramonė buvo parazi naujausią pasaulio įvairių
Mus džiuginantis dalykas yra
K. Marksu, jie mokė, kad prole pradedant aukščiausiu parei tinė, pasinaudojusi vadinamų mokslo šakų literatūrą. Mums A. Mažiulio laiškai. Tai „gyvoji"
tarinės diktatūros suburtas ūkis gūnu, iki eilinio darbininko, nes kapitalistinių valstybių išra tik dabar, po ilgų priespaudos enciklopedija, iš kurios kaskart
būsiąs daug našesnis negu kapi n e p a k a n k a m i atlyginimai dimais. Dr. Anthony Sutton iš dešimtmečių, pamažu veriasi semiamės įdomių, niekur dar
talistinis. Socialistinė gamyba neleidžia žmogui patenkinti jo Hoover instituto, žinomas sovie langas į Vakarų valstybių kny neskelbtų žinių iš lietuvių
pakilsianti iki negirdėtų aukš kasdieninių por. ikių. Komunis tinės ekonominės istorijos spe gų pasaulį. Apie daugelį ver kalbos ir literatūros, kraštoty
tumų.
tai skelbė, kad ideali visuomenė cialistas, sako, kad JAV padėjo tingų leidinių esame tik girdėję, ros ir etnografijos, išeivijos isto
Iš tikrųjų bolševikų revoliuci bus tada, kai kapitalizmas bus išvystyti Sovietų technologiją. drįstame tik pasvajoti, tad rijos. Kartais trumpai brūkš
ja Rusijoje viską griovė ir visai sutriuškintas, kai kapi Vienas amerikietis žurnalistas džiaugiamės kiekviena gauta telėtas komentaras mums at
naikino, kol pamatė, kad jie sta talistai bus išnaikinti ir klasių Maskvoje, kuris aprašė Stalino vertinga knyga.
skleidžia kokią painią bibliogra
to komunizmo rūmu? ant smėlio skirtumai išnykę. Kapitalistai penkmečio planą, tvirtino, kad
Dažnai mus pasiekia ir išei finę mįslę ar paberia kitų
pamatų. Gyvenimo lygis ėmė ir žemvaldžiai Rusijoje buvo su planavimas ir techniški nu vijoje gyvenančių tautiečių do įdomių faktų apie leidinio pasi
smukti. Jie atsitverė nuo kapi naikinti, o žadėtos gerovės rodymai beveik visiškai buvo vanos. Nemažas jų būrelis dali rodymo aplinkybes. Laiškų pa
talistinių valstybių spygliuotų žmonės nesulaukė. Tada teko paimti iš JAV, Vokietijos ar jasi svarbiomis ir mums sunkiai vidalu pas mus kaupiasi tarsi
vielų tvoromis, o tiems, kurie skelbti vadinamus penkmečių Prancūzijos — tik vergų darbas pasiekiamomis knygomis, rašo koks brangus archyvas, kurį ka
buvo parūpintas sovietų.
da nors būtų galima išleisti
mėgino pro tas tvoras prasiverž planus.
laiškus, rūpinasi mūsų besi
ti, įvedė didžiausias bausmes,
Komunizmo statytojai taip
Jeigu kapitalistinės šalys ne formuojančiu universitetu, atskiru leidiniu. Tikime, kad
kaltindami tėvynės išdavimu. nusigyveno, kad jiems, ieškant būtų pagelbėjusios sovietams, kuris, kaip tikimasi, turėtų tap jame literatūros istorikai ir kitų
Socialistinėje Rusijoje buvo pagalbos, teko kreiptis į užsienio tai penkmečio planas būtų su ti Vakarų Lietuvos kultūros ir sričių mokslininkai rastų ver
dažnas reiškinys, kad brangios kapitalistus. Laikraštis „Twin žlugęs pačioje pradžioje. Tačiau mokslo centru. Ryšius su šiais tingos informacijos. Dabar tą A.
ir sudėtingos mašinos buvo Circle" 1973 m. Nr. 22, rašo, Vakarai pasirinko Frankenštei- pastoviais ir nuoširdžiais mūsų Mažiulio bibliotekinį komenta
paliekamos laukuose, nes jos kad vardan taikingo sugyve no rolę, sukurdami baisią bibliotekos bičiuliais labai bran rą, kuris skiriamas konkrečiai
priklausė „visiems". Jau tokia nimo JAV apsisprendė supažin šmėklą. Reikia žinoti, kad di giname ir tariame jiems nuošir knygai, saugome ir išduodame
skaitytojui, jei pageidaujama,
yra žmogaus prigimtis, kad jis dinti Sovietų Sąjungą ir jos džiausia pasaulyje geležies ir džiausią ačiū.
kartu su knyga.
labiau vertina savo asmenišką satelitus su Amerikos technolo plieno liejykla Magnitorske tuo
Šiandien norėtųsi kiek pla
daiktą. Teisingai sakoma, kad gija, skiriant ekonominę laiku buvo pastatyta Amerikos čiau papasakoti apie vieną
Bendravimas susirašinėjant
savi marškiniai yra visuomet paramą ir duodant kredito ga firmos The McKee korporacijos. mūsų aktyvų ir labai nuoširdų su mūsų rėmėju įdomus mums
arčiau kūno. Rusijoje socialinė rantijas. Toliau numatantieji Garsioji Dniepro hidroelektrinė mecenatą — Antaną Mažiulį ir profesine prasme, nes jis —
sąmonė neišsivystė, kaip buvo politikai įspėjo, kad tai būtų užtvanka buvo suplanuota (South Boston). Tai jau garbaus vyresnysis mūsų kolega, dirbęs
pranašavęs K. Marksas. Darbo klaida ir pavojus pasaulio tai General Electric bendrovės. Au amžiaus išeivijos žinomas tau- įvairiose solidžiose Europos ir
našumas, užuot pakilęs, krito kai. Sovietų simpatikai aiškino, tomobilių fabrikas Gorkyje buvo totyrininkas ir etnografas, JAV bibliotekose, galįs palygin
iki pasibaisėtinai žemo laipsnio. kad šaltasis karas jau pasibai pastatytas Fordo kompanijos. ilgametis Lietuvių Enciklope ti jų darbą.
Darbingumui pakelti sugalvo gęs ar greit baigsis, ir komunis Sovietai turėjo didžiausią vamz dijos etnografijos skyriaus re
Norime palinkėti savo bran
tas „stachonoviečių judėjimas", tai jau nebėra grėsmingi bei pa džių fabriką Europoje, kurio daktorius, su kuriuo laiškais giam Mecenatui stiprios sveika
buvo teikiami medaliai, garbės vojingi, todėl galima su jais mašinos iš JAV ar Europos susipažinome, tarpininkaujant tos, kuo geriausios kloties, ne
žymenys, bet ir tas neišsprendė dalintis Amerikos technologijos kraštų. Du trečdaliai Sovietų mūsų universiteto Senato pir blėstančios dvasinės energijos.
prekybos laivyno, kuris buvo di
darbo našumo problemos. Dėl paslaptimis.
Juk jos šviesa pasiekia ir mūsų
džiausias pasaulyje, ir keturi mininkui A. Žaliui. A. Mažiulio
menkų atlyginimų rusų darbi
Toks galvojimas buvo netei
veiklos barai labai platūs, bet universitetą. O tai, manome, ne
ninkai stengėsi simuliuoti, pra- singas. Karas, šaltas ar karštas, penktadaliai motorų yra pirkti mums jis pirmiausia — žmogus. atsitiktinis dalykas, o logiška
iš užsienio. 300,000 sunk
tąsa viso Lietuvos kultūrai
vežimių, vartojamų kariniams Šiandienos pasaulyje, kai daž
pašvęsto gyvenimo.
reikalams — pagaminti JAV. Iš nas išpažįsta tik vieną — mate
Alma Žižienė
100 laivų, kurie gabeno ginklus rialinės gerovės — kultą, A.
Bibliografijos-informacijos
Šiaurės Vietnamui, 84 motorai Mažiuliui knyga buvo ir yra vie
skyriaus vedėja
suprojektuoti ar pagaminti nintelė šventenybė. Šita meilė
ir
nesumeluota
pagarba
knygai,
kapitalistinio pasaulio fab
šita per ilgą gyvenimą išsaugota
rikuose.
AUDROS NUOSTOLIAI
ištikimybė kultūros ir dvasios
Kai JAV prezidentas ir jo dalykams srūva ir iki mūsų,
Praūžusios audros Lietuvos
patarėjai skelbė t a i k i n g ą tolimos Klaipėdos bibliote miškuose paliko beveik du mili
sugyvenimą, tuo metu buvęs kininkų.
jonus kubinių metrų išverstų
Sovietų valdovas L. Brežnevas
Antano Mažiulio siuntos mus medžių. Miškininkai leidžia
kalbėjo: „Mes turime žinoti, kad pradėjo pasiekti jau pirmaisiais ūkininkams už pusę kainos
pasisekimas šiame svarbiame veiklos mėnesiais. Jos kaip mat pasiruošti medienos. Ūkininkai
reikale (taikingame
su išsiskyrė iš kitų atkeliaujančių sutvarkė apie 4 procentus vėjogyvenime) nereiškia, jog mes dovanų dviem dalykais.
vartų, patys miškininkai — apie
turėtume susilpninti ideologinę
Mūsų bičiulio dovanojami lei 33 procentus. Svarbiausia, kad
kovą".
diniai pasižymi ypatinga verte, mediena neliktų pūti miškuose.
Ir šiuo metu, kaip matome, nemaža jų — iš ilgus dešimtme Šiaulių miškų urėdijai su savo
Rusijoje komunizmas nėra žlu čius kauptos asmeninės biblio universalia technika padeda
gęs. Griežtosios linijos komunis tekos. Jei gavę pašto pranešimą, švedų firmos „Jonseved Pover
tai ir kiti imperialistai nori su- skubame pasiimti A. Mažiulio Products" specialistai. Taip pat
Nijolė Ambrazaitytė, Lietuvos Operos solistė, savo naujame vaidmenyje gniuždyti silpną demokratiją, siuntų, jau iš anksto džiau mūsų miškus tvarko bendra
Vilniuje - Verdi „Nabucco" operos Fenenos rolėje Mūsų „Normos" operos pasukant istorijos ratą atgal, ir giamės ir neapsirinkame — Lietuvos - Švedijos firma
spektaklyje balandžio 18 d. ji atliks Adalgisos partiją.
vėl grasinti pasauliui.
mūsų fondai kaskart pasipildo „Girinis".

