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Balandžio 20 d. prezidentas
Algirdas Brazauskas priėmė
daugiau kaip keturiasdešimt
Seimo narių — dešiniosios opozi
cijos atstovų.
V. Landsbergis ir kiti Tėvynės
Santaros nariai išdėstė savo po
žiūrį į Vyriausiosios Rinkimų
komisijos sprendimą dėl Seimo
rinkimų rezultatų trijose rin
kimų apygardose. Jie kreipėsi į
prezidentą, prašydami sustab
dyti trijų LDDP narių priesai
kos priėmimą Seime. Prez. Bra
zauskas pareiškė, kad sustab
dyti priesaikos priėmimo neturi
juridinės galios ir kad tai Lie
tuvos Aukščiausiojo Teismo nu
tarimas ir pareikšta rinkėjų
valia. „Mane išrinko daugiau
kaip milijonas rinkėjų, ir aš
veikiu, turėdamas tautos
mandatą, griežtai laikydamasis
Konstitucijos. Negaliu būti vy
riausiuoju teisėju ir narplioti
kiekvieną valstybėje iškilusį
ginčą. Tam egzistuoja kitos in
stitucijos, Konstitucinis teis
mas", pasakė Algirdas Brazaus
kas.
Tėvynės Santaros nariai taip
pat išdėstė savo nuomonę dėl
Seimo nutarimo paleisti Vil
niaus miesto tarybą. Prez. A.
Brazauskas akcentavo, jog šiuo
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Diskusijos dėl
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Baldišis: Litai tinkami
vartoti
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Žinios iš Lietuvos — Elta

Vilnius, balandžio 21 d. (Elta)
— „Galutinės ekspertų, tyrusių
litų kokybę, išvados skelbia, jog
litai yra tinkami naudoti", ba
landžio 20 d. spaudos konferen
cijoje pasakė buvęs Lietuvos
Banko valdybos pirmininkas
Vilius Baldišis. Jis pabrėžė, jog
,Respublikoje" buvo paskelbti
tarpiniai dokumentai, o apie
galutines ekspertų išvadas
nutylėta. Litų gamybą lie
čiančių dokumentų paskelbi
mas „Respublikos" laikraštyje
padarė didžiulę žalą Lietuvai
tarptautiniu mastu ir valstybės
viduje. V. Baldišio nuomone, tai
— valstybinės paslapties pagar
sinimas.
Reporteriams Baldišis paaiš
kino, jog dėl tuometinės nesta
bilios Lietuvos politinės padė
ties ir valiutinių lėšų trūkumo
daugelis pasaulio garsių pinigų
spausdinimo firmų atsisakė
spausdinti litus. Tie sunkumai
lėmė, kad buvo pasirinkta
Amerikos firma „United States
Banknote Corporation". Dėl
lėšų stokos 1990 m. lapkričio 16
d. vyriausybės posėdyje buvo
nutarta 10, 20 ir 50 litų
banknotus spausdinti ofsetu, o
ne giliaspaude. Vėliau buvo at
sisakyta ir apsauginio siūlelio.
Siekdama komercinų tikslų, fir
ma spausdindama 10,20,50 litų
banknotus, pažeidė kontrakto
sąlygas. Buvo sudarytas naujas
kontraktas, kuriame firma įsi
pareigojo šių nominalų bank
notus atspausdinti su t a m
tikromis nuolaidomis. Dabar
pagal antrąjį kontraktą firma
spausdina naują šių nominalų
banknotų laidą.
V. Baldišis pabrėžė, jog nėra
brokuotų litų, kaip skelbiama.
Yra atspausdinti mažesnio sau
gumo 10, 20 ir 50 litų bankno
tai. Jiems ir buvę taikomi ma
žesni saugumo reikalavimai,
nes, sudarant kontraktą, Lietuva
dar buvo rublio zonoje ir buvo
nutarta keisti litą į vieną rublį.
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New Yorkas, balandžio 21d. seniai priimtoje rezoliucijoje.
— JAV-oms nesiryžtant pravesti Švedija tačiau nepalaikė kitų
didesnių veiksmų Jungtinių šalių reikalavimo leisti Bosnijos
Tautų Saugumo Taryboje, bi vyriausybei ginkluotis. „Smar
jant Rusijos veto, Turkijos vado kiai abejojame, — pareiškė Os
vaujamos Vakarų blokui nepri vald, — ar ginklų padaugėjimas
klausančios valstybės ėmėsi ini prisidės prie taikos šiame karo
ciatyvos ir pajėgė suorganizuoti nusiaubtame krašte". Atsako
Saugumo Taryboje reikiamą mybė už Saugumo Tarybos rezo
daugumą (13 iš 15 narių), pra liucijų įgyvendinimą priklauso
ėjusį šeštadienį priimti rezoliu tarptautinei bendrijai, tačiau
ciją, sugriežtinančią sankcijas tolimesnis rezoliucijų nepaisy
prieš Jusgoslaviją.
mas iš serbų pusės gali priversti
Praėjusį pirmadieni, norint ir tarptautinę bendriją imtis ka
toliau pasauliniame forume kel rinių veiksmų prieš specifinius
A. Butkevičius Maskvoje
ti serbų agresijos problemą, serbų karinius objektus".
Vietnamo gen. Tran Van Quang (kairėje) sveikinasi su gen. John Vessey, prezidento Clinton
susitiko su P . Gračevu
specialiu pasiuntiniu į Vietnamą tirti amerikiečių karo belaisvių likimą. Pirmadienį susitikės
Turkija suorganizavo diskusijas
Balandžio 20 d. rytinėje Tary
su generolu Vessey, gen. Quang pareiškė, jog tariamai jo 1972 m. parašytas raportas, kuriame
JT Saugumo Taryboje.
bos sesijoje turbūt daugiausia
kalbama apie dvigubai tiek belaisvių, kiek Vietnamas prisipažino, yra padirbtas, jis tokio
Balandžio 16 d. Maskvoje
Debato metu delegacija po de dėmesio sulaukė Indijos vande
neparašęs.
įvykusiame Lietuvos krašto ap
legacijos išreiškė savo šalių nyne esančių mažų Komoros sa
saugos ir Rusijos gynybos mi
noms ar valandoms po jų paskel nusivylimą tarptautinės bend lų ambasadoriaus kalba. Isla
nistrų Audriaus Butkevičiaus ir
bimo", kalbėjo Lietuvos amba rijos nesugebėjimu sustabdyti minės Komorų salų Respublikos
Pavel Gračev susitikime, minis
sadorius, „Saugumo Tarybos besitęsiančią agresiją prieš atstovas, norėdamas pabrėžti
trai aptarė Rusijos kariuomenės
nuosprendžiai yra akiplėšiškai Bosnijos musulmonų gyvento Saugumo Tarybos nuolatinių
išvedimo iš Lietuvos techninius
New Yorkas, balandžio 21d.
Anot ambasadoriaus Simučio, ignoruojami. Tai kelia klausi jus. Ypatingą kritiką Saugumo narių atsakomybę už taiką ir
reikalus. Susitarta visais svars
— Antradienį balandžio 20 d. lietuviai yra „pasibaisėję aki mą, ar agresijos ir 'etninio Tarybai reiškė islaminės vals saugumą pasaulyje, kiekvienai
tytais klausimais, pasakė
iš šių penkių šalių d a v ė
Lietuvos ambasadorius Jungti plėšiškais tarptautinių žmogaus svarinimo' politikai bus leista tybės.
Audrius Butkevičius, patikslin
Kalbėdamas šios dienos Tary patarimų. Prancūzijai ir Angli
nėse Tautose Anicetas Simutis teisių pažeidinėjimais: intensy laimėti. Jei tai įvyktų, (kyla
tos atskirų dalinių išvedimo
išreiškė Lietuvos vyriausybės ir viu Bosnijos miestų ir miestelių klausimas) kaip gali maža šalis bos popietinėje sesijoje, amba jai komorietis linkėjo nedelsiant
techninės galimybės, sudarytos
žmonių „gilų susirūpinimą" bombardavimu, nesiliaujančio ateityje pasikliauti tarptauti sadorius A. Simutis išreiškė apsispręsti, kokia bus jų laiky
darbo grupes, kurios paruoš tam
„tragiška padėtimi" Bosnijo- mis žudynėmis, moterų prievar nėmis organizacijomis ir kolek Lietuvos vyriausybės ir žmonių sena Bosnijoje. „Jūsų delsimas
reikalingus dokumentus.
je-Herzegovinoje. Ambasadorius tavimais ir civilių trėmimu, tyvinio saugumo sąvoka".
gilų susirūpinimą dėl tragiškos yra man sunkiai suprantamas",
Min. A. Butkevičius pakvietė kalbėjo JT Saugumo Taryboje pasipiktinimą keliančios 'et
Lietuvos atstovas Jungtinėse dabartinės padėties Bosnijoje ir — sakė atstovas. Rusijos Fede
ministrą P. Gračev apsilankyti Turkijos iniciatyva sušauktų
ninio svarinimo' politikos rė Tautose pareiškė, jog Saugumo Herzegovinoje. (Jo kalbos smul racijos ambasadoriui Voroncosu oficialiu vizitu Lietuvoje. diskusijų metu. Diskusijų tiks
muose. Šis siaubas tęsiasi jau il Taryba turėtų aiškiai įžiūrėti kesnis aprašymas yra kitame vui Komoru atstovas priminė,
Vizitas turėtų įvykti šiemet las nebuvo įpareigoti narių-valsgiau, kaip metus ir, atrodo, labai rimtas Bosnijos tragedijos straipsnyje šiame puslapyje. — kad tarptautinė bendrija labai
gegužės viduryje.
tybių, o pasikeisti nuomonėmis priemonės, kurių imtasi tam pasekmes tarptautinei bendruo Red.)
atidžiai seka jo šalies veiksmus
ir paveikti pasaulio viešąją opi sustabdyti, yra bergždžios".
Kaip praneša Lietuvos Nuola buv. Jugoslavijos dilemoje.
menei. Kolektyvinis saugumas
Vilniaus v a d o v a i atsisako niją.
tinė
Misija Jungtinėms Tautoms, „Laikas suteikti protekcijas
„Kaip nedidelė valstybė", darosi vis labiau įmanomas, bet
paklusti Seimo nutarimui
toliau kalbėjo Simutis, „Lie jam prieštarauja tarptautinių ambasadorius Simutis baigė savo klientams, — kalbėjo
išreiškėme susirūpinimą, jog tuva, norėdama užsitikrinti organizacijų nesugebėjimas savo kalbą, sakydamas, kad komorietis, — praėjo kartu su
Kaip jau pranešėme, balan prezidentas nesaugo Konstitu
savo saugumą, didele dalimi sustabdyti agresijos. Tame ir „smurtu vykdomas suverenios šaltojo karo pabaiga". Komorie
džio 15 d. Seimas nutarė paleisti cijos taip, kaip reikėtų", sako
pasikliauja Jungtinėmis Tau glūdi didžiausias pavojus. jei bus leidžiama įvykti smurtu tis suabejojo, ar Rusijos žmonės
Vilniaus miesto tarybą. Mieste pareiškimo autoriai. „Dėl šio po
tomis, Europos Saugumo ir „Saugumo Tarybos ir visų vykdomam suverenios Jungti nori būti taip tampriai siejami
įvestas tiesioginis valdymas.
būdžio reiškinių buvome pasisa Bendradarbiavimo konferencija Jungtinių Tautų narių pareiga nių Tautų narės-valstybės pa su serbų tautos veiksmais.
Nauji rinkimai į Vilniaus kę ir anksčiau. Gaila, kad pre bei kitomis tarptautinėmis or
Saugumo Tarybos specialios
yra užtikrinti, kad vėl neat- vergimui, tai bus pavojingas
tarybą paskirti 1993 m. lap zidentas neperspėjo ir premjero, ganizacijomis. Mes esame įsiti
precedentas
ateičiai.
„Šalys,
sesijos
iniciatoriai, kuriems
gimtų politika pagal kurią ,teikričio 28 dieną. Toks spren jog jam neleidžiama pagal Kons kinę, kad tų organizacijų pati
sūs tie, kurių rankose yra galia'" kurių atstovai sėdi prie šio vadovauja Turkija, tikėjosi,
dimas p r i i m t a s , r e m i a n t i s titucijos 99 straipsnį užimti kimumas, (pasaulio nuomonė)
(angį. „might makes right"), stalo ir visos Jungtinių Tautų kad didesnis tarptautinės bend
išvadomis, padarytomis specia renkamų LDDP pirmininko pa ar jos sugeba užkirsti kelią kon
narės turi pareigą užtikrinti, rijos spaudimas, išreikštas per
pabrėžė amb. Simutis.
lios Seimo komisijos padėčiai reigų. Kol Konstitucinis Teis fliktams ir sutvardyti krizes,
Šiuo pareiškimu Lietuva pa kad nenugalėtų iš naujo kylan daugelio valstybių ambasado
Vilniaus miesto taryboje ir mas neatsakė į oficialų klausi priklausys nuo jų sugebėjimo
rodo ir savo nepriklausomybę tis 'galingojo teisės' principas". rius New Yorke, privers Tary
valdyboje i š n a g r i n ė t i . J o s mą, ar nebuvo pažeista Konsti imtis ryžtingų priemonių Bosni
bos narius svarstyti ryžtin
nuo Rusijos politikos, kuri šiuo
surinkti duomenys apie įsta tucija, priimant iš esmės pa jos krizės atveju.
metu, pasiduodama komunistų
Bosnijos ir Herzegovinos am gesnių veiksmų įgyvendinimą
tymų pažeidimus, korupcijos keistą Seimo rinkimų įstatymą,
„Kadangi daugybė paliaubų ir šovinistų spaudimui, darosi basadorius Muhamed Sacirbey sustabdyti serbų agresiją prieš
faktus bus perduoti Lietuvos ge juolab nedrįstume iš anksto
buvo pažeistos praėjus tik die palankesnė Serbijai.
pavadino tai, kas vyksta jo Bosniją. Islaminės valstybės ir
neraliniam prokurorui.
teigti, esą, pažeidimai tik
šalyje „agresija ir genocidu". kelios Lotynų Amerikos šalys
Vyriausybė savo įgaliotiniu 'tariami' —jų nėra. Prezidentas,
Ambasadorius apgailestavo, jog taip pat nepatenkintos Saugu
sostinei paskyrė elektronikos tokiu savo pareiškimu užbėgda
kai kurios šalys dar vis vengia mo Tarybos delsimu įvesti naują
pramonės susivienijimo „Ven mas už akių Konstitucinio Teis
vartoti šiuos terminus apibū sankcijų režimą, kuris atide
ta" generalinį direktorių Kazi mo sprendimui, daro jam povei
dinti padėtį Bosnijoje. Jis ragino damas Rusijos Federacijos pra
mierą Klimašauską.
kį prisitaikyti prie prezidento
Ryga, Latvija, balandžio 15 d. joje tol, kol ten bus pažeidinė Saugumo Tarybą leisti visų šymu.
Vilniaus miesto vadovai su nuomonės. Manome, kad to ne (RFE/RL) - Pabaltijo šalių jamos ten gyvenančių rusų žmo
Saugumo Tarybom dviejų die
tiekimo ir transporto kanalų
Seimo nutarimu nesutinka. Jie turėtų būti, kaip ir daugelio spauda ir televizija pranešė, jog gaus teisės.
tarp Bosnijos serbų pajėgų ir nų specialiame pasitarime pasi
pareiškė, kad Seimas priėmė kitų teisinei valstybei ir demo Maskva skleidžia prieštarau
Bet Olandijos
užsienio pačios Serbijos nutraukimą, sakė ir atstovai iš šių valstybių:
antikonstitucinį sprendimą, kratijai netinakmų reiškinių, jančius pasisakymus dėl Rusijos ministras Pieter Hendrick Kooiperimti Bosnijos serbų sunkiųjų Afganistano, Airijos, Albanijos,
kuris neturi teisinės galios. kurių Lietuvoje vis gausėja. Dėl kariuomenės išvedimo iš Pabal jam Latvijos pareigūnams tą
ginklų kontrolę Jungtinių Tau Alžyro, Argentinos, Austrijos,
Todėl Vilniaus savivaldybės to turime savo nuomonę ir esa tijo. Pranešama, jog prez. Boris pačią dieną pareiškė, kad balan
tų žinion ir leisti Bosnijos mu Bahreino, Bulgarijos, Danijos,
vadovai n u t a r ė kreiptis į me rinkėjų įgalioti ją reikšti", Jelcinas, kalbėdamas Maskvos džio 13 d. Rusijos užsienio
sulmonams ginkluotis, ką dabar Ekvadoro, Egipto, Indonezijos,
Konstitucinį teismą, o iki jo pabrėžiama pareiškime.
Bolšoi teatre s u s i r i n k u s i a i ministras Andrėj Kozyrev jį draudžia Saugumo Tarybos Irano, Italijos, Jordano, Jungti
sprendimo — tęsti darbą.
nių Arabų Emirato. Kanados,
publikai, sakes, jog Rusijos ka užtikrinęs, kad Rusija ne sankcijos.
Ąžuolų giraitė Medininkuose riuomenė liks Estijoje ir Latvi- jungianti Rusijos kariuomenės
Turkijos vyriausias atstovas Kataro, Kroatijos, Malazijos,
išvedimo
su
žmogaus
teisių
pro
Tahsin Burcuoglu, reikšdamas Maltos, Rumunijos, Saudi Ara
Opozicija skundžiasi
Balandžio 17 d. Algirdas Bra
blemomis
Latvijoje.
daugelio islamiškų valstybių bijos, Senegalo, Siera Leone,
Britanijos parlamento
— Italijos ministras pirminin
zauskas pasodino pirmąjį ąžuolą
Tuo tarpu atrodo, kad Rusijos susirūpinimą Jungtinių Tautų Slovėnijos, Ukrainos ir Vokie
pirmininkams
Medininkuose pradedamoje so kas Giuliano Amato penkta
kariuomenės
išvedimas iš Lat paralyžiumi, palaikė Bosnijos tijos.
dinti ąžuolų giraitėje. Ji skirta dienį pareiškė, jog jo suor
Penkių Seimo opozicijos frak žuvusiųjų už Lietuvos Nepri ganizuota keturių partijų koali vijos tebesitęsia. Latvijos atstovo siūlymus ir dar ragino
cijų pirmininkų laiškas Didžio klausomybę atminimui. Šioje cija jau yra priėjusi liepto galą valdžios pareigūnas ligonis Up- nedelsiant sukurti tarptautinį
sios Britanijos parlamento vietoje, Lietuvos-Baltarusijos ir kad ateinarėią savaitę pradė malis spaudai pranešė, kad iki tribunolą karo nusikaltėlių
KALENDORIUS
šiol Rusijos kariuomenė apleido byloms teisti. Turkijos ambasa
rūmų pirmininkams buvo vie pasienio poste 1991 m. liepos siąs ieškoti jai pakaitalo.
160 iš turimų 800 įrengimų Lat dorius kalbėjo, kad „šiuo metu
nas iš pastarųjų dienų signalų 31-osios naktį buvo žiauriai nu
Balandžio 22 d.: Kajus, Leo
vijoje. Upmalis taip pat pasakė, yra bandomas Saugumo Tary
dėl LDDP, „kuri beatodairiško žudyti septyni pareigūnai. Gi
— Vilniuje daugiau kaip 50
nidas.
Oportūna, Nerūna.
mis priemonėmis didina savo raitė primins ir 1991 m. sausio kurdų pabėgt ų buvo sulaikyti kad Rusijos laivynas pranešė, bos patikimumas" ir autorite
Balandžio
23 d.: Šv. Jurgis,
valdžią", rašoma penkių Seimo 13-osios naktį Vilniuje prie balandžio 11 d. ir sugrąžinti į kad Latvijos teritoriją apleisiąs tas, todėl ji turi veikti ryžtingai.
Adalberts, Daugaudas. Vygailė.
Jei tarptautinė bendrija ir Sau
frakcijų — Demokratų, Laisvės, televizijos bokšto bei televizijos Minską tą pa< ą dieną. Lietuvos iki 1994 m. pabaigos.
gumo Taryba vengs savo atsa
Krikščionių Demokratų, Sąjū ir radijo rūmuose sovietų karei pareigūnai įl •ria, kad Minske
O R A S CHICAGOJE
komybės, istorija labai negai
džio ir Piliečių Chartijos partijų vių nužudytus laisvės gynėjus. palankaus m •nento kelionei iš
pareiškime. Tarp t ų LDDP „Ąžuolyno" Bendrijos ir Sausio Belarusijos į Skandinavijos
— Kuwaite bu v. JAV prezi lestingai įvertins jų veiksmus
Ketvirtadienį saulė tekėjo
Švedijos ambasadorius New
veiksmų nurodytos ir manipu 13-osios Brolijos iniciatyva buvo kraštus per I. etuvą laukia per dentas George Bush buvo priim
6:01, leisis 7:38. Temperatūra
liacijos, kaip pakeisti Seimo pasodinta 13 simbolinių ąžuo 300 kurdų, h si kurie iš sulai tas kaip herojus, jam ten lan Yorke, Peter Osvald, sveikino
dieną 59 F. (15 C), giedra,
sudėtį be naujų rinkimų.
liukų.
kytų kurdų i Vilnių atvažiavo kantis pereitą savaitę, už jo ST narių ryžtą sustiprinti šilčiau, į vakarą darosi vėjuota,
„Mes apgailestaujame, kad Vyskupas Juozapas Tunaitis autobusu, o kiti važiavo trau tarptautinę iniciatyvą, organi ekonomines ir prekybines sank naktį 37 F (3 C).
prezidentas neperskaitė įdėmiai Medininkų bažnyčioje žuvusiųjų kiniu iš Muilino per Kalinin zuojant Kuwaito gynimą nuo cijas prieš Serbiją ir Juodkal
Penktadienį saulė teka 6:00,
niją, kurios buvo padarytos ne
mūsų laiško, kurio pabaigoje atminimui aukojo šv. Mišias.
Irako agresijos.
gradą.
truputį šilčiau, debesuota.