naudojamas kasdieniniam pasi
puošimui. 14 karatų žiedas pat
varesnis už 18. Žinoma, ir kaina
Viena iš daugelio aukso ypa yra prieinamesnė. 14 karatų
tybių yra, kad jis nepajuosta, grandinėlės, apyrankės, žiedai,
išlaiko savo blizgesį. Neveltui a u s k a r a i yra prieinami ir
sakoma, kad auksas ir pelenuo plačioms masėms. Puošiasi jais
se blizga.
ir seni, ir jauni.
Aukso vertė yra žinoma nuo
Edm. J a k .
nutraukę purvino vandens purslai. Vėl atsisveikiname
neatmenamų laikų. Valdovų
— Turiu dar šį tą padaryti. Sudiev.
ir vėl žadame susitikti nors labai trumpam, nes pasku
galvas puošė aukso karūnos.
— Šiandien aš išeinu.
SKRYDŽIAI Į
tinę dieną reikės praleisti su Miku, o paskui palydėti
Moterys dėvėjo auksinius pa
— Kodėl?
AMSTERDAMĄ
j Bremeną.
JURGIS J A N K U S
puošalus ant rankų, ant kaklo,
Pasakoju, kad draugas išvažiuoja į Ameriką, ir man
Visi sako, kad Mikas dabar už visus laimingesnis.
kabino ne tik į drabužius, bet ir
124
dar reikia taip pat šį tą padaryti.
Balandžio pradžioje į Amster
— Bet mes dirbti važiuojam. Aš paklausinėsiu, kur bet jis nespindi džiaugsmu.
į ausis. Šiais laikais auksas yra
— Ar gerai skambinai? — sakau.
damo Schipol aerouostą pasto
— Kai arti prieini, viskas kitaip atrodo, — sako.
ne vien papuošalas, bet ir pinigo
— Ką pats gali žinoti, bet profesorius sakė, kad iš tau būtų geriau. Surasiu gerą profesorių.
viai pradėjo skraidyti „Lietuvos
—
Nors
čia mėšlynas buvo. bet gaila skirtis. Xe su tuo
pagrindas. Pinigų vertės pasto
Ji vėl smagi. Užrašo man savo vardą, pavardę ir
avialinijų" lėktuvai. Per savaitę manęs gali būti koncertinė pianistė. Tik rankose dar
mėšlynu,
bet su žmonėmis. Čia gyvenom ir visi buvom
vumas remiasi aukso atsargo
jie skraidys tris kartus. Skrydis jėgos neturėjau, o kai ėmiau dirbti ligoninėj, tai ir laiko adresą, ir aš jai savo. Mes susitiksim kasdien ir ne savi, o ką rasiu ten nuvažiavęs? Jeigu tų penkiasdešimt
mis. JAV aukso atsargos saugo
beilgai būsime stovykloje.
trunka 2 valandas su ketvirčiu. kiek reikiant nebeliko.
dolerių neatims bevažiuojant, tai nors pirmą dieną ne
mos Fort Knox, Ky. Be aukso,
— Ilgiausiai dvi savaites, — sakau.
—
Bet
kiek
tau
metų?
Lietuvos piliečiams bilietas j
kurio
čia
yra
apie
— Bet kažin, ar Goetingene atsiras, ko man reikia. reikės į svetimas rankas žiūrėti.
— Devyniolika. Skambinti vėlai.
Amsterdamą ir atgal kainuos
Sekmadienį iš ryto susidėjo visą emigracinį turtą
13.000.000.000 (trylika bilijonų)
— Niekada nevėlai. Jeigu širdis tik dega. nevėlai.
— Kam Goetingenas. Gal rasiu Hamburge, o gal
370 JAV dol., o užsieniečiams —
į
kartoninį
lagaminą. Odinio nusipirkti nebespėjo. O
dolerių vertės, saugomi ir svar
Ir jokios kliūtys negali jos užgesinti.
Kiolne. Nežinau kur, bet rasiu.
1,280 JAV dol.
to
turto:
sena
eilutė darbui, viena pora apdėvėtų apa
bieji istoriniai dokumentai:
— Taigi, kad negalėtų!
Ji paduoda ranką, ir aš pakeliu prie lūpų. Pribėgusi
prie durų atsisuka ir pamoja. Jos veidas spindi, bet tinių, dveji viršutiniai marškiniai, skutimosi įrankiai
Nepriklausomybės paskelbimo
— Negali.
keletas knygų. Pusė lagaminėlio.
aktas, Gutenbergo biblija,
— Kelis akimirksnius tylime. Ji paima laikrodį ir akyse stovi ašaros.
STATYS RADIJO STOTĮ
Magna Charta ir kt. Tai yra
Ilgai
dar
žiūriu
į
užsidariusias
duris.
Ima
rodytis,
- Lengvai važiuosiu, — juokiasi.
žaidžia su grandinėle, paskui staiga pasako:
Kaimynai stovi kartu su manim ir taip pat liūd
valstybės turtas. Eilinio piliečio
— Kad gyvenimas būtų kaip laikrodis, paimtum kad išbėgusi į koridorių pravirko. Bet tai džiaugsmo
Netoli
Palangos
bus
statoma
nai žiūri.
turtas ribojasi auksiniu žiedu
ir pasuktum atgal
ašaros, kad žmogus surado žmogų.
— Palauk, aš tau dar pagalvėlę įdėsiu.
ar puošnia sage. Turtuolio seife tarptautinė radijo stotis „Baltic
Jos balse pasigirsta nervingas nekantrumas, lyg
Paimu raštelį. „Šalme Saaremo. 103 barakas, 23
Radio
International".
Pasak
jos
Išbėga ir atneša tokia mažytę, bet puikiai iš
rasime ir gryno aukso luitus.
kambarys". Bet Šalme Saaremo. Kartoju ir kartoju, ir
įkūrėjo Paul Rusling, „ši stotis norėtų suspausti laikrodį ir trenkti į grindis.
— Kam sukti. Aš nenoriu sukti. Tas patyrimas tie žodžiai darosi panašūs į muziką. Net matau, kaip siuvinėtą, kaip nuostabus mažytis kilimėlis. Maty
Grynas auksas yra 24 karatų. padės milijonams skandinavu ir
davau dažnai ant jos pasilenkusią ir pagalvojau, kad
Dėl savo minkštumo jis nėra š i a u r ė s europiečių išskinti mūsų dvasią irgi praturtino. Mes dabar daug tur jos ilgi pirštai bėga klaviatūros baltumu, berdami tą
pradėdama jau žinojo, kam ji bus.
praktiškas kasdieniniam gyve Lietuvą žemėlapyje". Projektas tingesni, negu buvom namie. Kiekvienas patyrimas pačią melodiją Šalme Saaremo.
Mikas visiškai kaip vaikas. Jis paima ją sumišęs
Kitą dieną išeinu. Mikui išleistuves rengia vaikų
nime. Padaryti jį kietesnių pap kainuos apie 10 mil. dol. Pelno žmogų turtina. Ir juo skaudesnis, juo labiau, tik reikia
į
rankas,
pavarto ir nori atiduoti atgal, bet kai ji ir
rastai yra primaišoma vario. procentas bus mokamas Lietu turėti jėgos jį pakelti. O ką reiškia turėti jegos? Tai darželis šeštadienį, miškininkai ir kaimynai — sekma
Prie gryno 24 karatų aukso pri vos vyriausybei, kuri yra šios yra tas pats, lyg pasiimtum ant pečių visą pasaulį ir dienį. Duodu kaimynei pinigų, ji nueina \ miestelį vyras, ir aš užpuolame, kai darželio mažiukai uždėjo
^ ^ ^ o ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ o m ^ o
ant kaklo tautini k a k l a r a i š t į į švarko
******
neštum.
maišius 2 dalis vario, gausime bendrosios įmonės partnerė.
22 karatų auksą. Su šešių dalių
Jos akių kampučiuose atsiranda ašaros. Paimu ir butelį prancūziško konjako. Po pietų einu susitikti tnspalv, ženkliuką, jis nepakėlė mažiukų ir nepabučiapriemaišomis (18 karatų) auk
Salmės. Ji ateina į mūsų rajoną ir paskui einame į vo, kaip būtų padaręs kitas, bet susijaudinęs šypsojosi
ranką ir švelniai spaudžiu, ir ji neatitrauk .a.
sas naudojamas brangiems pa
plentą. Čia niekur kitur nėra kur vaikščioti. Visur ir ln.k-Mojo visiems galvą. Miškininkai dovanojo
— Kodėl ne visi žmonės tokie? — pasako.
• 1935 m. vasario mėn. įsta
puošalams. Niekas nerėmina tymu uždrausta lėktuvam;balos ir purvas, o plentu taškosi pralekiančios mašinos nedidelę miškakirčio statulėlę. Mažytis vyras su
— Už lango pradeda švisti.
deimanto į 14 karatu auksą, bet skristi virš Baltųjų rūmų Va
Bet mes pasitraukiame į šalį, mašinai pralėkus, vėl milžiniška skerspjūve ir kirviu.
— Man reikia eiti, - sako.
(Bus daugiau)
grįžtame j plentą ieškome tų pačių minčių, kurias buvo
14 karatų auksas yra plačiai šingtone.
— Bet pakeisti dar neatėjo.
AUKSAS AUKSUI
NELYGUS

NIEKAM NEREIKALINGI
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 8 d.