klausimu reikia rasti kompro
misą. Tam tikrų žingsnių jis jau
ėmėsi, balandžio 19 d. LDDP
frakcijos posėdyje pasiūlydamas
kompromisinį sprendimą: Sei
mo posėdyje dar kartą apsvarsty
ti šį klausimą, o miesto tarybai
panaikinti savo sprendimą lai
kyti Seimo nutarimą dėl jos pa
leidimo niekiniu. Prezidentas
kreipėsi į Vilniaus tarybą ir
Seimą, prašydamas išspręsti šį
konfliktą, darant abipuses nuo
laidas.

Lietuvos pareiškimas dėl
Bosnijos-Herzegovinos

Prieštaraujantys pareiškimai
dėl kariuomenės išvedimo

2

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 22 d.

DRAUGAS
LIETUVIU

(U8PS-161000)

TELKINIAI

T H E 1.1THUANIAN WORLD WIDE DAILY
Pubhshed daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the
Tuesdays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629-5589.

DETROIT, MI

Second claas postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices
Subecnption Rates: 80.00 Foreign countries $90 00.

PASIKALBĖJIMAS SU PANEVĖŽIO
KATEDROS KLEBONU
J. ANTANAVIČIUM
— Kas paskatino — pakvie
tė J u s atvykti į Ameriką?
— Į Ameriką pakvietė vysk.
P. Baltakis. Jo patarimu pirkau
Vilniuje bilietą keliauti visą
mėnesį po Ameriką „Delta" fir
mos lėktuvais. Labai dėkingas
vyskupui už sklandų kelionių
suorganizavimą. Man, žinoma,
kartu ir įdomi ir naudinga ši
kelionė, teikianti progos pažinti
ne tik mielus tautiečius, bet ir
l i t u r g i n į gyvenimą, ypač
lietuviškose parapijose. Po 2-jo
Vatikano pas mus reforma
lėčiau vyko. Įdomu įsitikinti, ar
pasisekė visur antrojo Vatikano
dvasią sėkmingai įgyvendinti.
— Kokie yra šios kelionės
tikslai?
— Pagrindinis šios kelionės
tikslas — vesti rekolekcijas
numatytose parapijose. Tačiau
pokalbiuose ir pažintyse su
veikliais čia gyvenančiais
lietuviais savaime atsiranda ir
kitų klausimų, nes daugelis tei
raujas, kokie mūsų rūpesčiai ir
ką mes veikiame. Panevėžio
katedros parapijai dabar svar
biausias rūpestis senelių namų
statyba. Daugelis žino, kaip
atrodo sovietinis palikimas —
valdiški senelių namai. At
gavome, galima sakyti, visiškai
sugriautus senelių namus, juos
reikia atstatyti. Manau, kad čia
turėtų būti gyvenimas malo
nesnis. Reikėtų Amerikoje pasi
mokyti senelių priežiūros ir jų
namų tvarkos. Viliuosi, teks
pamatyti senelių namus ir
vaikų įstaigas.
— Ar teko susitikti su atei
tininkais Amerikoje?
— Taip. Daug laiko praleidau,
kalbėdamas su Ateitininkų fe
deracijos Tarybos pirmininke.
N u o d u g n i a i išdiskutavome
Berčiūnų stovyklą. Ten laukia
dideli darbai. Būtinai reikia
kanalizacijos,
valgyklos,
namelių remonto. Taip p a t
trūksta visos eilės smulkmenų.
Planuojama taip pat įvesti
šilumą, kad stovykla būtų
naudojama per ištisus metus, ne
tik vasarą. Čia vyks įvairūs kur
sai, rekolekcijos, seminarai, ne
tik vasaros stovyklos. Kaip
matote, darbų daug, entuziazmo
nestinga, tik vis susiduriama su
lėšų klausimu. Šiuo metu
Lietuvos ateitininkų federacijos
vicepirmininkas kun. Rimas
Gudelis rūpinasi lėšomis ir re
montais.
— Kokie pastebėtini skir
tumai ar panašumai?
— Jauni žmonės turbūt visur
yra panašūs, tuo labiau, kai jų
tikslai panašūs. Amerikos atei
tininkai yra veiklesni, turi
daugiau drąsos ir pasitikėjimo.
Lietuvos yra tylesni, bet man
gal taip atrodo, yra gilesni
tikėjime, nors dažnai ir nedrą
sūs. Iš kitos pusės reikėtų atsi
minti, kad Lietuvos jaunimui
yra prabodę organizacijos, juk
beveik visi turėjo būti komjau
nuoliais.
— Ko mes galim pasimoky
ti iš Lietuvos ateitininkų? Ko
Lietuvos ateitininkai gali
pasimokyti iš mūsų?
— Iš Lietuvos ateitininkų,
manau, kaip ir iš visos Lietuvos,
galima pasimokyti kantrybės,
mokėjimo pasitenkinti tuo, ką
turi, suprasti ir pakęsti bui
tinius nepriteklius ir civili
zacijos primityvumą. Iš jūsų
Lietuvos ateitininkai ir jų vado
vai t u r ė t ų pasimokyti or
ganizuotumo, kaip sakiau,
drąsos, pasitikėjimo savimi.