CLASSIFIED GUIDE
LIETUVIU
DAYTONA BEACH, FL
ARČIAU PAŽINOME
MYKOLAITĮ-PUTINĄ
I ramų Daytona Beach telki
nį aplankyti savo jaunesniojo
brolio Algirdo ir Danutės Šilbajorių iš Columbus, Ohio,
atvyko prof. dr. Rimvydas Šil
bajoris.
Ta proga Algirdas ir Danutė
Silbajoriai vasario 2 d. suruošė
daytoniškiams malonią literatū
ros popietę Ormond Beach
Trail South Forty klube, kur
profesorius skaitė paskaitą apie
žymųjį Lietuvos poetą Vincą
Mykolaitį-Putiną jo 100 metų
gimimo sukakčiai paminėti.
Algirdas Šilbajoris, supažin
dindamas su svečiu, trumpai ap
žvelgė jo gyvenimą ir darbus.
Patyrėme, kad prof. Rimvydas
turėjo laimę ir pasiryžimą
pasinerti į aukštuosius mokslus
dar pačioje pradžioje gyvenimo
Amerikoje. Bakalauro laipsnį
pasiekė Ohio Antioch college, o
magistro laipsnį ir doktoratą
Columbia universitete, New
Yorke. Rimvydas pasišventė
mokytojo darbui literatūros
mokslo srityje, specialiai pa
sirinkdamas slavistikos šaką.
Pradžioje dėstė Ohio Oberlin
college, vėliau, daugiau 30
metų, profesoriavo Columbus,
Ohio, State University, kur
išugdė universiteto slavistikos
skyrių, tapo tos srities autori
tetu, su konsultacijomis ir
paskaitomis važinėjo po Ameri
ką, Kanadą, Europą. Nors labai
užsiėmęs profesūros pareigomis,
Rimvydas niekada neapleido
lietuvių kultūrinio gyvenimo.
Jis aplankė daug lietuvių tel
kinių su paskaitomis ir konfe
rencijomis, kėlė lietuvių vardą
Amerikos literatūrinių studijų
žurnaluose ir supažindino ame
rikiečių akademiją su lietuvių
rašytojais.
Parašęs keletą knygų, kurių
bent dvi anglų kalba mokslinės
studijos apie rusų literatūros
klasikus-Trediakovskį, Lomo
nosovą, Kantemirą ir Tolstojų.
Šiuo metu ruošia dar vieną stu
diją apie Tolstojaus klasikinį
veikalą „Karas ir taika".
Anglų kalba parašė 14-kos lie
tuvių išeivių rašytojų apžvalgą
„Perfection of Exile", o vėliau
lietuviškai literatūrinių apy
braižų ir kritikos knygą „Žo
džiai ir prasmė", kur apibūdinta
pokario Lietuvos ryškesnieji
autoriai. Netrukus bus išleistas
stambus Kazio Bradūno ir Rim
vydo redaguotas veikalas „Lie
tuvių išeivijos literatūros is
torija".
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, Rimvydas buvo ir yra
kviečiamas dėstyti Kauno ir
Vilniaus universitetuose. Susi
domėjimas juo toks didelis, kad
1992 m. Vilniuje buvo išleistas
jo straipsnių studijų ir literatū
ros kritikos rinkinys, pavadin
tas „Netekties ženklai". Lei
dinyje surinkta straipsniai apie
44-ris Lietuvos ir išeivijos rašy
tojus. Pirmoji šio leidinio laida
tuoj pat išpirkta.
Profesoriaus Rimvydo litera
tūrinis dėmesys atkreiptas ne
tik į lietuvius autorius, bet ir į
kaimynų latvių ir estų rašyto
jus.
Daugelį metų Rimvydas akty
viai dalyvauja pabaltiečių aka
demikų sambūryje „Association
for the Advancement of Baltic
Studies", arba AABS. Čia jam
tenka skaityti paskaitas suva
žiavimuose Estijoje, Latvijoje,
Skandinavų kraštuose. Rimvy
das šalia kitu kalbų susikalba
estiškai ir ypač latviškai. Ver
tindami jo dalyvavimą ir pa
stangas pabaltiečių akademijo
je, latviai 1991 metais Rim

TELKINIAI
vydui suteikė Latvijos mokslo
akademijos filologijos garbės
doktoratą.
Po Algirdo Silbąjorio išsa
maus žodžio apie svečią, prabilo
prof. dr. Rimvydas Šilbajoris,
klausytojus nuvesdamas į įdo
mų žymaus poeto Vinco Myko
laičio-Putino gvvenimą ir jo
kūrybos pasaulį.
Poetas, beletristas, drama
turgas Mykolaitis Putinas savo
kūryba lieka nemarus lietuvių
tautoje. Jis Lietuvos karo audrų
ir sutemų metuose nepaliko
savo tėvynės, bet pasiliko gim
toje žemėje. Prof. dr. R. Šil
bajoris savo spalvingame žodyje
keliavo Putino gyvenimo ir
kūrybos keliais. Analizavo,
cituodamas daug jo eilėraščių,
kuriuose atsispindėjo poeto sunki
dalia, okupantų patyčios, gra
sinimai, bet savo kūryboje jis
sugebėjo išsakyti tuometinę, ne
tik poeto, bet ir žmogaus sunkią
dalią, žadindamas viltį, ištver
mę, siekiant šviesesnės ateities.
Poetas nepalūžo, nors jo pe
čius iki mirties slėgė sunki ilgos
okupacijos našta. Savo kūiyboje
atskleidė žmogaus bei aplinkos
pasaulietišką gyvenimą, meilę,
dengė įvaizdžiais, tuo gal ir iš
vengė Sibiro.
Prof. dr. Rimvydas plačiau
aptarė Putino „Altorių šešėly"
idėją, jauno Putino posūkius į
pasaulio būseną, paslėptą mintį
kur jauno vikaro Vasario asme
nyje pažįstame patį rašytoją Pu
tiną.
Prelegentas įdomiai sklaidė
Putino gyvenimo ir kūrybos
knygos lapus, citavo žmogaus
buitį liečiančias ištraukas.
Palietė ir kitą Putino kūrybą-dramos veikalus.
Besiklausydami paskaitos,
tarytum drauge keliavome ir
rašytojo gyvenimo takais. Šia
literatūrine popiete prisimi
nėme ir pagerbėme didįjį tautos
sūnų, poetą Vincą MykolaitįPutiną, o prof. dr. Šilbajoriui
nuoširdžiai už tai dėkojame.
Algirdas Šilbajoris dalyviams
padėkojo už atsilankymą ir dė
mesį svečiui bei poetui Putinui.
Po to dalyviai, Danutės ir Algir
do Šilbajorių buvo pavaišinti
vynu, kavute, užkandžiais ir
turėjome progą arčiau pažinti
kūrybingą ir darbštų prof. dr.
Rimvydą Šilbajorį.
Už šią vertingą popietę lieka
me dėkingi Danutei ir Algirdui
Šilbajoriams.
MINĖJOME KOVO 11 J A
Kovo 14-ją mūsų telkinio
lietuviai minėjo lietuvių tautos
dar vieną didžiąją už laisvę dra
mą - Kovo 11-ją. Minėjimą
ruošė Lietuvių klubas Prince of
the Peace parapijoje.
Šv. Mišias už kovojančią
Lietuvą aukojo kun. Ričardas
Grasso. pamoksle išryškinda
mas lietuvių tautos pastangas
išsikovoti laisve ir nepri
klausomybę. Pamaldoms iškil
mingumo teikė muz. Ant. Skri
dūlio vadovaujamo ..Sietyno"
choro giedamos giesmės. Sv.
Mišių skaitinius ir tikinčiųjų
maldas skaitė Kazimieras Barūnas, o aukas prie altoriaus nešė
Onutė ir Stasys Daržinskai.
Po pamaldų, mimjima parapi
jos salėje pradėdamas, klubo
pirm. Gediminas Lapenas pa
sveikino gausiai susirinkusius
dalyvius ir paskaitininką, sve
čią iš St. Petersburgo.
evangelikų liuteronu kunigą ch
Eugenijų Gerulį. Pirmininkas
dalyvius supažindino su paskai
tininku. papasakodamas jo gy
venimo kelią, išrita mokslą,
visuomeninę, žurnalistine, spor
tinę ir pastoracine veikla
Kun. dr. Gerulis, savo gerai

'

FOR RENT

REAL ESTATE

G RE AT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 5 8 6 - 5 9 5 9
(708)425-7161
Putino dramos „Valdovas" atlikėjai St. Petersburge, FL. Iš k. — A. Baukienė, A. Kovera, V.
Mažeika, rež. D. Mackialienė, A. Ulbinas ir P Petraitis.
Nuotr. Vyt. Mažeikos

paruošta. Kovo 11-ją ryškinan
čia paskaita teigė, kad Vasario
16-osios laisvę apginti reikėjo
nemažos kraujo aukos: žuvo
2.000 Lietuvos karių. Po Antro
jo Pasaulinio karo, saugant
Lietuvą nuo masinės koloniza
cijos, teko prarasti 25.000
lutuvių partizanų. Jei šiandien
Vilniuje. Gedimino bokšte ple
vėsuoja mūsų trispalvė, jei
šiandien galime laisvi džiaugtis
Kovo 11-ja, ačiū Kruvinojo
sekmadienio didvyriams, ačiū
Sausio 13-osios karžygiams!
Tauta didvyriškai gynė TV
bokštą ir Parlamentą. Okupan
tų tankai traiškė beginklius.
Tačiau tauta laikėsi didvy
riškai, be provokacijų ir apgynė
nepriklausomybę, o visas pasau
lis, pripažindamas Lietuvą, tą
tautos žygį pavadino Dainuojan
čios Revoliucijos vardu.
Baigęs paskaitą, kun. dr. Ge
rulis padėko klubo pirmininkui
už pakvietimą, o Onutei ir Nari
mantui Karašams už globą, gi
klausytojams — už kantrybę.
Dalyviai paskaitininko kalbą
palydėjo gausiu plojimu. G. La