— Šie metai Lietuvoje buvo
ypač sunkūs. Vasarą sausra
kankino, žiemą uraganas
daug žalos padarė. Berčiū
nuose, kur stovyklavo ir
stovyklaus ateitininkai, daug
medžių išvertė, apylinkes
sužalojo. Kokie vyksta dabar
atitaisymo darbai, ruošiantis
ateinančios vasros stovyk
loms?
— Pirmiausia imtasi išvalyti
mišką stovykloje nuo išverstų
medžių. Juos reikia išpjauti į
lentas, nes daugelis namų
reikalingi didelio remonto.
Reikia ir įvairiausių buitinių
reikmenų, nes stovykla ne
atsikuria, be tik kuriasi. Reikės
stovyklą i r apsaugoti, nes
dabar labai daug nesąžiningų
žmonių, kurie plėšia ir vagia
visa, kas tik pakliūva.
Stovyklos darbe reikės daug
jėgų, lėšų ir pasiaukojimo. Sto
vyklaus ne tik ateitininkai. Jie
turės perduoti vaikams ir
jaunimui visas gražiausias
jauno žmogaus ypatybes, o la
biausiai
gyvą
tikėjimą.
Stovykla gali turėti didelės
auklėjamosios reikšmės ne tik
Panevėžio miesto jaunimui.
— Baigiant, ką dar norėtu
mėte pasakyti?
— Norėčiau palinkėti lietu
viams išlaikyti gyvą tikėjimą,
lietuviškas bažnytines tra
dicijas, pamaldumo praktikas,
nepasiduoti amerikietiškam
tikėjimo supratimui, išlaikyti
pagarbą-sakramentams. Jauni
mą prašau nepamiršti savo
kalbos ir sekmadienio šv. Mišių.
— Nuoširdus ačiū Jums už
įdomų pašnekesį. Linkime
Jums Dievo palaimos vi
suose savo darbuose!
Birutė Bublienė

A.A. MARCELLA
PETRAVIČIŪTĖ ZISMAN
Balandžio 16 d., po gedulingų
šv. Mišių Šv. Antano parapijos
bažnyčioje, Holy Sepulchre
kapinėse buvo palaidota a.a.
Marcella Petravičiūtė Zisman,
97 m. amžiaus. Buvo gimusi
Lietuvoje, 1895 m. birželio 22
dieną. Į JAV atvyko prieš
Pirmąjį pasaulinį karą ir buvo
įsijungusi į Detroito lietuvių
apylinkės visuomeninį gyveni
mą. Paliko dukterėčią Stellą
Balavage bei kitus gimines. Lai
dotuves t v a r k ė laidotuvių
direktorė Yolanda M. Zaparackienė.

DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOS METINIS
SUSIRINKIMAS

Poatmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St.,
Chicago. IL 60629
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie Jiiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs.
DRAUGO prenumerata mokama I i anksto

U.S.A
Kanadoje ir kitur ( U S A . dol)
U.S.A. savaitinis (šešt. laida)
Kanadoje ir kitur (šešt laida
U SA. dol ) savaitinis

„Draugui" paremti vajaus koncerte, Detroite, dalis klausytojų. Iš k. I eil. — Vytautas Kutkus,
Panevėžio katedros klebonas prel. Juozas Antanavičius ir „Lietuviškų melodijų" radijo progra
mos vedėjas Algis Zaparackas.
NuQtr j
Urbono

naudojamas ir sportininkų, tau
Aukotojų-rėmėjų pažymėjimai
tinių šokių šokėjų vienetų ir buvo įteikti Jadvygai Grinienei,
kitų organizacijų veiklai. Visą Audronei Vatiekaitytei, Rai
Kultūros centro veiklą ad mundui Petrauskui, Stefanijai
ministruoja administracinis ir Ignui Kauneliams.
komitetas, vadovaujamas K.
Po pietų vyko bendras daina
Giedraičio.
vimas, kurį pravedė muz. Sta
sys Sližys. Tautos fondo
Michigan valstijos atstovybės
TAUTOS FONDO POPIETĖ
pirmininkė Eugenija Bulotienė
DETROITE
padėkojo visiems rėmėjams ir
dalyviams. Tautos fondo popietė
Tautos fondo atstovybė Michi- buvo baigta Tautos himnu.
gan valstijai balandžio 18 d. Šv.
lm
Antano parapijos svetainėje,
Detroite, surengė popietę. Iš
New Yorko atvykęs Tautos fon GRAND RAPIDS, MI
do tarybos pirmininkas Algir
das
Sperauskas
padarė
GERAS MINĖJIMAS
pranešimą, kuriame kvietė
visus atvykti į visuotinį Tautos
LB Grand Rapids apylinkės
fondo narių suvažiavimą š.m.
valdybos
ruoštas Lietuvos
gegužės 8 d., vyksiantį New
Yorke. Jis pranešė, kad, Vlikui Nepriklausomybės švenčių
užbaigus savo veiklą, Tautos (Vasario 16 ir Kovo 11)
fondo darbas pasikeitė, nes minėjimas vasario 28 dieną la
anksčiau Tautos fondo veikla bai gerai pavyko. Po iškilmingų
buvo rinkti aukas ir jas perduoti lietuviškų šv. Mišių už žuvusius
Vlikui, o dabar pačiam fondui ir mirusius Lietuvos laisvės
reikia aukas skirstyti. Taip pat kovotojus Šv. Petro ir Povilo
Tautos fondas perėmė Vliko bažnyčioje prasidėjęs minė
administracines funkcijas: jimas gražiai papuoštoje pa
raštinės veiklą, archyvus ir rapijos salėje buvo labai įdomus
Vliko istorijos išleidimą. Tautos ir linksmas. Jį pravedė apy
fondas yra įsteigęs savo skyrių linkės pirmininkė Gražina
Vilniuje. Pagal praėjusių metų Kamantienė su valdybos narių
narių priimtą Tautos fondo sta talka. Trumpos įžangos metu
tutą, kad nepažeistų JAV įsta perskaitytas gautas prezidento
tymų dėl „non for profit", Tau Clinton sveikinimas, Michigano
tos fondas gali skirti gautas gubernatoriaus Engler speciali
aukas tik k u l t ū r i n i a m s , proklamacija, priimta rezoliu
moksliniams ir labdaros cija dėl rusų kariuomenės iš
tikslams. Dabartinis Tautos fon vedimo iš Lietuvos, pagerbta Šv.
do turtas siekia daugiau negu Petro ir Povilo mokyklos vedėja
2.4 milijonus dolerių. Smulkes Nancy Kryger už jos nuolatinę
nes informacijas apie fondo stovį pagalbą Lietuvos vaikams ir
praneš metiniame suvažiavime. našlaičiams, pagerbti ameri
Po trumpo pranešimo buvo kiečiai misionieriai Pret ir Viatsakinėjami klausimai. Į vian Brandsen už jų paramą ir
klausimą „Vlikui užsidarius, darbą Lietuvai. Pagrindinę
kam teko Tautos fondo įgalio programą atliko Rasos Šoliūnaijimai: politinėms partijoms, ar tės-Poskočimienės vadovau
Bobeliui, ar kam?" Algirdas jami „Spindulio" tautinių
Sperauskas atsakė: „Aš turiu šokių šokėjai iš Lemonto ir solis
pasidžiaugti, kad niekas jų ne tas Algimantas Barniškis iš
turi. Kas pasidarė praėjusiais Chicagos. Jie su savo jaunat
metais, tai buvo priimtas nau viška ir smagia programa labai
jas statutas, kuris įsigalios sužavėjo visus minėjimo daly
gegužės 8-tą dieną. Naujam sta vius.
tute yra panaikinti visi Vliko
Minėjimo metu salėje vyko
įgaliojimai. Tačiau yra pataisa: įdomi iš Lemonto atvežta Van
jei Lietuvai būtų pavojus ir dos Aleknienės ir Baniutės
Vlikas vėl būtų atstatytas, tai Kronienės 135 lietuviškų lėlių
jis atgautų savo įgaliojimus, bet tautinių šokių sūkury paroda.
šio pavojaus dabar nematau". Minėjime visi sėdėjo prie stalų,
Paklaustas, ar Tautos fondas vaišinosi užkandžiais, pyragais,
palaiko ryšius su kitais lietuvių kavute, kuriais pasirūpino šei
įsteigtais fondais, Sperauskas mininkės Nijolė Baniukaitienė,
atsakė, kad jam nebuvo progos Vanda Bliūdnikienė, Sofija Laspasidalinti įspūdžiais su jais, tienė, Ona Treškienė, Ann
tačiau galvojo, kad būtu gerai Ugianskienė ir kitos talki
palaikyti ryšius su veikiančiais ninkės. Programos pertraukos
fondais išeivijoje. Sperauskas metu surinkta daug aukų apy
taip p a t pateikė sąrašą linkei. Lietuvių Bendruomenei
praėjusiais metais Tautos fondo ir kitiems lietuviškiems
paskirtų aukų, jų tarpe ir reikalams. Šių metų minėjime
100,000 dol. Vilniaus universi dalyvavo daugiau žmonių negu
tetui.
anksčiau, daug atvyko iš toli

Sekmadienį, balandžio 18
dieną, įvyko Dievo Apvaizdos
parapijos metinis susirinkimas,
kurio metu buvo galutinai
priimtos parapijos veiklos gai
rės, kurios dabar bus pateiktos
kurijos patvirtinimui. Buvo iš
rinkti nauji tarybos komitetų
nariai ir išklausyti Tarybos
pirm. Andriaus Butkūno bei
klebono kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus pranešimai. Dievo
Apvaizdos parapijos veikla
padeda išlaikyti Kultūrinį
centrą, kuriame veikia „Ži
Tautos fondo Michigan valsti
burio" šeštadieninė lituanis joje atstovybės iždininkas
tinė mokykla, jaunimo auk Vladas Staškus pranešė, kad
lėjimo organizacijos — atei per praėjusius metus, Michigan
tininkai, skautai ir Lietuvos valstijoje buvo surinkta daugiau
vyčiai čia rengia savo susi negu 6,000 dolerių Tautos fon
rinkimus. Kultūros centras yra dui aukų.

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

$30

3 mėn.
$25
$30
$25
$25

• Administracija dirba kasdien
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais
nedirba

• Redakcija straipsnius taiao savo
nuožiūra. Nesunaudotų straips
n i u
nesa u 8°. Juos grąžina tik iš

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30 4:00; šeštadieniais nedirba

a n k s t 0

susitarus. Redakcija ui
skelbimų turinį neatsako Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus

gramai, dalyviai maloniai
prašymą.
priimami, pavaišinami, salė Ii
būna gražiai papuošta. Už tai kės veiklą ir pusės valdybos
Lietuvą
nuolatiniam
padėka priklauso darbščiai ir narių rinkimai dviejų metų ka į
gyvenimui
pas
savo
gimines.
rūpestingai pirmininkei Graži dencijai. Šiais metais valdybo
nai Kamantienei, kuri pakeitė je savo kadencija baigia Gražina Sakė, kad jam ten patinka pas
tradicines minėjimų prakalbas Kamantienė, Vytautas Kaman- gimines gyventi, kurie jį globo
į tautinės kultūros programas. tas ir Petras Treška. Dar ja, jis gauna socialinę pensiją
Minėjimą filmavo ir per sek metams pasilieka Vytautas (Sočiai Security) iš JAV ir yra
madienio popiečio bei vakaro Jonaitis, Juozas Lukas ir Jonas savo gyvenimu tėvynėje paten
A . P.
programas rodė televizija. Kitą Treška, Jr. Susirinkimo metu kintas,
dieną jį aprašė „Grand Rapids bus kava su užkandžiais ir pyra
Press" dienraštis, įdėdamas gaičiais.
• Gyvulių Globos draugija
kelias nuotraukas su „Spin
Amerikoje įkurta 1866 m.
dulio" šokėjomis
Janina
balandžio 10 d.
GRIŽO IŠ LIETUVOS
Braune, Krista Fielding, Vikto
rija Ramonyte, Kristina Žemai
Kab. t a i . (312) 585-0348;
Praėjusį pavasarį į Lietuvą
tyte ir Uršule Astriene (iš metams išvažiavo Antanas KaR o z . (312) 779-5533
DR. FRANCIS MAŽEIKA
Grand Rapids); visos buvo pasi raitis. Kaip tada žadėjo, dabar
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
puošusios tautiniais drabužiais. jis balandžio pradžioje sugrįžo
PAGALBA LIETUVOS
VAIKAMS
Grand Rapids amerikiečių
tarpe yra keletas organizacijų,
kurios rūpinasi pagalba Lietu
vai. „Campus Crusade for
Christ" misionieriai Pret ir Vivian Brandsen Lietuvą aplan
kė jau tris kartus, o dabar, už
mėnesio, vėl keliaus su kny
gomis, visokia medicinos ir
kitokia parama, kurią surenka
iš amerikiečių. Jie ten aplanko
mokyklas, universitetus ir lietu
vių organizacijas, rodo jiems
filmus, praveda seminarus,
padeda kitokiais būdais.
Neseniai
,,Healing
the
Children" organizacijos di
rektorė Helen Salan pradėjo
organizuoti pagalbą iš Grand
Rapids didžiųjų korporacijų ir
turtingesnių amerikiečių Lietu
vos vaikų gydymui, palaiky
dama ryšį su Michigano gydytojais,organizacijomis, Šarūnu
Marčiulioniu ir kitais. Planuo
jama sudaryti sąlygas amerikie
čiams chirurgams vykti ir kurį
laiką dirbti Lietuvoje, o taip pat
ir iš Lietuvos atvežti vaikus
gydymui į Michiganą. Pra
ėjusiais metais pagalbą Lietu
vai per Michigan State universi
teto atletikos departamento di
rektorių ir futbolo trenerį Geor
ge Perles (Jurgį Perlauską) davė
Grand Rapids Rotary klubas,
ieškojo būdų dar daugiau Lietu
vai padėti per Lietuvos amba
sadą. Su visais amerikiečiais ir
jų organizacijomis artimai dir
ba, talkina, pataria ir vertėjauja
LB apylinkės pirmininkė Gra
žina Kamantienė ir apylinkės
sekretorius Vytautas Kamantas.
LB APYLINKĖS METINIS
SUSIRINKIMAS