penas taip pat padėkojo svečiui
už paskaitą, Karašams už sve
čio globą, klubo moterims už su
ruoštas kuklias kavutės ir pyra
gų vaišes.
Šiuo minėjimu baigėsi judrus
šio telkinio žiemos gyvenimas.
Sekančios pamaldos lietuviams
— Velykų dieną.
PATIKSLINIMAS
Š.m. kovo 11 d. „Drauge"
išspausdinote mano rašinėlius
iš Daytona Beach lietuvių veik
los. Nuoširdžiai visų daytoniškių vardu už tai dėkoju.
Tik „Šventėme Lietuvos Nepri
klausomybės Deimantinę Su
kaktį", ne dėl mano kaltės, o gal
straipsnelį redakcijoje taisant,
įvyko keletas nemalonių netiks
lumų. Rašoma: ..Petrui Barūnui
perskaičius ,Tautinės vėliavos
perdavimo aktą", kun. Richard
Grasso vėliava įteikė A.L.B.
Daytona Beach apylinkės pirmi
ninkui Jurgiui Janušaičiui".
Turėjo būti ir rašiau taip:
„Kazimieras Barūnas perskaitė
,Tautinės vėliavos perdavimo ak-

tą' (citavau ir aktą) ir vėliavą
įteikė JAV LB Daytona Beach
apylinkei. Vėliavą priėmė Jur
gis Janušaitis. Jis padėkojo Ka
zimierui Barūnui ir „Petrui"
Lietuvoje, už šią brangią sim
bolinę dovaną-Lietuvos trispal
vę, kuri tejungia mus visus vie
ningam darbui, šviesesnei Lie
tuvos ateičiai".
Taigi, ne „Petras", o Kazimie
ras Barūnas.
Vėliavą įteikė ne kun. Ri
chard Grasso. bet Kazimieras
Barūnas. Vėliavą priėmė nepirmininkas, o tik Jurgis Janu
šaitis, nes apyln. pirmininku
niekada nesu buvęs.
Jurgis J a n u š a i t i s

— Maskva. - Rusijos didžiųjų
laikraščių nuomone, Boris Jelci
nas labai gerai užsirekomen
davo Vancouveryje vykusioje
konferencijoje su JAV prez. Bill
Clinton. Tačiau, manoma, kad
tas susitikimas neturės per
daug įtakos balandžio 25 d.
referendumui Rusijoje.

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

Antanas Paškus

KRIKŠČIONIS
PSICHOLOGINĖJE
KULTŪROJE
KRITINIS SKERSPJŪVIS
Nuo Reformacijos laik didžiau
sias lūžis katalikybėje vyksta šian
dien. Šioje Knygoje kaip tik nagri
nėjama to lūžio priežastis, apraiš
kos ir implikuoja galimas pasekąs
vakarų katalikybei. Knyga yra 216
psl. Išleido Lituanistikos Tyrimo
ir studijų centras, Chicago. Il
linois 1987. Kaina su persiuntimu
6.50 dol. Illinois gyvenantieji moka
6.98 dol.
Užsakymus siųsti:
Draugas, 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

Išnuomojamas vieno miega
mojo butas vyresnio amžiaus
asmeniui 63-čios ir Lawndale gat
vių rajone. Skambinti po 7 v.v.
(312)735-7301

Išnuomojamas 5 didelių kamb.
2 mieg. butas. Su šiluma, karštu
v a n d e n i u . Suaugusiems arba
pensininkams be gyvuliukų.
Tel. 312-737-1097

MI8CELLAN60US
ELEKTROS
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
_„
10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio^
pas mus.
FRANK ZAPOLIS
3208V2 West 95th Stret
Tel. — (708) 424-8054
(312)581-8*54 . _

Advokatas Raimondas Dilys at
stovauja, gina, konsultuoja Lietu
voje, 5804 Klaipėda, a/d 767.
Tel. namų 75366 (po 6 vai. vaka
ro).

U.S. SAVINOS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT

VIENA KNYGA -

VIENAS DOLERIS

ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI DRAUGE

A. Vasatis,
Dirigentas

I. Milkevičiūtė,
Norma

LIETUVIŲ OPERA
37-tasis

sezonas

Bellirri
4 veiksmų opera

NORMA

E. Domarkas.
Režisierius

N. Ambrazaitytė,
Adalgisa

1993 m . balandžio 18 d., 3 v a i . popiet
Morton HS auditorijoje
2423 S. A u s t i n Blvd.
Cicero, Illinois

Diriguoja ALVYDAS VASAITIS

R. Šokas,
Chormeisteris

B. Tamašauskas.
Pollione

Bilietai gaunami Vaznelių prekyboje,
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629
312-471-1424

J. Vaznelis.
Oroveso

Ten pat gaunami ir autobusų bilietai.
Spektaklio dieną bilietų kasa
atidaroma 1 vai. popiet.
Visus ir iš visur kviečiame atvykti j
vienintelį šios operos spektaklį!

E- RūkstelytėSundstrom
Ootilde

197 psl.
ALIJOŠIAUS LAPAI, humoristiniai eilėraščiai. Dr. S. Aliūnas.
87 psl.
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Karvelienė. 360
psl.
ANGLŲ N O V E L Ė . Sud. P. Gaučys. 459 psl.
PSALMIŲ KNYGA. Dr. J. Skvireckas. 223 psl.
AIDAS T A R P DANGORAIIŲ, romanas. O. Nendrė. 365 psl.
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, atsiminimai. A. Gervydas. 221 psl.
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. Jurgis Jankus. 213 psl.
GĘSTANTI SAULĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 218 psl.
MARIJOS ŽODIS FATIMOJE. Kan. dr. P. Aleksa. 128 psl.
ŠIRDIES NUOLAUŽOS, poezija. Laimutis Švalkus. 126 psl.
DIDYSIS REISAS, pedagoginės mintys. Pranas Gavėnas.
112 psl.
POVILAS KAUPAS, biografija. Br. Murinas. 72 psl.
VIDURNAKČIO VARGONAI, novelės. Česl. Grincevičius.
131 psl.
P a s t a b a . Užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųs
ti. Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurije bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.

Galima užsisakyti ir paštu, siunčiant čekį
Lithuanian Opera Co, Inc.
Bilietų kainos 35, 25, 20 ir 12 dol.
M. Motekaitis,
Chormeistensasistentas

GĘSTANTI ŠVIESA, Marijonų veikla Amerikoje. Pranas
Garšva. 351 psl.
PO D A M O K L O KARDU, romanas. Anat. Kairys. 223 psl.
LIETUVIŠKOS PASAKOS, dr. J . Balys. 230 psl.
JAUNOJO GALIŪNO KELIU. Pal. D. Savio gyvenimo bruo
žai. Kun. Pr. Gavėnas. S.D.B. 153 psl.
VAIKŲ AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Kun. J . Danieli\is. 79 psl.
NAKTIS, trijų veiksmų drama. J . Gliaudą. 85 psl.
PIRMASIS STEBUKLAS, novelės. Azorin. Vertė P. Gaučys.

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS

J. Savrimas.
Flavio

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS

Za i (ne

organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis.
CARGO — siunčiame oro linija

^'«•^x^•^:<•^^^^>:\*•^^>^^:<•^x•:•:«•x•c«•c•^:•^«•^^•»
THE A R T O F
V I K T O R A S PETRAVIČIUS

— Monografijos pirmas tomas,
angliškai ir lietuviškai. Sudarė
Algimantas Kezys. Knyga apima
Sio dailininko ankstyvąja karyba,
pradedant nuo jo studijų metu
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su
Seimą gyveno DP stovyklose.
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir
.Amerikos Lietuviu Bibliotekos
leidykla". Kietais viršeliais, su
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau
ir padovanoti kitam. ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina
su persiuntimu 27 dol. Illinois
gyventojai dar prideda 2 dol.
valstijos mokesečio.

Užsakymus siusti:

t.ZAIBAS" ~~ v i r š 1 0 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
Lietuvoje per 10 darbo dienų.
•525 South 7»th Avenue
Hlckory MM, Illinois 50457

223

Kalvarijų gatvė
Vilnius. Uatuva

f a l 708-430-7272

T«tofonal: 77-7S-P7 Ir 77-83 92

DRAUGAS
4545 W. 63rd St
Chicago. IL 60629

LAIŠKAI
TAUTOS FONDAS IR
EKONOMINĖ PARAMA
LIETUVAI
Tautos Fondas yra įsteigtas ir
veikia pagal Amerikos įstaty
mą, kuriuo jis ir jo aukotojai
atleidžiami nuo pajamų mokes
čio. Dėl šios privilegijos jo veikla
yra apribota dviem atžvilgiais:
a) aukų rinkimo ir b) jų paskirs
tymo. Taigi Tautos Fondas gali
priimti ir išleisti aukas tiktai
religijos, mokslo, švietimo ir pa
našiems tikslams.
TF įstatuose, kurie buvo
priimti pernai gegužės mėn.,
sakoma, kad „TF uždavinys —
parama demokratinės Lietuvos
atstatymui visose gyvenimo sri
tyse". Taigi TF tikslas yra remti
svetimą valstybę. Pagal prin
cipą, aukos svetimos valstybės
organizacijoms nėra atlei
džiamos nuo pajamų mokesčio,
tačiau yra ir išimčių: a) TF gali
suteikti paramą tik tokioms
Lietuvos organizacijoms, kurios
yra humanitarinės kultūrinės ir
tokios, kurioms jis gali rinkti
aukas pagal aukščiau minėtą
įstatymą; b) jei TF kontroliuoja
šių lėšų naudojimą Lietuvoje,
arba jei Lietuvos organizacija
yra tiktai TF administracinė
priemonė.