JAV LB Grand Rapids apy
linkės metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, balandžio 25
mesnių vietovių, nes juos visus dieną, 1 vai. p.p. (tuoj po lietu
sudomino „Spindulio" šokėjai ir viškų Mišių) Šv. Petro ir Povilo
solistas Algimantas Barniškis. parapijos mokyklos knygyne,
Be to, Grand Rapids minėjimai 1433 Hamilton St. NW, Grand
pasižymi tuo, kad juose nėra Rapids, Michigan. Susirinkime
kalbų
ir visas dėmesys bus valdybos ir komitetų pra
skiriamas kultūrinei pro nešimai, diskusijos apie apylin-

atgal į Grand Rapids. Čia pa
buvęs arti mėnesį ir sutvarkęs
visokius reikalus, jis vėl išvyks

4 2 5 5 W. 63rd St.
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6.
Kab. tel.(312)471-3300

VIDAS J . NEMICKAS, M.D.
DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms
2434 W . 71 Street. Chicago
Tai. 3 1 2 - 4 3 4 - 5 8 4 9 (veikia 24 vai.)
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki3v.p.p.
10401 S. Robarts R d . , Paloa Hllla, IL
Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.)
Pirm , antr., ketv., penki. 4 v.p.p.—7 v.v.
Kab. 3 1 2 - 7 3 5 - 4 4 7 7 ;
Raz. (708)246-0067; arba (708)246 6581

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR
EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaakl Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą
Pirmd 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v p p
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p .
penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p
6132 S. Kadzla Ava., Chicago
(312) 778-6969 arba (312) 469-4441

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

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS
Specialybe vidaus ir kraujo ligos
Nechirurginis išsiplėtusių venų
ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaakl R o a d .
Tai. ( 3 1 2 ) 5 8 5 - 2 8 0 2
Valandos pagal susitarimą
Pirm., antr, penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL
Tai. ( 3 1 2 ) 4 7 6 - 2 1 1 2
9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL
Tai. ( 7 0 8 ) 5 9 8 - 8 1 0 1
Vai pagal susitarimą
Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth A v a . , Clcaro
Kasdien 1 iki 8 v v
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS
gydymas bei chirurgija
5638 S. PulaskJ R d . , Chicago. IL
Tai. 3 1 2 - 5 6 6 - 1 9 5 5
172 Schlllar St., Elmhurst. IL 60126
706-941-2606
Valandos pagal susitarimą
Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120

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

K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L I G O S
' 7 7 2 2 S. Kodzlo Ava.,
C h i c a g o , III. 60652
Cardlac Dlagnosls, Ltd.
Marqu«tta Madlcal Bulldlng
6132 S. KadzJa
Chicago, IL 60629
Tol. (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. Kadzla, Chicago. III.
T a i . (312)925-2670
1185 D u n d a * A v a . , Elgln, III. 6 0 1 2 0
T a i . (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllla. IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave
T a i . (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometnstas (Kalba lietuviškai)
Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71 st St.
T a i . (312)737-5149
Vai pagal susitarimą
Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St
Palos Hgts, III. Ketv vai 3-6 v.v
T a i . (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street
Vai.: antr. 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p
šešt pagal susitarimą
Kablnato tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C.
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archar Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755
ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Madlcal CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 3 1 0 ,
Naparvllla IL 60563
Tai. 708-527-0090
Valandos pagal susitarimą
K a b . tai. 312-586-3166
Namų 708-381-3772

DR. PETRAS ŽUOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638
Vai. pirm, antr.. ketv. ir penkt 3-6;
šeštadieniais pagal susitarimą

Nauji žingsniai

PREKYBA MASKVOJE

SIAURĄJA IR
PLAČIĄJA PRASME
Los Angeles lietuviai neseniai
turėjo progą išgirsti lietuvišką
poeziją angliškai. Kas nors, be
abejo, parašys plačiau apie tą
spektaklį, bet aš čia noriu
truputį pafilosofuoti apie mus
pačius, atėjusius pasiklausyti
mūsų eilėdaros, perduotos ir
perprastos svetimtautiškų sielų.
Mūsų tautietė Rasa Allen
Kazlas savo mintį perduoti
mūsų jausmus, surimuotus į
eilutes, tikrai fantastiškai
įgyvendino, sudomindama
mūsų tautos poetiškumu tiek
jaunimą, tiek subrendusius.
Gal daugiausia man širdin
įkrito šiam nelengvam darbui
pasiryžusios grupės vadovo Don
Drewes žodžiai, kuriuose jis pa
brėžė, ką jam asmeniškai davė
šis toks neeilnis darbas. Jis
sakosi staigiai atradęs savyje
visai naują bruožą: „Ne tik įsi
klausant ir suprantant, bet iš
naujo pajuntant savo viduje jau
užslėptą, apribotą jautrumą,
kurį šių dienų kasdieninis
pasaulis
neišvengiamai
nuslopina. Tuo metu, kai esame
pasidarę nejautrūs kasdienos
žiniose girdimiems žudymams,
nusikaltimams ir karams, —
juos be atvangos mums grūda
televizija, — poezija kažkaip ma
giškai mus grąžina į daug tur
tingesnį vidaus pasaulį, ir žmo
gus nudžiungi, pakiliai įtrauki
kvapą, dėkodamas už šį
atsinaujinimą. Štai ką man
davė proga padirbėti su grupe,
beruošiant šį lietuvių poezijos
vakarą, naujai pažadinant norą
svajoti ir išsireikšti".
Kai, praėjus šiam poetiškam
vakarui, vėl bandai sugrįžti į
kasdienybę, šio aktorių grupės
vadovo žodžiai siūlo nuolat per
žiūrėti ir savo asmenišką
jautrumą. Jei mūsų poezija taip
paveikė svetimtautį, tai tikrai
neturėtume likti jos nepaliesti
net ir tie, kuriems poezija anglų
kalba sunkiai įkandama. Tikrai
pasaulis savo kasdienos žiau
rumais jau seniai numojęs
ranka į žmogaus vidaus būseną.
Tolimuose kraštuose vis dar
klaupiasi ant žemės budistai ir
kovoja už teisę nebūti dėl to
pajuokiami. Tačiau mus stipriai
naikina
kasdienybė
ir
nutolimas nuo savęs paties,
įsiliejant į suvienodinimo srovę.
Ateina laikas peržiūrėti savo
vidaus pasaulį ir padaryti
sprendimą, nes ir mes dar
jaučiame „subtilius sąmonės
trūkčiojimus", neleidžiančius
pasiduoti.
Amerikiečių spaudoje užtinku

vis dažniau dar gana švelnia for
ma išreiškiamų nuomonių apie
čia gausėjančias ir stiprėjančias
tautines grupes. Ne, lietuviai
dar jiems neužkliūva, bet pa
vojaus skambutis yra nukreip
tas prieš naujuosius imigrantus
iš Irano, Irako ir iš įvairių rytų
Azijos tautų. Jie steigia savas
prekybines įmones, kurios daro
didelę konkurenciją vietinėms,
kurios nebūtinai prisilaiko įsi
senėjusių prekiavimo taisyklių.
Keliuose straipsniuose nuskam
bėjo gaili gaida, kad ten viešpa
tauja visai kitas verslo stilius ir
supratimas. Kadangi tokioje
prekyvietėje jie viens su kitu
kalbasi sava kalba, pirkėjas
pasijaučia kiek nejaukiai. Tas
pats viešpatauja jų restoranuose
ir kitur. Yra net išleista knyga,
kurios skyriai vadinasi „Kaip
rasė, religija ir identitetas nu
stato pasisekimą pasaulio eko
nomijoj". Čia minimos net reli
ginės grupės (mormonai ir
žydai) ir pažymima, kad šios
visos grupės veikia, kaip didelės
ir galingos šeimos, pasinaudojančios kiekviena verslo pro
ga. Užtikau spaudoje ir vieną
gana keistą skundą, kad naujie
ji ateiviai mūsų nemyli taip,
kaip mes juos su meile pri
ėmėme į savo tarpą. Net pra
turtėję, lieka savo grupėse, nesijungdami į vietos bendruomenę.
Vienas teigiamas bruožas visgi
buvo rastas: tų grupių žmonės
nėra tinginiai.
Kitas klausimas, užviešpa
tavęs spaudą, yra Jelcino gel
bėjimas. Čia surandame jam ir
draugų, ir priešų. Priešai sako,
kad jei žmonės nori komunizmo
sugrįžimo, tai demokratija tuj retų jiems tą duoti, nors vaka
riečių galvosenoje tai reikštų
pražūtį
ekonominėje
ir
politinėje srityje. Kiti siūlo
skubėti jį gelbėti, nors ir čia
ateitis labai miglota. Rusai,
daugiausia valstiečiai, nenori
tos peršamos demokratijos,
kuri, jų nuomone, vėl padalin
tų žmones į turtingus ir varg
šus. Taigi, geriau visi būkim
vargšai, bet lygūs!
Aišku, taip neseniai atgavęs
laisvę, mūsų kraštas sakosi
stovįs už demokratiją, ką po
paskutinių
rinkimų
irgi
p r i i m a m e su
abejojančia
šypsena. Tačiau padėti čia daug
irgi negalime, nes 50 metų
gerokai pakeitė žmones mūsų
tėvynėje. Štai ir vėl esame lyg
a m ž i n o s r u l e t ė s žaidimo
dalyviai...
RKV

Nauji turtuoliai
IGNAS MEDŽIUKAS

NAUJAS PRATURTĖJIMO
BŪDAS AMERIKOJE
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Atsarga gėdos nedaro — taip
Kredito kortelių įstaigos dėl
sako
lietuviška
patarlė,
kuri
la
šių nusikaltimų praranda į me
Įvedus Rusijoje
laisvą tybinėje mėsos, parduotuvėje.
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bent vieną bilijoną dolerių.
prekybą, Maskvos miesto Kitoje vietoje yra privati rinka,
nusikaltėlius.
Pavyzdžiui,
vienas asmuo
valdyba leido prekybininkams a n k s č i a u žinoma k o l ū k i ų
Mūsų
kasdieniniame
gyve
išmetė į sąšlavų dėžę keletą
pasistatyti kioskus gatvėse. parduotuvių vardu. Čia prekės
nime yra būtinų dalykų, kurie nenaudotų jo uždarytos sąskai
Šiuo metu Maskvos gatvėse ir gražiai sukrautos, atvežtos iš
yra paprasti ir savaime supran tos čekių knygučių. Nuo to laiko
kioskuose galima visko gauti: Centrinės Azijos ar Kaukazo,
t a m a gyvenimo būtinybė.
prasidėjo to asmens vargai.
cigarečių, degtinės ir iš užsienio bet kainos aukštos. Maskvoje
N e s v a r b u , k u r gyvenate, Ateinančių mėnesių laiko
atvežtų prekių. Rusai buvo pri daugelis parduotuvių yra priva
nuomojate butą ar turite savo tarpyje pradėjo plaukti pinigų
pratę stovėti eilėse ir nežinojo, tizuojamos, jų ateitis neaiški,
gyvenamą namą, visi išmetame ieškomų agentūrų grasinimai
kada ir į kurią parduotuvę ką bet jose siūloma daug įvairių
į šiukšlių dėžę nereikalingus už
nepadengtus
čekius.
nors atveš. Dabar jie turi didelį prekių.
popierius ir kitus atliekamus Praslinkus šešiems mėnesiams,
pasirinkimą. Pirkėjai labiau
Pasiturintieji maskviečiai daiktus.
vieną rytą atvyko policija su
vertina iš užsienio atvežtas daug ką perka parduotuvėse,
Tų nereikalingų popierių dviejų tūkstančių dolerių nepa
prekes, kurios turi anglų kalba skirtose užsieniečiams. Jos
tarpe yra jūsų pavardė, adresas, dengtu čekiu. Tačiau policija at
etiketes. Tai žinodami, rusų prieš porą mėnesių prekes par
Socialinio draudimo numeris, vyko ne jo suimti, bet pranešti,
prekybininkai uždeda angliškai duodavo tik už užsienio valiutą.
banko pavadinimas, sąskaitos kad vakar buvo areštuota viena
skambančius vardus ant vieto Dabar pardavinėja ir už rublius,
numeris ir kita.
moteris, mėginusi iškeisti to
je pagamintų prekių. Sakoma, bet jų santykis yra žemas ir
K a r t a i s , atsargumo sume asmens išmestą čekį.
kad tik vienas dalykas Rusijoje nepastovus. Jeigu reikalingo
timais,
tuos
popierius
Daug šios rūšies vagių ieško
nepasikeitęs — kiekvienas daikto parduotuvėse negalima
sudraskome į gabaliukus, kad išmestų popierių prie restoranų
maskvietis, eidamas į gatvę, rasti, tai reikia paieškoti gat
pašaliniai asmenys nežinotų ar automobilių nuomavimo vie
nešasi su savim plastikinį vėje. Čia gali gauti didesnį kiekį
mūsų finansinių reikalų. Tačiau
krepšį, kuriame gali sutalpinti margarino, vaistų, megztinių, nenustebkite, kad vieną dieną tose. Čia randama išmestų
kredito kortelių nuorašų ir
visus pirkinius.
padėvėtų sporto drabužių.
prie tos atiduodamų išvežti
nepanaudotų
nuomavimo susi
Nors žmonės dabar nestovi il
Daugelis maskviečių nustem n e r e i k a l i n g ų dalykų dėžės
tarimų
blankų.
gose eilėse, bet jie tiek pat ba, pamatę Maskvos parduotu pastebėsite praeivius, krapš
Laikraščių pranešimais, Bepraleidžia laiko, ieškodami, kur vėse šokoladu dengtą sūrį, kuris tantis viduje.
verly Hills miestas, Kaliforni
gali ką nors pigiau ir geresnės per paskutinius dešimt metų
Y r a a s m e n ų , ieškančių joje, yra įvedęs įstatymą,
rūšies nupirkti. Atrodo, kad jau buvo dingęs. Tik visa bėda,
butelių ar aluminijaus dėžučių, neleidžiantį svetimiems asme
rusai dabar dirba dar mažiau kad dabar jau gabaliukas kai
kurias parduoda ir uždirba porą nims raustis po jūsų išmetamus
negu sovietiniais laikais. Viena nuoja 50 rublių, o anksčiau bū
dolerių.
daiktus.
senyva moteris užsienio ko davo tik 10 kapeikų. Ar ne para
Tačiau yra asmenų, kurie iš
Daugelyje Amerikos miestų
respondentui pasakojo, jog ji doksas, kad anksčiau buvo
t ų išmetamų dalykų tikisi yra susidariusios gerai organi
kasdien suvaikščioja keletą galima pirkti, kas buvo ran
padaryti gerą pinigą. Šios rūšies zuotos šios rūšies vagių drau
kilometrų, kad galėtų sutaupyti dama parduotuvėse, o dabar
žmonės ieško išmestų įstaigų ar
kelis rublius.
galima daug ką pirkti, bet nėra asmenų pakvitavimų, piniginių gijos. Jų veikla plečiasi. Or
ganizacijų nariai yra pasiskirs
Charakteringa pardavėjų ypa už ką.
kortelių nuorašų, nenaudojamų
tybė: nesvarbu, kur jos dirba, jos
Panaikinus kainų kontrolę, čekių, bankų pavadinimo ir tę teritorijomis. Jų tarpe
papratusios žiūrėti į pirkėją, buvo spėjama, kad Maskvos apskritai visų finansinių tran įvyksta net susišaudymų ir
muštynių, jeigu kitos teritorijos
kaip į savo priešą, kuris trukdo gyventojai sukels riaušes, bet sakcijų.
nariai atvyksta į jau užimtas
jų pokalbius, mezgimą ar svajo tai neįvyko. 94% rusų uždirba
Šios rūšies vagims atmatų vietas.
nes apie ateinančias šventes mažiau negu 10,000 rublių
dėžės yra aukso kasyklos,
Šių organizacijų vadai samdo
šeimos vasarnamyje. Užsienie mėnesiui, už kuriuos galima
kurios jiems suteikia visas narkomanus raustis po žmonių
tį keistai nuteikia griežtas pietų nusipirkti laisvoje rinkoje 3
žinias pradėti naudoti jūsų išmetamas šiukšles, surasti
pertraukos laikymasis, kai visos kilogramus mėsos. Maskvos
banke esamus pinigus ar su
parduotuvės tuo pačiu laiku laikraščiai tiems, kurie sunkiai jūsų kredito kortelėmis pirkti banko čekių ir plastikinių kor
telių numerius.
uždaromos. Kaip tik būtų labai subalansuoja Savo biudžetą, prekes.
Surinktus daiktus vagys plas
patogu pirkėjams, pasinaudojus duoda tokį patarimą: pirma
pietų meto laisvalaikiu, nusi dienį pirkti vieną litrą pieno, Benz. Kalbama, kad anais tikiniuose maišuose suneša į
pirkti, kas jiems reikalinga. antradienį — 250 gramų mėsos, laikais net nomenklatūra ne didelius viešbučius. Vėliau
vyksta
surūšiavimas
ir
Blogas pardavėjų paprotys — trečiadienį — duonos ir t.t.
galėjo taip pasirodyti.
pasisavinti kai kurias prekes iš
Šiuo metu, kaip susidaro įspū sudraskytų gabaliukų klija
Kai kainos buvo pastovios, tai
parduotuvių ir jas parduoti gat tiko, bet dabar, ypač senesnio dis, laisvoje rinkoje parduo vimas. Kiekvieną finansinę
vėje, tuo papildant savo asmeni amžiaus žmonėms, y r a labai damos daugiausia iš užsienio informaciją atrenka su nume
nes pajamas.
sunku prisiderinti. Pasakojama, atvežtos prekės, tik nedaugelis riais ir pavardėmis. Sudaromi
Dabar parduotuvių vitrinos kad viena senyva moteris atėjo imasi gamybos. Bet rusai anks padirbtos tapatybės dokumen
atrodo labiau patrauklios, išsta į parduotuvę
n u s i p i r k t i čiau ar vėliau turės suprasti, tai, kad atitiktų kredito kor
tant languose prekes ir nu kilogramą sviesto, už kurį buvo kad gamyba irgi yra pajamų telėms ir čekiams. Padirbami
rodant jų kainas. Pirkėjas gali prašoma 625 r u b l i ų . Tikė šaltinis. Neseniai vienas fabri parašai ir mašinų vairavimo
pasirinkti parduotuves, jei tik damasi, kad kitur gaus pigiau, kantas pradėjo gaminti lėlę, leidimai.
turi pinigų. Pigiausiai galima iš krautuvės išėjo, o kai vaka kuri vadinama „Nataša"; ji bus
Visi padirbti piniginiai
pirkti valstybinėse parduo re atėjo, kaina jau buvo pakilusi keletą kartų pigesnė negu pana dokumentai jų agentų siun
tuvėse, jei tik pirkėjui reikalin — už kilogramą sviesto prašė iki šios rūšies lėlė „Barbie", impor čiami į maisto ir gėrimų parduo
gos prekės yra atvežtos. Bet jų 825 rublių. Bet šalia daugelio tuota iš užsienio. Savininkas tuves, neaplenkiant ir kitos rū
kokybė dažniausiai yra prasta. sunkiai besiverčiančių žmonių, tvirtina, kad šis verslas turįs šies prekybas pradėti realizuo
„Aš tos mėsos neduočiau net iškyla nauji turtuoliai, kurie didelį pasisekimą, jis gaunąs ti — išgauti pinigus.
savo šuniui", — kalbėjo vienas pajėgia pirkti brangias užsieni daug užsakymų ir tikisi gamy
Vėlesnis sukčiavimo būdas
senesnio amžiaus vyras vals nes mašinas, pvz. Mercedes bą išplėsti.
yra naudojamas šios grupės

NIEKAM NEREIKALINGI
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Atsisėdau prie stalo ir stebėjausi, kad galiu valgyti.
Nebuvau valgęs pietų, vakarienės ir pusryčių, ir da
bar galėjau valgyti.
— Matote, aš valgau, — pasakiau.
Moteris nustebo.
— Žmogui reikia valgyti, — atsakė. — Kaip kitaip.
— Aš valgau, bet ar žinai, kad netoli tas laikas,
kai pradėsiu juoktis?
Moteris dar labiau nustebo ir neturėjo ką pasakyti.
— Tamsta galvoji, kad aš pradėsiu juoktis iš
skausmo ir paskui mane reikės uždaryti į beprotnamį,
o aš galvoju, kad žmogus yra baisus padaras Pirma
žinojau, kad ji bus mano gyvenimas, ir dabar širdy
jaučiu neišpasakytą tuštumą, bet žinau, kad prabėgs
kelios dienos, ir aš vėl galėsiu juoktis, lyg nieko ne
būtų buvę.
— O kaip kitaip. Man keturi sūnūs žuvo kare. Du
Rusijoj ir du jūroj. Duktė pasiliko Berlyne kažin k u r
po griuvėsiais. Nė vieno net kapo negalėsiu pamatyti.
Pirma galvojau, kad tik vieno mirtį vargu galėčiau
pakelti, o dabar gyvenu ir kartais juokiuos Tamsta
pats matei mane ir verkiant, ir juokiantis.
— Norėčiau pamatyti jos kapą.
Aš negalėjau ilgai apie tą patį dalyką kalbėti.
Nuėjom į kapines ir sustojom prie naujai supiltos
smėlio krūvelės.
Keista, negalėjau nei melstis, bet stovėjau i r j u t a u
begalinį tuštumą ir širdy, ir aplinkui, lyg vėjas būtų
Kun. Antanas Jonušas, sulaukęs 70 m. amžiaus, turėjo audienciją pas popiežių papūtęs ir visa iš pasaulio išnešęs, visus didel.us daly
kus ir žodžius, ir mintis. Ar ji surado Tėvą, su kuriuo
Joną Paulių II š.m. sausio 30 d. Vatikane.

agentų, kurie suranda nesąži
ningų tarnautojų automobilių
nuomavimo įstaigose, kelionių
agentūrose, lėktuvų bilietų par
davimo įstaigose ir kitur. Šie
tarnautojų už pinigą suteikia
visą norimą piniginio kredito
informaciją.
Kitas būdas, palankus ap
gavystėms, tai siunčiamos į
namus paštu, jums visai nepra
šant, bankų ir kitų įstaigų iš
anksto paruoštos kredito korte
lės jūsų vardu su patvirtinta
kredito suma.
Jūs į tai nekreipiate dėmesio
ir išmetate į šiukšlių dėžę. Tuo
pasinaudoja vagys. VISA kredi
to korteles Amerikoje išduoda
18 tūkstančių bankų. Po jos
savo gausumu yra Master Card.
Šios dvi plastikinių kortelių
kompanijos per vienerius metus
prarado 624 milijonus dolerių su
kortelių padirbimais ir jų nele
galiais naudojimais.
Šioms piniginėms operacijoms
užkirsti kelią bankai jau įvedė
dokumentų karpymo mašinas.
Čia liekanos išrūšiuojamos į
atskirus maišus, kuriuos ati
duoda išvežti skirtingu laiku.
Kitas apsisaugojimo nuo va
gių būdas yra nepalikti pašto
dėžutėje laiškų (mokamų
sąskaitų, skirtų išsiuntimui),
kuriuos turėtų paimti pašto
tarnautojas. Vagys juos paima
greičiau ir panaudoja savo
tikslams.
Naujas būdas kovoti su plas
tikinių kortelių vagystėmis yra
toks — jūs gaunate paštu atnau
jinta data kortelę. Ši kortelė yra
negaliojanti, kol gavėjas
nepraneša kompanijai apie jos
gavimą, suteikia savo Socialinio
draudimo numerį ir telefoną.
Tačiau ir šis naujas metodas
kovai su nesąžiningais žmo
nėmis yra tik laikinas.
Sukčių grupės planuoja ir ieš
ko naujų būdų ir priemonių
išlaikyti ir plėsti savo verslą, dėl
ko ir toliau nukentės nekalti
žmonės.
Lietuva dalyvaus
Žiemos olimpiadoje
Balandžio 15 d. Lietuvos Tau
tinio Olimpinio komiteto vykdo
masis komitetas nutarė priiimti Tarptautinio Olimpinio komi
teto kvietimą dalyvauti 17-osiose žiemos olimpinėse žaidynėse
1994 m. vasario 12-27 dienomis
Lilehamer, Norvegijoje.
1994 m. žaidynės Lietuvos
olimpiečiams jau bus trečiosios
per trumpą laiką, atkūrus ne
priklausomybę. Iš viso į artėjan
čią baltąją olimpiadą Lietuva
žada pasiųsti šešis sportininkus
— po du slidininkus, biatlonininkus ir čiuožėjus.