mą, jog laiškas gautas, bet
pasiūlymas atmestas. Pasitei
sinimas — neverta žydų erzinti.
Dabar matome, kas ką erzina,
ir net po 50 metų dar vis „me
džioja", o lietuviai Vilniuje net
„Jeruzalę" kuria. O čia pildosi
mano atsakymas anuomet
skambinusiam dėl mano pasiū
lymo. Sakiau tada: „Gerai, jei
mes žydų nekliudysim, kai mes
neteisingai šmeižiami, tai jie,
mus visus po vieną išrinks..."
Taip ir yra. Kur šiandiena yra
Liudas Kairys, apie kurį mūsų
spauda tyli? Štai „Chicago
Tribūne" vėl rašo, kad apkaltin
tas 75 metų žmogus, Kazys Ciurinskas. Anie ir po 50 metų
neduoda ramybės, o lietuviai?
Tegul ir jie pristato savo nusi
kaltėlius mūsų tautai. Tegul
parašo pavardes visų tardytojų
bei kankintojų. Kai mūsų net
paparasčiausią kareivėlį ar po
licininką jie persekioja, tai mes
tylime.
Agota Šuopienė,
Chicago, IL

Tačiau TF taryba neišvengia
pagundos skatinti žmones TF
aukoti tokiems tikslams, ku
riems jis nėra įsteigtas. Pvz.,
minėtame TF tarybos pareiš
kime sakoma: „...Tautos Fondas
yra pasiryžęs tęsti savo darbą,
nevalstybinėje ir nepolitinėje
srityje, padėdamas Lietuvą ir
jos žmones vaduoti nuo ekono
minių sunkumų..." Taip pat
skelbimuose spaudoje raginama
aukoti TF, tvirtinant, kad Lie
tuva „reikalinga ekonominės
pagalbos". (T. Žiburiai,
1993.1.5).
Kaip matėme, TF, pagal įsta
tymą, gali paremti tik labdaros
o ne ekonomines Lietuvos or
ganizacijas bei projektus. Todėl
tokios TF kalbos apie ekono
minę pagalbą Lietuvai yra
klaidinančios. Finansinė pa
rama Lietuvos kultūrai yra ne
mažiau svarbi už paramą ekono
mikai. Išleisti pinigai paremti
mokslą, meną, švietimą savai
me paremia ir ekonomiką.
J u o z a s Vitėnas

NOBELIO PREMIJA
Iš televizijos ir spaudos
daugeliui yra pažįstamas, nacių
režimo pragarą pergyv^es,
žmogus teisių gynėjas Elie
Wiesel. „Draugo" kultūrinis
priedas bene porą kartų jį
pavadino (man rodosi, klai
dingai) Nobelio literatūros
premijos laureatu.
Mano žiniomis, Elie Wiesel
yra gavęs Nobelio t a i k o s
premiją, o ne literatūros.
Leonardas Žitkevičius
Brooklyn, NY

AR VIS TYLĖSIME?

AUKOS UŽ KORTELES IR
KALENDORIŲ

Liutkus — Waterbury, CT;
Juozas Markauskas — Cicero,
IL; Dana Mitkienė — Los Ange
les, CA; Izabelė Montvila —
Melrose, MA; Antanas Osteika
— Warren, MI; Zenonas Petreikis — Oak Lawn, IL; A.E.
Pocevičius — Omaha, NE; Julė
Šileikis — Toronto, Canada;
Salomėja Teresevičienė —
Princetone, IL: Joseph Venckus

— Linden, NJ; Apolonija Vitkus
— Hartford, CT.
15 dol. Jadvyga Gečiauskienė
— Philadelphia, PA; A.P. Jasas
— Chicago, IL; Zita Krukonis —
Milton, MA; Albina Normantas
— Bayville, NJ; Dominic Vai
čiūnas — Cleveland, OH.
Už a u k a s t a r i a m e n u o š i r d ų
ačiū.
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Salomėja, $500; Klova Vincas, $3,900; Korius Zdislovas ir Stasė,
$1,025; Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertas Monika, $2,400;
Lembertas Vitalis ir Danutė, $1,010; Mitkus Juozas ir Dana, $900;
Nelsas Romas ir Angelė, $$,150; Oksas Leonas (miręs) ir Izabelė,
$1,900; Polikaitis Antanas ir Dalilė, $1,110; Pračkaila Mindaugas,
$850; Šaulys Antanas, $445; Uksas Jurgis ir Marcelė, $2,700;
Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $5,100; Vidugiris Vytautas
ir Elena, $915.
1 x $110 Šaulys prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys Antanas $100
ir 1 kt. asm., $2,876.
1 x $150 Dženkaitis Juozas ir Bronė, $2,525.
Iš viso $,2380.00
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1993.11.28 pasiekė
6,300,162 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną, kultūrą ir jaunimą 3,338,381 dol. (1992 m. gruodžio mėn.
skelbtos aukos $40,000 ir $74,257.54 neįeina į kapitalą.)
Palikimai jsudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 2,247,251 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą.

30 dol. Gediminas Deveikis,
McHenry, IL.
25 dol. Stasė Adickienė,
Chicago, IL; Auksė Antanaitis,
Chicago, IL; Maria Raisys, Mercer Island, WA; Algis Strimai
tis, Bolingbrook, IL; Stanley
Vashkys, St. Petersburg, FL.
20.72 dol. Rev. L. Kemėšis,
Delhi, Canada.
3001 WEST 59TH STREET
20 dol. Teresa Bakanas, ChesCHICAGO, ILLINOIS 60629
Lietuviai esame visi —
ter, PA; Marija Bavarskis,
PHONE: (312) 471-3900
Lietuvių Fonde ar esi?
Hickory Hls, IL; Jurgis BraU.S.A.
dūnas, Baltimore, MD; Brone
Buika, Three Oaks, MI; Jurgis
Černius, Omaha, NE; Marie
Gludą, Rockville Centre, NY;
Bruno Jasevičius, Dearborn,
MI;
A n t a n i n a Jonynienė,
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT TAX
Detroit, MI; Peter Juška, Clear= aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės =
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, I L "
water, FL; Bruno Kristopaitis,
įnašų iš viso
Chicago, IL; Jonas Motiejūnas,
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia
Chicago, IL; Virgilia Nelsas,
lietuvy oę.
1993 m. sausio m ė n .
Brea, CA; Klemensas Pivo
riūnas, Riverdale, IL; Petras
1 x $ 2 5 Bilaitis Jurgis įm. įn.: Bilaitienė Albina, $150.
Plienaitis, Fairmont City, IL;
1 x $30 Čiurlytė-Patrick Emilija, $255.
Zuzana Pupienė, St. Pete Bch,
A.tA.
1 x $ 4 0 Baškauskaitė Albina atm.: įm. 4 asm., $140.
FL; K. Šidlauskas, Roslindale,
GERA IDĖJA!
4 x $ 5 0 Gramas Raimundas ir Rita, $750; Kučiauskas Igoris
MA; A. Šimėnas, Dorchester,
MARYTEI GOTCEITIENEI
ir Kunigunda, $1,250; Maželis Vytautas, $625; Žilinskas Petras ir Ona
MA; B. Staškevičius, Verdun,
$300.
„Traktorius ūkininkui" vajus, Canada; Stanley Strasevičius,
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
tai saulės spindulys vis darChicago, IL; Antanas Vaičiulis,
5 x $100 Augus Victor ir Marcella, $500; Čižikas Balys atm. įn.:
kiame sūnui ŠVITRIUI, marčiai DALEI, a n ū k a m s
debesuotoj Lietuvoj. Traktoriai Chicago, IL; Jonas Vaškevičius,
Čižikaitė Bronė, $2,900; Katarskis kun. Vaclovas, $2,000; LapaJULIJAI ir PAULIUI su šeimomis, broliui MY
tai patys reikalingiausi įrankiai Minesing, Canada.
tinskas Vytautas ir Alice, $800; X, $1,800.
KOLUI BIKNAIČIUI su šeima bei visiems artimie
Lietuvoj, kurie bus tuoj pat var
1 x $150 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: į m . M.
15 dol. Dr. Antanas Azelis,
tojami žemės dirbimui — maisto University Hts, OH; Jonas
Kšečkauskienė, $7,400.
siems.
ir pašaro auginimui.
1 x $300 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algiman
Paliulis, Waterbury, CT; Bruno
Vytautas ir Vanda Jankai
Galima tik džiaugtis konsulo Petrauskas, Burbank, IL; Lud- tas, $3,825.
A. Lapo sugalvotu vajum ir lin mila Stulpinas, East,port, ME.
Iš viso $1.245.00
Delran, N.J.
kėti didžiausio pasisekimo.
40 dol. Jonas Rejeris — Oak
Gaila, bet Lietuvos valdžia Lawn, IL.
1993 m. vasario m ė n .
nieko panašaus neturi. Negir
20 dol. Bronius Agurkis —
1 x $ 2 0 Grigaliūnas Juozas atm. įn.: $20.
dėti, kad būtų labai rūpinamasi Chicago, IL; Jonas Butvilą — La
žemės ūkiu ir didele padargų Grange, IL; Niola Cerekas —
2 x $25 Klosis VValter, $235; Puzinas dail. Povilas atrr in.
stoka.
Puzinas Austrą, $1,075.
Warren, MI; Violetta Chaves —
Skaitau „Drauge" žiniose iš Marstons Mills, MA; Valeria
5x $ 5 0 Čekanauskas kons. Vytautas ir Janina, $410; Čepėnienė
Lietuvos, kad aviacijos gynybos Ciapas — Gulfport, FL; Albinas Albina atm. įn.: įm. Dundzila Antanas, $300; Kasparas Pranas,
ministras reikalauja mažiausiai Girdauskas — Chicago, IL; $1,150; Pračkaila Leonas atm. įn.: įm. Pračkaila Mindaugas, $350;
80 sprausminių naikintuvų Lie Julia Kepenis — Pompton Skuodas Justin, $450.
tuvos gynybai, o pėstininkams Lakęs, NJ; Alex Lapkus —
18 x $100 Brazdžionis Dalius (miręs) ir Kerr Ilona, $1,335;
labai patiktų gauti 300 Merce Bridgeview, IL; Aldona Lau Brinkis dr. Zigmas George, $1,500; Dovydaitis Vincas ir Ema, $1,300;
des Benz džipo tipo automobilių. rinaitis — Lemont, EL; Stasys Gedgaudas-Mindaugas ir Violeta, $1,294; Idzelis Henrikas ir
Ar galima įsivaizduoti, kiek
tokių traktorių būtų galima
nupirkti už pinigus, išleistus
vienam sprausminiam naikin
tuvui?
Romualdas Povilaitis,D.D.S.
Lemont, IL