paskutinį akimirksnį kalbėjosi, o gal tik užėjo Mažajame, odiniame, buvo keletas smulkių moterišpaprastas sąmonės užtemimas, kaip vožtuvu uždengta k u drabužių. Juos palikau. Negalėjau paimti ir išmesti,
žvakė, arba kaip pakelėje sukežusi mašina. Kas man j e įgu ji pati buvo įdėjusi. Miegamajame ant stalelio raį tai atsakys, jeigu širdy taip tuščia. Apsidairau, lyg d a u m a žytį anglišką Šventąjį Raštą. Knygutė buvo ne
norėdamas rasti, su kuo galėčiau įsišnekėti labai pažiūrėti padėta, bet skaitoma, nes buvo jau padėvėpaprastai ir taip giliai, kad širdis prisipildytų šilumos, ta. Ji vartė ją, ieškojo atsakymo, o nusprendė visiškai
bet po kapus lakstė šaltas vėjas, šiureno plikus krū ką kita. Ji buvo tikrai užsispyrusi ir norėjo prasivalyti
mus ir nudžiūvusių gėlių stagarus. Šalia kapo stovėjo kelią į ateitį. Prasivalyti pati viena.
moteris, motina penkių vaikų, suspėjusių anksčiau už
Norėjau rasti kokius užrašus ar dienoraštį, bet
ją įspėti nuo amžių neįmenamą mįslę, su ašaromis ant neradau net savo laiškų.
pavytusių veidų, sunertomis rankomis ant krūtinės,
— Jie policijoj, — pasakė šeimininkė.
neišpasakytai nuoširdžiai jaučianti žmogų ir mokanti
Dar buvo pusvalandis laiko, ir aš potekinis nubė
jam už viską atleisti. Pažiūrėjau į ją ir paklausiau: gau į policiją dar kartą. Žilą poną sutikau išeinantį į
— Kas užmokėjo už kapą?
gatvę.
Ir tas klausimas buvo taip toli nuo mano minčių.
— Aš pas tamstą, — pasakiau.
— Profesorius, — netikėtai atsakė. — Jis didžiavosi
Jis pažiūrėjo į mane oficialiomis akimis, ir aš supra
ja. Sakė, kad nedaug tokių talentų pasitaikę. Ji rengė tau, kad jis manęs neatsimena.
si blykstelėti kaip žaibas, bet užgeso dar gerai prieš
— Sykį šiandien jau buvau. Dėl tos mergaitės.
gimimą.
— Atsimenu. Turite žinių?
Po to jos žodžių krūtinėj dvelktelėjo šiluma, ir
— Ne, aš norėjau gauti savo laiškus.
pagalvojau, kad būtinai reikia užeiti pas profesorių,
— Jie prie bylos. Kai bus baigta, galėsite atsiimti.
padėkoti už tą, ką padarė, bet dar reikėjo surasti, kas O aš maniau, kad tamsta naujų žinių atnešei.
smėlio kauburėlį paverstų kapu, primenančiu, kad čia
— Ir dar norėjau paklausti, ar jos dienoraščio ne
g^ų įš n a m u išvytas ir pakely palūžęs žmogus. Reikėjo radote?
t a m gauti leidimus, reikėjo pajusti šaltą oficialią
— Ar ji turėjo?
vokišką dvasią, bet tas noras palengva atvėso, ir krūtinėj
Jis staiga parodė gyvą susidomėjimą.
vėl pasidarė tuščia. Benorėjau tik greičiau išvažiuoti.
— Nežinau, bet aš maniau. Jaunos mergaitės
— Neskubėk. Pasilsėk, rytoj išvažiuosi, — kalbino dažnai mėgsta savo išgyvenimus užrašinėti. Labai
šeimininkė. — Kam naktį vargti?
norėčiau jj pamatyti.
Pažiūrėjau pro duris į sofą, ant kurios gulėjo Salmė
— Deja, jokių užrašų nepasisekė rasti.
ir kuri buvo kruvina, kai ją išnešė į ligoninę, ir pajutau,
Jo susidomėjimas vėl užgeso. Rūpestingai pakad čia aš niekada nebegalėsiu nakvoti. Šeimininkei • tikrino, ar visos palto sagos užsegtos, pasitaisė odines
palikau didįjį lagaminą.
pirštines ir pasakė;
— Neturiu kur jo dėti, — sakiau. — Tegu būnie
— Galim galiuką paėjėti. Norėčiau dar porą dalykų
tamstai atminimui.
pasiteirauti.
Jame buvo dvi poros batelių ir truputis drabužių.
(Bus daugiau)

i

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 22 d.
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GASTROLES LIETUVOJE
PRISIMINUS

REAL E S T A I .

*ISCELLANfOUr

VIDA BRAZAITYTĖ
„ G r a n d i e s " vadovė Irena
Smieliauskienė svajojo apie
kelionę į Lietuvą nuo pat an
samblio įsikūrimo 1964 m. An
samblis koncertavo Australijo
je, Pietų Amerikoje, nekalbant
apie koncertus Amerikoje ir Ka
nadoje. Beliko koncertuoti tik
tėvynėje Lietuvoje. Prasidėjus
t a u t i n i a m atgimimui 1988
metais, palengvėjo išeivijai ap
lankyti Lietuvą. Rimčiau buvo
pradėta galvoti apie ansamblio
kelionę j Lietuvą 1989 metų
pavasarį. „Grandis" buvo pa
kviesta dalyvauti 1990 m. liepos
6-8 d. vykstančioje dainų šven
tėje Vilniuje. Pasibaigus dainų
šventei, Vilniaus pedagoginio
instituto ansamblio „Šviesos"
globojama, „Grandis" turėjo
koncertuoti didžiausiuose Lie
tuvos miestuose. Deja, tais
m e t a i s į Lietuvą nebuvo
į l e i s t a . Nuo tų metų ru
dens studentai šokėjai pradėjo
intensyviai repetuoti, o ansamb
lio globos komitetas kelti lėšas
kelionei.
1992 m. liepos 9 d., pilni
nekantrumo, rinkomės į O'Hare
aerouostą. Mūsų grupę sudarė
nemažas sąstatas: vadovė —
Irena Smieliauskienė; mokyto
jos — Violeta Fabianovich, Da
lia Bilaišytė ir Rėdą Pliūrienė;
muzikos vadovas — Audrius
Polikaitis; globos komitetas —
Alicija Brazaitienė, Angelė
Gecevičienė, Milda Jakštienė ir
Violeta Mikaitienė. Su šokėjais
- taip pat skrido dr. Vilius Mikaitis, ansamblio gydytojas, ir
kiti keliautojai.
Kai nusileidome liepos 10 d.
_ popietę į Vilniaus aerouostą,
negalėjome tikėti, kad savo
rankomis ir kojomis liečiame
tėvų žemę. Aerouoste mus
- pasitiko giminės, „Šviesos" an
samblis ir kompozitoriaus Jur
gio Gaižausko kaimo kapela.
Kaimo kapelai grojant, vai
šinomės saldžiu sūriu. Iš aero
uosto vykome į Vilniaus peda
goginio universiteto viešbutį,
kuriame buvome apsistoję vieš
nagės metu. Vėliau grįžome į
universiteto korpusą, kuriame
pavalgėme vakarienę ir kur
m u m s „Šviesos" ansamblis
suruošė susipažinimo vakaronę.
Vakaronės metu dainavome, šo
kome, atnaujinome draugystę
su pažįstamais šviesiečiais, su
sidraugavome su nepažįsta
mais. Po vakaronės grįžome į
viešbutį ir kaip akmenukai
kritome į lovas.
Šeštadienį prasidėjo mūsų
gastrolių dienotvarkė. Išvy
kome į Marijampolę dalyvauti
šv. Mišiose, skirtose viso pa
saulio jaunimui. Po Mišių nuva
žiavome į Luginės kaimą (7 km
nuo Marijampolės), į palai
mintojo Jurgio Matulaičio gim
tinę, kurioje vyko Lietuvos
ateitininkų sąskrydis. Sąskry
džio metu atlikome trumpą prog
ramą. Vakare grįžome į Vilnių.
Po to mūsų viešnagės dienos
buvo pilnos ekskursijų ir kon
certų. Pasipuošę tautiniais
rūbais, sekmadienį dalyvavome
šv. Mišiose Vilniaus arkikated
roje. Mišioms pasibaigus, Sena
miesčio gatvelių labirintu,
atsiradome prie Aušros Var
tų. Grįžę į viešbutį, persi
rengėme ir išvykome į Kernavę,
k u r vyksta kasinėjimai. Arche
ologai rado buvusį Kernavės
miestą, išlikusį nuo senovės
dienų, kai Kernavė buvo Lietu
vos širdis.
Pirmadienį, aplankę Trakus,
skubėjome į Elektrėnus, kur
vyko mūsų antrasis koncertas.
Programa buvo tikrai nelengva.
Mūsų repertuarą sudarė 18
šokių: Pasveikinimas, „Blezdin
gėlė", „Kepurinė", „Šluotelė",
„Juodasis jonkelis", „Kalvelis",
„Žėkelis", „Juodbėrėlis", „Dar

ne tavo valia", „Greitpolkė",
„Per girią, girelę", „Porelės pol
kutė", „Aštuonytis", „Rusnietis", „Viliotinis", „Rolenderis",
„Šapnagių polka", , Malūnas"
ir pabaigai „Duktė viena pasili
ko". Šokome lauke, profilakto
riumo scenoje.
Ankstų antradienio rytą išva
žiavome Kauno link. Sustojome
Rumšiškėse, kur yra buities
muziejus — čia stovi XVIII am
žiaus pabaigos iki XX-jo am
žiaus pradžios Lietuvos kaimo
trobelės. Yra pavaizduotos ketu
rios vietovės: Dzūkija, Aukštai
tija, Sudūva ir Žemaitija. Kiek
viena sodyba turi savo įdomy
bes, skiriasi viena nuo kitos
papuošimu bei išdėstymu. To
liau - Kaunas. Mus atvežė prie
Kauno pilies, nuo kurios pėsčio
mis aplankėme pagrindines
Kauno įdomybes. Suradome na
mą, kuriame gyveno Maironis,
Kauno katedroje aplankėme jo
kapą. Priėjome Laisvės alėją.
Jautėmės, kad vaikštome prieš
karinės Lietuvos gatve.
Trečiadienis buvo poilsio die
na. Daugelis šokėjų apžiūrėjo
Vilnių, kiti su giminėmis
susitiko ir t.t. Vakare vyko
mūsų trečiasis ir daugiausia
bauginantis koncertas Vilniaus
Moksleivių rūmuose. Bijojome,
kad žiūrovai mūsų nenušvilptų
nuo scenos — juk šokame Lie
tuvos sostinėje. Programa
visiems labai patiko, mes
buvome labai šiltai priimti.
Koncertui pasibaigus, šviesiečiai mums suruošė puikią
vakaronę.
Ketvirtadienį
skyrėme
Vilniui. Pirmiausia aplankėme
Parlamentą. „Šviesos" an
samblis buvo prašęs audiencijos
pas Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininką
Vytautą Landsbergį, bet pirmi
ninkas buvo labai užsiėmęs.
Bevaikščiojant Parlamento ko
ridoriais, turėjome staigmeną:
prieina prie mūsų p. Landsber
gis! Jis trumpai mus pasveikino,
paspaudė granadiečių rankas.
Po to nuvykome į katedrą.
Rūsyje palaidoti kai kurie
Lietuvos kunigaikščiai ir kiti
žymūs lietuviai; dabar ten
vyksta archeologiniai kasinė
jimai. Kopėme į Gedimino pilies
kalną, apžiūrėjome muziejų. Ap
lankėme Antakalnio kapines.
Visi buvome sujaudinti, pamatę
Lietuvos didvyrių kapus — Sau
sio 13-osios ir Medininkų aukas.
Kiekvieną jų kapą papuošėme
gėlėmis. Nuvažiavome į Radijo ir
televizijos bošktą. Apžiūrėjome
Sausio 13-osios aukoms skirtą
muziejų. Pakilome į bokšto vir
šūnę, kurioje yra restoranas.
Bokšto viršūnė sukasi, matyti
nuostabi Vilniaus panorama.
Grįžome į viešbutį ir tą patį
vakarą iškėlėme sau ir kai
kuriems šviesiečiams puotą
„Draugystės" viešbutyje.
Penktadienį anksti išvykome
į pajūrį ir Žemaitiją. Ta patį
vakarą koncertavome Vasaros
estradoje. Kitą dieną kėlėmės
keltu iš Klaipėdos į Nidą, Juod
krantę. Aplankėme Raganų kal
ną, kuriame yra liaudies skulp
tūrų ansamblis. Skulptūrose
vyrauja Lietvos pajūrio istorijos,
legendų, pasakų tematika.
Grįžę į Palangą, aplankėme
Gintaro muziejų ir Birutės kal
ną. Vakare nuėjome prie Balti
jos jūros — vandenų, vėjo. saulės
ir smėlio karalystės.
Sekmadienio rytą išvykome j
Mosėdį, kuriame yra akmenų
muziejus. Nuostabu, kad vienas
žmogus galėjo sutempti di
džiulius akmenis į savo kiemą,
sukurti nepaprastą muziejų.
Toliau važiavome į Rainius, kur
aplankėme Rainių miškelyje
žiauriai nužudytiems partiza
nams pastatytą koplytėlę. Iš

E L E K T R O S
ĮVEDIMAI — P A T A I S Y M A I
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu
ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir
sąžiningai.
312-779-3313
KLAUDIJUS P U M P U T I S

10%—20%—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
p a s mus.
FRANK ZAPOLIS

GREAT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161
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RIMAS L. STANKUS
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Mosėdžio akmenų muziejaus uolos „pražydo" viešinčiomis „Grandies" ansamblio šokėjomis, an
sambliui gastroliuojant Lietuvoje pernai vasarą.

stabiausios, nes mačiau Lietuvą
ir per draugų akis išgyvenau jų
džiaugsmą, jiems pirmą kartą
pamačius tėvynę.

Rainių vykome į Salantus, į
Orvidų absurdo muziejų. Tai
yra laukas, užverstas įvai
riausių liekanų iš visos Lie
tuvos. Palikę Salantus, traukė
me į Telšius, kur pasirodėme
penktą kartą.
Antradienis — atsisveikinimo
diena. Nuvažiavę į Ignalinos
draustinį. Palūšę, maudėmės
ežere, o vakare sukrovėme lau
žą, vaišinomės. Tai buvo liūd
niausias grandiečių vakaras,
nes turėjome atsisveikinti su
savo šeimininkais, „Šviesos"
ansambliu, kuris mus taip glo
bojo viešnagės metu. Grįžome į
Vilnių vėlai.
Mane tėveliai nusivežė į
Lietuvą pirmą kartą, esant
dvejų metų. Ši kelionė buvo
penktoji. Po kiekvieno karto
Lietuva vis man atrodė gra
žesnė. Šį kartą mačiau ją pačią
gražiausią — be komunistinių
šūkių, raudonų vėliavų, pa
minklų komunistams. Pajutau,
kad šios atostogos buvo nuo

* * *

„Grandies" veikla neužsi
baigė po gastrolių Lietuvoje.
Dabar sparčiai ruošiamės
tradiciniam vakarui, kuris
įvyks š.m. balandžio 24 dieną,
6:30 v.v. Lietuvių centre Lemonte. Nuoširdžiai kviečiame
visuomenę į mūsų brandos
vakarą. Šokio sūkury — Lietuva
širdy!

„BALTIC RADIO
INTERNATIONAL"
KURIASI LIETUVOS
PAJŪRYJE
Netoli Latvijos pasienio esan
čioje Būtingės lietuviškoje gy
venvietėje prasidėjo paruošia
mieji Anglijos kompanijos „Bal-
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tic Radio International" radijo
stoties statybos darbai. Vieno
kilometro ilgio ir 500 metrų plo
čio žemės sklypą, esantį už 400
metrų nuo jūros kranto, jai iš
nuomojo Palangos kurortmiesčio savivaldybė.
Kompanijos generalinis direk
torius Paul A. Rusling mano,
kad stotis pradės veikti šią
vasarą. Programos, kurių pa
grindą sudarys moderniausia
pop muzika, kas valandą per
traukiama kelių minučių rek
lamos, bus transliuojamos iš
Anglijos ir skirtos Skandi
navijos šalių auditorijai. Tačiau
pirmosios kelios laidos bus
parengtos Palangoje. Manoma,
kad į stoties atidarymą atvyks
nemažai pasaulio rokžvaigždžių.
Už teisę retransliuoti laidas
„Baltic Radio International"
kasmet mokės Lietuvai per 150
tūkstančių dolerių ir kasdien
suteiks šešias minutes eterio
laiko nemokamai reklamai.

(312)581-8654

ZIGY CONSTRUCTION
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus;
virtuvės, vonios kambarius, ,.siding",
„tuckpointing", cemento ir dažymo
darbai, porčiai, langai ir kt.
Tel. 3 1 2 - 4 7 1 - 5 2 9 2

•
•
•
•
•
•
•

Perkant ar Parduodant
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba;
Nuosavybių įkainavimas vaitui
Perkame ir Parduodame Namus,
Apartmentus ir Žemę.
Pensininkams Nuolaida.

U.S. Savings Bonds
Make Great Gifts.
S ^ M i a j M i
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HELP VVANTED

„Landscaptog" kompanija WasNngton, O.C. ieško darbininko sodų,
darželių, gėlynų priežiūrai. Pradžiai $6
į vai. Skambinti:
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Al*x Škirpa, 202-244-2373.
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THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS

itHaHOsaMgsHmmBBDmanaanra
THE ART OF
VIKTORAS PETRAVIČIUS

— Monografijos pirmas tomas,
angliškai ir lietuviškai. Sudarė
Algimantas Kezys. Knyga apima
šio dailininko ankstyvąją kūrybą,
pradedant nuo jo studijų metų
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su
šeima gyveno DP stovyklose,
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir
„Amerikos Lietuvių 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 mokescčio.

Užsakymus siųsti:

DRAUGAS

4545 W. 63rd S t
Chicago. IL 60629

AMBER GROUP
Established 1977
CORPORATE OFFICES 5 2 1 6 WESLEY T E R R A C E
R O S E M O N T , IL 6 0 0 1 8
VIDMANTAS RAPSYS, PRESIDENT

AMBER AIR INTERNATIONAL
l ATA C argo Agent, International alr frelght
forwarder and consolldator
IATA L I C E N S E 0 1 - 1 - 9 8 0 1

AMBER EXPRESS
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Domestic alr frelght forwarder, provldtng
door-to-door next day, second day and deferred
air frelght servIce
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C A.B./D.O.T. LICENSE No. 668

AMBER MARINE INTERNATIONAL

3-jų M E T Ų C D S ^ S K A I T i ^
ir — garantuojame — V I E N A S JŪSTJ
TROŠKIMAS bus išpildytas!
„Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę
dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, jįį6Q% kuris, jums

FEDERAL M A R I T I M E C O M M I S S I O N L I C E N S E N o . 3 4 0 5
B O N D E D NVOCC NO. 100295

AMBER SERVICES INTERNATIONAL
Specializlng In internatlonal trade and consulting

pageidaujant, bus padidintas, kai nuošimčiai kils.
Šis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA
pensijos santaupoms.

BALTIA EXPRESS C o . , LTD.
International parcel servIce to Eastern

Aplankykite vietinį Standard Federal banką arba paskam
binkite šiandien. £~22Ą

FMC llcensed, multl-natlonal
management
organlzatlon specializlng In ocean frelght
forwardlng. NVOCC servIce Is provlded through
BALTIA TRANSPORT LINE

Mes išpildysime jūsų troškimus!

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą.

Standard Federal Bank
hr savmgs,
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Jeigu jūsų transporto kompanija neturi aukščiau iš
vardintų leidimų, jūsų siuntiniai keliauja per daugelio
tarpininkų rankas ir neretai paklysta. Visos AMBER
GROUP kompanijos pilnai apdraustos, kaip to reikalau
ja tarptautiniai įstatymai.
PARCELS

COMMERCIAL SHIPMENTS

AIR OR O C E A N C A L L :

AIR O R O C E A N C A L L :

BALTIA E X P R E S S C o . L T D .
TEL. T O L L F R E E

TOLL FREE

1-800 S P A R N A I

1 800-AMBER

1-800-772-7624

1-800-262-3797

1-312-284-6449

1-708-671-7150

XP

NAUJA KNYGA,
NAUJAS ŽANRAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 22 d.