f
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Ginklo Broliui

A.tA.
Ltn. VYTAUTUI
PODERIUI

mirus, žmonai ZELMAI, sūnui
ARVYDUI su šeima, giminėms
Amerikoje ir Lietuvoje gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ŠLUBUOJA LOTYNŲ KALBA
Yra daug gražių lotyniškų po
sakių, kuriais trumpai drūtai
pasakoma įdomi mintis. Tik
visa bėda, kad ypač jaunes
nioji,, Draugo" (ir ne tik „Drau
go") bendradarbių karta neretai
suklysta, ne visiškai tiksliai
tokius posakius pavartodama.
Štai pirmajame puslapyje skai
tome riebiomis raidėmis para
šyta: Alia iacta sunt. Iš tikrųjų
turėtų būti: Alea iacta est. Taip
išsitaręs Gajus Julius Cezaris
Senato adresu. Lietuviškai būtų
galima pasakyti: „Gana juokus
krėsti". Arba štai darbštusis
Antanas Dundzila, pabardamas
„Draugą" dėl pasitaikančių
klaidų, pats savo laišką redak
cijai baigia lotynišku posakiu
Errare humanus est. Turėtų
būti Errare humanum est
(„Žmogui lemta s u k l y s t " ) .
Panašios klaidos ne retai pasi
taiko ir amerikiečių spaudoje, iš
kurios mūsų laikraščiai skoli
nasi žinias.
Man buvo baisiai pikta, kai
Sovietai panaikino lotynų kalbą
mūsų gimnazijose. Reikia tikė
tis, ji sugrįš. Vienu metu ir šia
me krašte buvo sąjūdis už klasi
kinių kalbų sustiprinimą mo
kyklose. Naujųjų laikų Ameri
kos valstybės vyrai dažnai ne
gali prilygti tokiam Jeffersonui,
Hamiltonui ar Adamsams tik
dėl to, kad anie buvo gerai pa
sikaustę ne tik lotynų, bet ir
graikų kalbomis.
V. T r u m p a
Santa Monica, CA

„Drauge" kovo 30 d. buvo
reportažas iš Vokietijos: — šmei
žiama lietuvių tauta. Autorius
Kazys Baronas. Perskaičius
man prisiminė prieš kiek laiko
čia TV rodytas filmas apie žydų
žudynes karo metu Lietuvoje ir
kitur, kur pranešėjas sako:
„Here comes Lithuanian SS..."
Lietuva neturėjo sudariusi tokio
SS dalinio, ir tai buvo įžeidžian
tis melas. Tuoj parašiau pasiū
lymą vienai senai lietuvių orga
nizacijai, patardama traukti
Redakcijos pastaba: pirmojo
atsakomybėn TV stotį ir tuos,
puslapio
klaida pasitaikė dėl to,
kas tą šmeižtą sukūrė, pažą
dėdama prisidėti parama, ad kad „korektūrų kipšiukas" bu
vokatus samdant. Ir kas išėjo? vo savo uodegytę prie teksto
Ogi nieko. Gavau paskambini- prikišęs. Errare humanum est!

XX-tosios PLP Karo
Mokyklos
karininkai
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LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

K v ^-..
GAIDAS DAIMID
FUNERAL DIRECTORS

ATIDARYKITE
3-jų M E T V C D S Ą S K A I T A
ir — garantuojame — V I E N A S J Ū S Ų
TROŠKIMAS b u s išpildytas!

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA A VE.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE A VE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybe
dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, J S 2 2

• kuris, jums

ESSBSS3S3

pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils.
Sis 3-jų metų certifikata^ taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA
pensijos santaupoms.
Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. ^^ZJžLZ Mes išpildvsime jūsų troškimus!
Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą.

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A VE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

Standard Federal Bank
for savings

CNcago 4192S A / c * * Ave (312)847 1140 • 2555VV *7V St iV? 523 • - 6141 S Are'*' *ve ' 3 ' 2 i 767 520C • OcmmrtGiroy* 5100 Polesi Ave (708)963-1140
E w p t « n P * * 3960 W 9Stti Si (7061636 6000 • Mtcfcory MHN 9357 S RODeTi q - 1708! 596 5050- 86S3V* 951* Si •'081 599 '977-Lo«T*«rt ?3 N Man Si 1708)6271140
O M U a n 9601 S &ce»©A* (708) 424 3300-10350 S P i * * * . « d (708 424 59T • p * > t M t i g M i 6410 W 1271HS> (7Q8i 3 " 4400 • VMftmftrook ' i 5 " l * r * ( t a % j > 708) 3254610

MARQUFTTF PARK 2533 W 71st STREET
CICERO 1446 S 50th AVE.
PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD
LEMONT 12401 S ARCHER AVE (& DERBY RD.)
LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993
ALL PHONES
CHICAGO 1-312-476-2345
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600

•
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ČIKAGOJE

IR

x P r i m e n a m e , kad „Drau
go" redakcijos darbo laikas yra
nuo 8 vai. ryto iki 4 vai. po pie
tų. Administracija dirba nuo 8
vai. ryto iki 4:30 vai. p.p., tačiau
skelbimus, pranešimus pateikti
ar kitus reikalus telefonu atlikti
galima nuo 8 vai. ryto iki 4 vai.
po pietų. Prieš 8 vai. r. telefonu
prisiskambinti nėra galimybių.
Telefaksas veikia 24 valandas.
. Siųsdami faksą, malonėkite
pažymėti, k a m jis skiriamas,
kad greičiau pasiektų reikiamą
asmenį.
Dėkojame visiems, kurie skel
biasi „Drauge". — Jūsų skelbi
mai y r a veiksmingi, o žmonės
pasitiki įstaigomis, kurių
skelbimus
randa
mūsų
dienraštyje.
x Š v . A n t a n o parapijoje,
Cicero, IL, Didžiojo ketvirta
dienio iškilmingos Mišios yra
trikalbės, 7 vai. vakaro.
Lietuviškos Didžiojo penkta
dienio pamaldos yra 5 vai. p.p.
Velykiniai valgiai šventinami
parapijos bažnyčioje Didįjį šeš
tadienį 3 vai. p.p. Lietuviškos
Prisikėlimo Mišios yra 6:30 v.r.
Velykų rytą, o lietuviškos
Velykų dienos Mišios — įpras
tiniu sekmadienio Mišių metu:
11:00 v.r.
x O p e r o s solistai — Irena
Milkevičiūtė, Nijolė Ambrozaitytė ir Bronius Tamašauskas,
akompanuojant muz. Alvydui
V a s a i č i u i , giedos Velykų
sekmadienį per iškilmingas šv.
Mišias Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje Brighton Parke.
Giedos ir parapijos choras, vadov a u j a m a s J u o z o Sodaičio.
Parapijos klebonas kun. Anthony Puchenski nuoširdžiai prašo
atsilankyti į šias iškilmingas
Velykų Mišias. Mišios lietu
viškai 10 vai. ryto.
x Lietuvių P r e k y b o s Rū
mų susirinkimas įvyks trečia
dienį, b a l a n d ž i o 14 d. 7 v.v.
Balzeko muziejuje. Susirinkimo
metu savo įspūdžiais apie Lietu
vos prezidento rinkimų kampa
niją pasidalins Valdas Adam
kus. Narius ir svečius kviečia
me dalyvauti. Po susirinkimo —
vaišės.
(sk)
x P u i k i velykinė d o v a n a —
bilietai į mūsų operos „Normos"
spektaklį b a l a n d ž i o 18 d., ku
rie gaunami Vaznelių parduo
tuvėje, 2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629. Tel. 312-471-1424.
Bilietus galima užsisakyti ir
paštu. Ten pat gaunami ir au
tobusų bilietai. Spektaklio
dieną bilietai prie įėjimo bus
gaunami nuo 1 vai. p.p., o spek
taklio pradžia 3 vai. p.p. Morton
HS auditorijoje, 2423 S. Austin
Blvd., Cicero, IL.
(sk)
x L i e t u v o s V a i k ų Viltis
ruošia linksmą popietę sekma
dienį, gegužės m ė n . 16 d., Oak
Brook Drury Lane teatre. Vaka
rienė — 5 vai. p.p., o muzikinis
vaidinimas „Fiddler on the
Roof", 7 vai. vak. Auka tik
$50.00 asmeniui. P a r e m k i m e
sergančius Lietuvos vaikus,
o taip pat pasidžiaukime kartu
gražioj aplinkoj. Rezervuoti
bilietus prašome skambinti
(312) 476-2655, (312) 476-0664
a r b a (708) 971-8862.
(sk)
x I e š k o m a s L e o n a s Vacb e r g a s , Jono ir Petro brolis,
Mykolo sūnus, gyvenęs Čika
goje. Ieško Olgos Vacbergaitės-Milašienės anūkas, Vitalijus
Karalius. Atsiliepkite, rašykite:
V i t a l i j u i K a r a l i u i , 2211
M o n t r o s e Ave., M o n t r o s e ,
CA 91020 a r b a paskambinkite
(818) 249-1835.
(sk)

RELIGINĖS MUZIKOS
KONCERTUI PRAĖJUS
Noriu su „Draugo" skaity
tojais pasidalinti eilinės
parapietės įspūdžiais iš Reli
ginės muzikos koncerto, įvy
kusio balandžio 4 d., Verbų
sekmadienį, 2 vai. po pietų Švč.
Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje.
Koncertą atidarė parapijos
klebonas kun. Jonas Kuzinskas,
pasveikindamas visus gausiai
atsilankiusius į koncertą, ir pri
statė parapijos choro valdybą,
kurią sudaro: Vaclovas Momkus
— pirmininkas, Povilas Kantas
— vicepirmininkas, Kazys
Skaisgirys — sekretorius, Vitas
Kazlauskas — iždininkas ir Vi
talius Lekeckas — narys. Pasku
tinį iškvietė koncerto dirigentą
muziką Antaną Liną. Visi pri
statytieji per bažnyčią nuėjo į
viršų prie vargonų.
Koncerto atlikėjus sudarė:
Antanas Linas — koncerto diri
gentas, simfoninis orkestras iš
13 asmenų, Ričardas Šokas —
vargonais, solistai: Margarita
Momkienė — sopranas, Alvina
Giedraitienė — mezzosopranas,
Genovaitė Mažeikienė — mezzosopranas, Bronius Tamašauskas
— tenoras, svečias iš Lietuvos,
Vaclovas Momkus — baritonas
ir Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos choras, susi
dedąs iš 50 asmenų.
Koncerto programoje buvo 13
dalykų. Pradėta „Popule Meus"
— Dambrausko, atliko mišrus
choras. Baigė „Malda už
tėvynę" — Dambrausko, atliko
mišrus choras. Ne man spręsti
apie kūrinių atlikimą. Noriu tik
pastebėti, kad visiems solistams
teko pakankamai pasireikšti.
Koncertui pasibaigus ir kle
bonui padėkojus visiems pro
gramos atlikėjams bei daly
viams, nepagailėta katučių.
Koncertas buvo labai gražus,
visiems labai patiko. Visi
kalbėjo: „Kad tai gražiausias
koncertas, koks tik galėtų būti".
Tikrai Šventoji savaitė pradėta
pakilia dvasine n u o t a i k a .
Padėka ir pagarba rengėjams ir
programos atlikėjams. Džiau
giamės, turėdami tokį sumanų,
darbštų ir energingą kleboną,
kuris rūpinasi ne tik medžia
giniais, bet ir dvasiniais rei
kalais.
Po koncerto programos atli
kėjai rinkosi į salę kukliai
užkandai, kurią paruošė Mrs.
Petrošius. Kiek u ž k a n d u s ,
prasidėjo kalbos ir įspūdžiais
pasidalinimas su linkėjimais,
kad ir kitais metais neužmirš
tų Verbų sekmadienio, suruoš
tų tokį puikų koncertą.
Ant. R e p š i e n ė

APYLINKĖSE
x Kadangi Didįjį Šeštadie
nį „Draugas" neišeina, „Iš atei
tininkų gyvenimo" skyriaus šį
kartą nebus. Iš anksto atsiųs
tuosius sveikinimus, kurie
paprastai spausdinami tame
skyriuje, dedame į šios dienos
antrą puslapį. Tuo pačiu pri
mename:
medžiagą ateitininkų skyriui
prašome siųsti „Draugo" re
dakcijai, pažymint, kad tai atei
t i n i n k ų skyriui. Kol Atei
tininkų Federacija tebeieško
šiam skyriui redaktoriaus, iš
gyvųjų tarpo pasitraukus jo
ilgamečiam redaktoriui a.a.
Jonui Žadeikiui, už skyrių bus
atsakinga „Draugo" redakcija;
skyrius „Iš ateitininkų gyve
nimo" nėra vien Čikagos ir apy
linkių, bet visiems atei
tininkams. Raginame siųsti ko
respondencijas, kronikines žinu
tes, nuotraukas, veiklos aprašy
mus ir kitą medžiagą. Nepa
geidaujame ilgų straipsnių, nes
jie neatitinka skyriaus paskir
čiai.

IŠ ARTI IR TOLI
JAV
Krikščionių demokratų
suvažiavimas Putname

Lietuvoje Krikščionys demok
ratai yra viena iš aktyviausių
partijų. Narių skaičiumi juos
pralenkia tiktai LDDP — persi
organizavę komunistai. Tenai
Krikščionys demokratai spaus
dina du periodinius leidinius —
.Apžvalgą" ir „Tėvynės Sargą".
Taip pat aktyviai dalyvauja
„XXI Amžiaus" redagavime ir
leidime. Jie priklauso gerai
suorganizuotai Lietuvos seimo
opozicijai, remia Lietuvos ti
kinčiųjų reikalus. Šios veiklos
tikslas — laisvės ir demokratijos
atstatymas Lietuvoje.
J ų turimos priemonės šiai
veiklai labai ribotos. Jie neturi
City of Chicago Commission on Human Relations Advisory Council on Women pirm. dr. Wynetta
nei spaustuvių, nei pastatų
Frazier, Birutė Jasaitienė, Commissioner Clarence N. Wood ir meras Richard M. Daley. Birutei
redakcijoms, kaip kad buvusio
Jasaitienei buvo įteiktas „Neapdainuotos herojės'" žymuo.
komunistų turto valdytojai.
Taip pat ir jų narių tarpe ne
daug yra su didele patirtimi šios
invalidų vaikų geroji krikšto
BIRUTĖ JASAITIENE PAGERBTA
veiklos srityje, nes gana didelis
mama. Birutė Jasaitienė yra
Lietuvos intelektualų skaičius
„NEAPDAINUOTOS HEROJĖS"
steigėja ir viceprezidentė
yra nutolęs nuo tikėjimo ir
„Lietuvos vaikų vilties". Ji
ŽYMENIU
krikščioniškų idealų. Lietuvos
tiesiogiai rūpinasi atvežimu ir
krikščionims demokratams la
Tam žymeniui ji buvo parink- kovo 31 d. vakare Chicago priežiūra tų vaikų, kuriems
bai
reikalinga mūsų moralinė ir
r
e
i
k
i
a
Shriners
ligoninėse
ta „City of Chicago Commission Cultural Center (senojoje miesfinansinė
parama, ypač krikš
x Visi kviečiami į „Pensi of Human Relations Advisory to bibliotekoje), Preston Bradley teikiamos specializutos medici
čioniškai spaudai išlaikyti ir
ninko" vakarienę, kuri ren Council on Women". Šiais salėje. Tai yra centrinė pastato ninės pagalbos. Taip pat ji yra
plėsti. Todėl gegužės 15-16 d.
giama balandžio 17 d., šešta metais pagerbimui buvo salė su mozaikinėmis sienomis vykdomoji direktorė Lietuvių
kviečiamas šio krašto lietuvių
dienio, vakare Seklyčioje. Bus parinktos šešios moterys, kurių įr rotunda. Pagerbime dalyvavo socialinės tarybos, kuri teikia
krikščionių demokratų suvažia
meninė programa ir smagi nuo tarpe ir lietuvių visuomenei pats Čikagos meras Richard M. p a t a r n a v i m u s
lietuviams,
vimas, kuris įvyks Putname,
taika. Vakarienę rengia JAV gerai žinoma Birutė Jasaitienė. Daley, o kadangi buvo meras, vyresnio amžiaus žmonėms, bū
CT.
Bus svarstomi ryšiai su
Socialinė taryba. Visuomenė Šiuo jos pagerbimu buvo pa- tai atsirado ir televizijos kame- t e n t : ,,meals-on-wheels ( į
mūsų bendraminčiais Lietuvoje
kviečiama jos veiklą paremti. gerbtos tos institucijos, kurioms ros bei spaudos reporteriai,
namus pristatomas maistas)",
ir galimybės sustiprinti mūsų
Kartu su Birute Jasaitiene medicininę ir draudimų infor
x Į „Draugo" Sveikatos sky ji vadovauja, o taip pat ir visa
dalyvavimą
Lietuvos istorinia
maciją.
riaus bendradarbių skaičių lietuviška visuomenė. Žymenų dalyvavo būrelis lietuvių mo
me vyksme, žengiant mūsų
Pristatytoja turėjo daug var
mielai sutiko įsijungti dr. įteikimas ir pagerbimas įvyko terų, kurios, nepaisant labai
Tėvynei
iš sovietinės priespau
blogo oro, atvažiavo ją pagerbti. go su Birutės vardo ištarimu.
Linas S a d a u s k a s . Jo specialy
dos vykdyto nužmoginimo į
x O d a b a r padėkokime! Alė Kėželienė, kuri visur Bet ji nepasimetė, o mes turėjo
bė — psichiatrija. Dr. L. Sa
naują gyvenimą, pagrįstą žmo
me
šiek
tiek
juoko.
Apskritai,
dauskas mielai atsakys skai Prezidentas Bill Clinton užtarė jaučiasi kaip žuvis vandenyje,
gaus teise ir jojo asmens orumo
amerikiečiai mėgsta ir sugeba
tytojų klausimus šioje specialy Lietuvos, Latvijos ir Estijos lietuvių grupę susodino pirmo
pripažinimu. Kartu su tuo —
bylą, nes Vancouveryje buvusia je eilėje. Visi dalyviai gavo pro įvairius pagerbimus pravesti
bėje. Nepamirškite klausti!
laikas išrinkti ir naują išeivių
me susitikime su Rusijos prez. gramas. Kadangi užsirašiau šilta nuotaika, be dirbtinumo.
lietuvių krikščionių demokratų
spaudos atstovu, tai priedo davė Apie moterų veiklą ir to-vakax Suksis „malūnėlis", šoks Boris Jelcinu pabrėžė, kad rusų
komitetą. LKDS-gos bendra
parengtus lapus su prista ro prasmę trumpai papasakojo
„subatėlę" „Grandies" porelės kariuomenė turi būti tuoj išves
minčiai kviečiami dalyvauti
tomųjų veiklos santraukomis. Clarence N. Wood, Human
balandžio 24 d., 6:30 v.v. Lietu ta iš Pabaltijo kraštų. Tikime,
šiame
suvažiavime.
Chicagos Commission on Relations pirmininkas, ir po
vių centre Lemonte. Bilietus ir kad Jūsų siųstos telegramos ir
Dalyvių nakvynei bus rezer
Human Relations sąraše paste savo trumpo žodžio pristatė
stalus prašome užsisakyti iš laiškai prisidėjo prie šio JAV
vuoti kambariai Nekaltai Pra
bėjau ir Stanley Balzeko merą R. M. Daley, kuris
anksto, skambinant vakarais A. prezidento apsisprendimo. Padė
dėtosios Marijos vienuolyno
nušvietė
moterų
rolę
Čikagos
kokime Bill Clintonui už jo pa pavardę. Mums besėdint, ir St.
Brazaitienei 708-598-8331.
svečių namuose. Šioms rezerva
kultūrinėje
ir
ypač
socialinėje
stangas, rūpinantis Lietuvos Balzekas atsirado, pasveikino
cijoms sutvarkyti ir valgyklos
x A.a. Aldonos Kubilienės reikalais, kai tiek daug kitų laureatę. Žymenų įteikimą pra veikloje. „Dabar vis daugiau ir
patarnavimams paruošti reika
daugiau
moterų
eina
į
įvairias
atminimui „Lietuvos Vaikų svarbių problemų yra pasaulyje. dėjo dr. Wynetta Frazier, Advi
linga, kad
atvykstantieji
profesijas.
Čikaga
yra
moterų
Vilties" darbams aukojo D. Jan Telegramas su padėka siųsti: sory Council pirm. Ji pasveikino
praneštų apie savo dalyvavimą
kauskaitė, S. ir O. Kotovai, M. Western Union 1-800-258-2222 susirinkusius ir pristatė laurea progreso priekinėse eilėse. Mo
ne vėliau gegužės 1 dienos.
terys
turi
įdėjusios
didelį
įnašą
Markulienė, A. Meiluvienė, 0. HOT LINE 9382. Kaina 6.95 tes. Kitos pagerbtosios mums
Informaciją siųsti: Č. Masaitis,
yra nežinomos, tad apie jas kovoje su nusikaltimais. Ame
Ščiukaitė ir drs. V. ir A. Šauliai. dol.
P.O. Box 442, Thompson, CT
nerašysiu. Trečiąja buvo prista rikoje kasmet yra nužudoma net
Aukotojams tariame nuoširdų
06277.
23,000
žmonių.
Statistika
mus
x „ŽAIBAS"
ketvirti tyta Birutė Jasaitienė su trum
ačiū, o šeimai, giminėms, drau
• A l b i n a s Elskus-Bielskis,
gams ir pažįstamiems gilią metai garantuotai ir patikimai pa apybraiža, už kokius baido, bet ne viską parodo. Mo
pristato užsienietiškas maisto nuopelnus ji yra pagerbiama. terys aktyviai dalyvauja kovo
tarptautinio garso New Yorko
užuojautą.
(sk) prekes Lietuvoje į namus. Dvy „Ji yra žinoma, kaip Lietuvos je prieš ginklų plitimą. Ar ne
dailininkas vitražistas, šiuo
keista,
kad
sunkiau
yra
gauti
likos, labiausiai mėgiamų ir no
metu yra Rusk Institute,
vairuotojo leidimą — negu nusi
400 E. 34th St., Room 124A,
x UŽSIENIETIŠKI MAIS rimų paketų pasirinkimas. Visi
pirkti
ginklą".
x
A.
a.
Justino
Stanaičio
atužsakymai,
pristatomi
per
10
New York, N.Y. 10016. Jis
TO p r o d u k t a i , išskyrus rūky
minimui
„Lietuvos
Vaikų
Po mero kalbos vyko žymenų
sėkmingai atsigauna po kovo 1
tas dešras, 55 sv. — $98. Tik mė d a r b o dienų į namus. Kreip
d. ištikusio dalinio paralyžiaus.
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th Vilties" darbams suaukojo $630 įteikimas, kuriuos įteikė pats R.
vertingas — $35. Pervedam Ave., Hickory Hills, D 60457, šie asmenys: Bačinskienė ir M. Daley. Įteikus žymenis, bet mums jau daugiau rūpėjo iš Draugai, kolegos ir gerbėjai
Sūnus, Martin Bower Co., V. ir pagrindinę kalbą pasakė Thel- važiuoti, nes dar laukė vaka kviečiami jį paguosti, palinkėti
pinigus doleriais. TRANS- tel. 708-430-8090.
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
(sk) G. Damijonaičiai. R. Fabijonas, ma Harper, Tennessee senatorė. rienė. Alė Kėželienė visą kuo greičiausiai pasveikti.
M. Girdauskas, J. ir M. Guobu- Ji yra pirmoji juodoji moteris, lietuvių grupę p a k v i e t ė į
IL 60629, tel. 312-436-7772.
x Siuntiniai į Lietuvą grei žiai, O. Idzelienė, A. Jab kuri buvo išrinkta senatore. žinomą ir populiarų graikų
x P a r d u o d a m e bilietus ke
(sk)
čiausiai pristatomi per BAL- lonskienė, Kizlaitis, D. ir R. Gera kalbėtoja. Reikia prisimin restoraną. Už laureatę buvo pa
l
i
o
n ė m s į L i e t u v ą ir į visus
x V e l y k ų K i š k i s sako: TIA EXPRESS. Oro siuntos Korzonai, G. Liubinskas, L. Liu- ti, kad tos, kurios buvo prieki kelti tostai, skambėjo vyno
pasaulio
kraštus geriausiomis
„Užsakykit iš anksto Velykoms per 10 dienų! Skambinkite ne binskas, J. Mikalauskas, J. ir nėse eilėse ir laužė ledus, turėjo taurės. Visų buvo gera ir darni
kainomis. Skambinti: T. Lesmaistą iš Talman Delicatesen. mokamai: tel. 1-800-SPARNAI M. Naliai, O. Pavilčius, B. Pe- būti didelių gabumų. Kadangi nuotaika. Malonu, kuomet
niauskienei, TravelCentre,
S k a m b i n k i t e 312-434-9766 arba 1-800-772-7624. Arba pri chukas, N. Pupius, N. ir T. Re- buvo pasižymėjusių moterų mūsų žmonės prasiveržia į
Ltd.,
tel. 708-526-0773.
užsakyti tokius skanumynus, statykite siuntinius adresu: meikiai, M. Rossobillo, A. San- pagerbimo vakaras, tad moterys priekines eiles, būna pastebėti
(sk)
kaip velykinius tortus ir kitus 3782 W. 79 St., Chicago, IL dargienė, V. Senkus, V. Vaitkus vadovavo ir visam renginiui. ir įvertinti.
ir S. Jurkus. „Lietuvos Vaikų Dar buvo keletas sveikintojų,
pyragus, kimštą paršiuką, 60652.
J . Žygas
Vilties"
komitetas aukotojams
Advokatas
iškeptą antį, ungurius, silkių ir
(sk)
nuoširdžiai
dėkoja,
o
šeimai,
daug daugiau!" Arba užeikite į
GINTARAS P. ČEPĖNAS
x G e r a naujiena Detroito giminėms, draugams ir pažįs
2624 W. 69 g-vė. Užsakymai
2649 W. 63 St., Chicago, IL 60629
Tel. (1-312) 776-5162
priimami iki Didž. Ketvirta lietuviams: Baltia Express at tamiems išreiškiame gilią
stovai
„Europe
Enterprise"
užuojautą.
14325
S.
Bell Rd., Lockport, IL 60441
dienio, balandžio 8 d.
priiminėja siuntinius į Lietuvą.
Tel. (708) 301-4866
(sk)
(sk)
Valandos pagal susitarimą
Prisatykite adresu: 320 E.
Twelve Mile Rd., Ste. 205,
x DĖMESIO VIDEO APA
x Prieš bet k u r užsakant Warren, MI 48092 arba skam
RATŲ SAVININKAI! Nore
Advokatas jonas Gibaitis
p a m i n k l ą , aplankykite St. binkite tel. 313-558-9906.
darni tikrai kokybiškai išversti
6247 S. Kedzie Avenue
Casimir Memorials, 3914 W.
(sk) video įrašus iš Lietuvoje naudo
Chicago, IL 60629
l l l t h St. Turime didelį pasi
jamos
PAL
sistemos
į
amerikieT e l . (1-312) 776-8700
rinkimą, matysite granito
x „SAGIL'S restoranas yra
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat pa lietuviška valgykla su daugybe tiškąją NTSC ir atvirkščiai,
Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak
Šeštad 9 v r iki 1 vai d
darome paminklus mūsų dirbtu skaniausių lietuviškų pa kreipkitės j INTERVIDEO. Su
moderniausia
„digital"
apara
vėje pagal jūsų pageidavimą — tiekalų. Neatsilankę nežinosite,
brėžinius. Visada, prieš statant kaip gausiai, gardžiai ir nebran tūra, už prieinamą kainą mes
ADVOKATAS
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi giai galite pas mus papietauti. perrašome viso pasaulio video ir
fil
mo
formatus.
Mūsų
adresas:
Vytenis Lietuvninkas
tikinsite, kad paminklas pa Sav. J . Liutikienė ir I. Naujo2501 W . 69th Street
darytas, kaip buvo jūsų pagei kienė. „Sagil's", 6814 W. 87 INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER
AVE.,
CHICAGO,
IL
Chicago, IL 60629
dauta. Savininkai Lilia ir Vili St., B u r b a n k , IL 60459, tel.
JAV ambasadorius Lietuvai, Darryl Johnson kovo 26 d. lankėsi Jaunimo cen
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. tre, Čiurlionio galerijoje (iš kairės): ambasadorius Johnson, centro direktorė
Tel. (1-312) 778-0800
m a s Nelsonai, (312) 445-6959.
708-598-0685.
Petras Bernotas.
Salomėja Endrijonienė, Kathleen Johnson ir galerijos direktorius Algis
Valandos pagal susitarimą
(sk)
(sk)
(sk) J a n u s a s