1992 metų pabaigoje Vilniuje mokytojai, kurie ,Likimo vartų'
išleista A. Mikalajūno knyga knygą įduos savo mokiniams į
(neseniai pasiekusi ir Kalifor rankas". Vaikams, kurie per 50
niją) „Likimo vartai" (Mano okupacijos metų buvo penimi so
gyvenimo romanas). Knyga pa vietišku melu (suklastota isto
puošta dail. A. Šakalio skonin rija, literatūra, spauda ir t.t.),
gomis vinjetėmis. Skyriai pra dabar įduoti (nelaimei, mokyk
dedami žinomų poetų poezijos los jau apdovanotos paties auto
posmeliais: B. Brazdžionio, A. riaus) melu, skaitytojų apgaule
Miškinio, L. Žitkevičiaus, My persunktą knygą? Kad pasimo
kolaičio-Putino, A. Vaičiulaičio kytų naujo „amerikoniško"
melo?
ir kt.
Los Angeles lietuviams — vie
Pradžioje knygos — autoriaus
ša
paslaptis, kad autorius A.
vaikystė, toliau — barono von
Laurinčiukas,
o ne A. Mikala
Muenhauseno tipo fantazijos:
„Staiga pamačiau, kad iš miško jūnas. Kažkodėl mūsų literatai
Dana Kalinienė iš Kauno prieš kelis mėnesius atvyko į JAV ieškoti pagalbos savo sūnaus akių
išlindo šuo. Ramiai priėjęs prie ir kultūrininkai, dažnai negai
operacijai,
nors neturėjo nei giminių, nei pažįstamų. Atsirado geraširdžių lietuvių ir net akių
vienos ožkos, kažką jai ausin pa lestingai išvanoję kitus, šiuo
gydytojas, kuris pažadėjo padėti, o vokiečių oro linijų bendrovė LUFTHANSA suteikė labai žymią
sakė, ir abu, šonus suglaudę, atveju, nenori ar nedrįsta Ame
nuolaidą sūnaus kelionei, globojo jį, o Kennedy aerouoste palengvino pereiti muitų ir imigra
miškan nuėjo" (14 psl.). „Grei rikos lietuvių spaudoje teisybės
cijos įstaigų kontrolę. Nuotraukoje — dėkinga motina ir sūnus New Yorke aerouoste.
tai pasklido gandas apie niekam atverti. Lietuvos skaitytojus ap
tikusį piemenį, neatpažinusį vil švietė gana ilgu straipsniu „Ma daugiau kaip 850 dolerių nemo
DRAUGO RĖMĖJAI
žo gyvenimo miražas" („Nau kėsiu!' Taip tą dieną uždirbau
ko".
Knygoje netrūksta istorinių jasis dienovidis" 1993 kovo 19 po šimtą penkiasdešimt dolerių
Pratęsdami p r e n u m e r a t ą G r i g a l a u s k a s , Bervvyn, IL,
d.)
Vytautas
Plukas,
pažįstantis
netikslumų ir nebūtų istorijų:
per mėnesį arba tūkstantį aš a r b a kitomis p r o g o m i s Pranas Gudaitis, Lockport, IL,
„A. Smetona žuvo gaisro metu A. Mikalajūną iš senų laikų, tuonis šimtus per metus. Jeigu „Draugui" aukojo:
Salomėja J a n k a u s k a s , Hot
Klivlende. Tuo metu aš paskutinį trisdešimtmetį netgi viskas gerai klostysis (mano
110 dol. E. Jonušas, Omaha, Springs, AR, Jadvyga Janusas,
gyvenau Kanadoje" (63 psl.). A. kaimynas Santa Monikoje: pabr. vb) — aštuoniolika tūks Nebraska.
Grand Rapids, MI, Vilius Juška,
Smetona mirė 1944 m., gi „Kadangi visa knyga ištisai tančių dolerių per dešimt me
W
i n t e r Haven, FL, Mary
100 dol. JAV LB Palm Beach
parašyta
Alberto
Laurinčiuko
autorius, pagal 116 psl, dar
tų". Nutylėt tikrą kainą — pa apylinkės skyrius, FL, per Juzėnas, Naperville, IL, Vyt.
buvo Vokietijoje: „1948 metų (tai galiu drąsiai tvirtinti), tad į syvi vagystė.
Kamantas, Grand Rapids, MI,
pirmininką Algį Augūną.
rudenį, plaukdami iš Vokietijos ją reikia žiūrėti kaip į jo veikalą,
70 dol. Kazimieras Skripkus, F e l i k s a s K r i š č i ū n a s , ColPerskaičius „Likimo vartus",
sakyčiau,
gan
prastą,
nors
jo
į Kanadą, turėjome daug laiko,
linsville, IL, E. S. Kirkus, Leišvada aiški:
mokyklose Lockport, IL.
todėl, parkritę ant denio, pavardės knygoje nėra". A. i^au- pasimokys, kaip nereikia rašyti,
50 dol. Angelą Dirkis, Burr mont, IL. Eugenia Kochapasakodavome būtas ir nebūtas rinčiukas buvęs LTSR nusipel kad sąžinę galima pardavinėti Ridge, IL, dr. Jurgis Gimbutas, wozoski, VVorcester, MA, Rai
istorijas". Ir perplaukęs nęs žurnalistas, TSKP narys, ir už dolerius, ne vien rublius; Arlington, MA.
mundas Korzonas, Palos Hills,
vandenyną, dabar jau raštu, pa „Komjauniomo tiesos" ir „Tie mes pasimokysim, kad negali
IL,
Jonas Lietuvininkas, Cicero,
40 dol. J. Bacevičius, Toronto,
sakoja nebūtas istorijas: „Aš ap sos" redaktorius, „Tiesos" ko ma pasitikėti „išverstkailiais", Kanada, Marija Krauchunas, IL; Alks. Marčiulionis, Chicago
sukau ranka ratą, ir tuo metu respondentas JAV, Lietuvių Ko kurie vieną dieną raudoni, kitą Chicago, IL.
IL, A n t h o n y M a r c h e r s t a s ,
įvyko stebuklas: didžiulių vilkų munistų Partijos Centro Komi dieną, kitiems vėjams papūtus
35 dol. A. Juozapavičius, Eto- Downers Grove, IL, Pranas
teto
aukštas
pareigūnas
(pora
jo
vietoje tupėjo mažos eglaitės, o
Mažrimas, Chicago, IL, Bronė
— trispalviai, bet viduje pasilikę bicoke, Ont., Kanada.
žvėrių stačios ausys pavirto buvusių aukų gyvena Los Ange tomis pačiomis laputėmis, ku
30 dol. Vaclovas Budnikas, Motušienė, Cicero, IL, Zigmas
eglaičių viršūnėmis" (127 psl.). les), keliolikos knygų, tarp jų rios vilioja varną (šiuo atveju Elizabeth, NJ, Zigmas Gir- Mikužis, Chicago, IL, Nina NorAutorius, sumaišydamas faktus „Trečioji dolerio pusė", nieki mūsų kalifornietį) „Varnele, dauskas, Toronto, Kanada, ris, Chicago, IL. E. Paulikas,
su iliuzijomis, skaitytoją verčia nanti Ameriką, autorius.
varnele, koks gražus tavo balse Birutė Lesevičius, Chicago, IL, Dovvners Grove, IL, dr. Birutė
Žinant tikrąjį autorių ir jo li lis"... kol pagauna sūrį...
abejoti ir „Akistata su mirtimi"
American Lith. Hunters and Paprockienė. Glendale, NY.
teratūrinius
gabumus,
nenorom
tikrumu. Kelis kartus mini dr.
Iš dalies galima sutikti su Fisherman Club per Alex T. Na- Viktoria Pikelis, Chicago, IL,
J. Basanavičių, kurio žodžius: kyla įtarimas, kad A. Laurinčiu Alės Rūtos nuomone („Tėviškės vardauską, Portage, Indiana, George Petkus, Los Angeles,
„Kaip aušrai auštant nyksta kas, neatsikrates sovietinio rau žiburiuose" rašinyje): „...knyga Kazys Paškonis, East Lake, C A; prel. Juozas Prunskis, Leant žemės nakties tamsybė, o go, keršija visiems „buržujams" ne tiek literatūrinė, kiek Ohio.
mont, IL, Vytautas Požėla,
kad taip jau prašvistų ir Lietu per A. Mikalajūną, knygos hero didaktinė". Pirmoji sakinio
25 dol. dr. Birutė Balčiūnas, Omaha, Nebraska, J. Racys,
vos dvasia!" skaitydamas auto jų, kuris skaitytojams prista dalis — gryna teisybė; antroji — Baltimore, MD.
Chicago, IL, dr. A. Šaulys.
rius apsiašaroja, 287 psl. rašo: tomas dosniu, bet nesusigau ne. Ne knyga, bet visa rašymo,
20 dol. A. Busmanas, Worces- Shoreham, NY, Petras Staras,
„Graudžiai apsiverkiau ir iš dančiu „Joneliu durneliu". Tas išleidimo, autorystės istorija pa ter, Mass., Jonas Balnius, St. VVorcester, MA, Elena Sniegaiakių byrančiomis ašaromis su titulas, nelaimei, prikergiamas moko: negalima pasitikėti tais, Petersburg Beach, FL, Valeria tis, Juno Beach, FL, Lydia
šlapinau r a n k r a š t į (mano- ir mums, nes „Jonelis" net ir kurie skubiai keičia spalvas — Gasiūnas, Brooklyn, NY, Jurgis Soliūnas, Willow Springs, IL.
pabr. vb)". Basanavičius rank mums pasišovė atstovauti: keičia tik išorę, viduj — tas pats
Vytas Šarka, Cashiers, North
seserys.
P
u
t
n
a
m
,
CT.
Šio
„Man
reikia
būti
tribūnoje...
Aš
raštį? Faktas ar įsivaizdavimas?
Carolina, Vacys Urbonas, St.
raudonas raugas kunkuliuoja...
numerio viršelis dail. Rūtos Pa Petersburg Beach. FL, Vida Viz
Prie fikcijos reikia priskaityti ir kalbėsiu Amerikos lietuvių var
Valerija Baltušienė
cevičienės. Tai labai patrauklus girda, Chicago, IL. Rimantas
autoriaus susirašinėjimą su dr. du..." (198 psl.). Losangeliečiai
lietuviškas laikraštėlis jauna- V a i t k u s , P a r a d i s e V a l l e y ,
širdo,
kai
jis
kalbėjo
Santa
Mo
J. Šliūpu „...mūsų dialogas dva
ATSIŲSTA
PAMINĖTI
mečiams
vaikams, kuriems dar Arizona, Jonas ir M a r i a
nikos
Lietuvių
vardu,
bet
tylė
siniais reikalais..'" (psl. 272).
mamos, močiutės ar kiti gerieji Vidunas, Auburn, MA, Kazys
Knygoje daug „plaukiojimų" jo... Dabar įsidrąsinęs Jonelis
• „Pasaulio lietuvis", 1993 suaugusieji skaito, paveikslė
kalba
jau
mūsų
visų
vardu!
Pats
po jam visiškai nepažįstamus
Žara, Yucaipa, CA, Emilija
m. nr. 4/282, balandis. Patrauk lius parodo, bet dar labiau tinka
vandenis: Nuernbergo teismą laikas sustabdyti „mūsų atsto
Zinkevičius, Chicago, IL.
liame, melsvo fono viršelyje dvi paauglesniems, mokantiems
vą".
(psl. 120-121), amerikiečių filo
10 dol. Hugo Berchau, Napa,
A. Laurinčiukas, ilgai gyve besišypsančios, tautiniais rū lietuviškai skaityti. Ne vien tik CA. Sofija Baleckaitis, East
sofiją, Amerikos finansinę siste
bais pasipuošusios „Gran skaitymu ir gražiais paveikslė
mą (psl. 151), Amerikos (demo nęs pas A. Mikalajūną, galėjo
dinėlės" šokėjos, o užpakali liais pasižymi „Eglutė", bet yra Chicago, IN, VI. Bielinis, Hot
kratinę) ir Lietuvos teisines rašyti pagal tai, — neperkrauti
niame — nenaudojama, griū ir galvosūkių, ir juokų, ir net Springs, AR, Frank Daniela,
sistemas (psl. 168-169) ir t.t. knygos įvairiom filosofinėm, po
vanti bažnyčia Mažojoje Lietu pačių jaunu skaitytojų kūrybos. Amsterdam, NY, Ona DidžKiek nusimano autorius apie litinėm, mokslinėm ir kitom te
voje. Tai tikrieji pasaulio lietu Šiame numeryje daug velykinės balis, Menomonee Falls, WI,
Amerikos įstatymus, kuriuos mom ir nesukompromituoti sa
vių vaizdai — vienur gyvenimas medžiagos, bet ypač įdomus Danutė Mikoliūnas, Cleveland.
vo
geradario.
Skaitytojus
„ap
aiškina knygoje, matyti iš:
lengvesnis, kitur jis sunkus ir Kazio Binkio „Jonas pas či OH, Antanas Paužuolis, Chica
šviečia",
kad
kapitalistai
„...Todėl aš rėmiau respubliko
kietas, bet visus mus jungia gonus". Tikriausiai vyresnieji go, IL, Joana Švobienė. Medison
lietuviai
Amerikoje,
negeresni
nų partijos kandidatą, kurį rė
lietuviškumo sąvoka ir tėvynės prisimena šį n u o t a i k i n g ą Hts., MI, Antanas Zaparackas,
už
komunistus
ir
jie
nemažiau
Highland Beach, FL, Vlada
mė Ronaldas Reiganas. Balsa
meilė.
Binkio e:!-raštį iš savo jaunys Žemliauskas, Spring Hill, FL.
meluoja:
A.
Mikalajūnas
per
vi
vau už Džordžą Bušą" (181 psl).
Žurnalą, leidžiamą Pasaulio tės, o dabar gali savo vaikai
Grynas melas! Balsuoti gali tik są knygą save pristato auto Lietuvių Bendruomenės val čiams (o gal dar ir vaikučiams)
Už a u k a s dienraščiui taJAV piliečiai. Iš 162 psl. aišku, rium, nuo pat „Žodis skaityto dybos, kruopščiai redaguoja tos paskaityt i
r i a m e n u o š i r d ų ačiū.
kad piliečiu nebuvo ir nėra: jams".
pačios
Bendruomenės
pirmi
Tyčiojasi A. Laurinčiukas ir iš
„Norėdamas išlikti dėkingas
mūsų
religingumo, nors pats, ninkas inž. Bronius Nainys,
Kanadai, kuri mane sunkią va
talkinant Edvardui Tuskeniui.
landą priglaudė, persikėlęs į dabar, kada yra mada, bėga į „Pasaulio lietuvis" spaus
A.tA.
JAV, likau Klevo lapo šalies pi bažnyčią, prie komunijos daž dinamas „Draugo" spaustuvėje,
niau už „davatkas". Knygoj, ra
liečiu".
JADVYGAI GURINIENEI
administratorė — Baniutė
Turim naują rašytoją, naują šydamas A. Mikalajūno vardu, Kronienė, 6428 Ridge Rd..
knygą ir naują literatūros žanrą duoda vaizdą, kad religiją nau Clarendon Hills, IL 60514.
mirus, jos mylimą vyrą ALEKSANDRĄ, marčią
— jovalą! Romanu knygos dojame kaip apsiaustą, kai
NIJOLE ir jos sūnų PAULIŲ bei kitus gimines ir
negalima vadinti, nes pagal reikia — užsidedam, nusiimam
•
„Eglutė",
1993
m.
balan
artimuosius, drauge liūdėdami, nuoširdžiai
Liet. kalbos žodyną (671 psl.): kai nereikia, ir bėgdami į dis. Mėnesinis laikraštėlis
užjaučiame.
„Romanas — sudėtingo siužeto bažnyčią nežinom Dievo įsaky vaikams išeivijoje, išeina 10
pasakojamasis grožinės literatū mo — nekalbėk netiesos. „Kal numerių per metus. Prenumera
Marija
Jasiulevičienė
ros veikalas". „Likimo vartų", varijų gatvės pradžioje esančioje ta 15 JAV dol. Redaguoja Nijolė
Elena
ir
Juozas
Rudzinskai
nepaisant, kad siužetas sudėtin Šv. Rapolo bažnyčioje nuėjau Nausėdienė; administruoja
gas (truputis biografijos, žinių iš Kristaus kančios kelią, ir man Nekaltai Pradėtosios Marijos
enciklopecijos, laikraščių, ne pasidarė krūtinėje lengviau"
mažai statistikos, fikcijos ir, de (187 psl.). Pasistengė Laurin
ja, melo) ir prie geriausių norų čiukas ir tai užfiksuoti, parodyti
INTERNATIONA!
negalima priskirti prie grožinės labai religingo, knygoje tas
TRAVEL CONSULTANTS
visur pabrėžiama, žmogaus ne
literatūros veikalo.
sąžiningumą, kitaip nebūtų
Organizuojame grupines ir individualias Kelione* Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis,
Romas Sadauskas „Literatū rašęs epizodo su būsimu nuomi
ros ir meno" nr. 3, 1993 gerai ninku psl. 117: „Norėjau pasa
CARGO — siunčiame oro linija
įvertina „Likimo vartus": „Visų kyti ,Septynis šimtus dolerių',
„ŽAIBAS" — virS 10 skirtingų pa» stų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus
pirma A. Mikalajūnas moka pa bet susilaikiau. Tylėjau ir gal
Lietuvoje per 10 da bo dienų.
sakoti, kaip sakoma, turi savo vojau. ,Gerai, — pasakė jis ryž
223 KatvarlfH gatvė
9S2B South 7 t t h Avanua
stilių, intonaciją" (mano pabr. tingai', — ,aš renkuosi butą su
VNnfua.
Uatuva
Htcfcory HIN, IMInolt 6 0 4 5 7
vb). Toliau rašo: „Pritarkime ir vaizdu į žalią pievelę, bet už jį
Tatafonal:
77-7»-t7
Ir 7 7 * 3 92
T«4. 708-430 7272
pasakykim, kad nesuklys tie
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A.tA.
ELENA MIKALAUSKAITĖ
SCHUCH-SWETIK
Gimė 1903 m. Radviliškyje. Ilgametė gyventoja
Amerikoje.
Mirė 1993 m. kovo 6 d. Yucaipa, Cal.
Po gedulingų Mišių, 1993 m. kovo 10 d. velionė buvo
palaidota Redlands kapinėse, Cal.
Nuliūdę: brolio s ū n u s ir duktė Lietuvoje, brolio
d u k t e r y s Julija, Regina ir Vanda Amerikoje bei ki
ti giminės.

PADĖKA
A.tA.
Kazimieras Ramanauskas
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas ir Senelis mirė 1993 m.
balandžio mėn. 4 d. ir buvo palaidotas balandžio 7 d. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.
Dėkojame kan. V. Zakarauskui už sukalbėtas maldas
koplyčioje ir atnašautas šv. Mišias bažnyčioje. Taipogi
dėkojame kun. kleb. J. Kuzinskui už palydėjimą į Amžinojo
Poilsio vietą.
Ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias, prisiuntė gėlių ir
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Nuoširdus ačiū Chicagos Šauliams už gražias atsi
sveikinimo apeigas, pasakytą kalbą ir karsto nešimą. Taipo
gi ačiū Lietuvių Pensininkų draugijai už pasakytą atsi
sveikinimo kalbą.
Taipogi dėkojame Sunny Hills, FL, draugams ir pažįs
tamiems už pareikštą užuojautą spaudoje.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald Petkui ir jo sūnui
Donald už rūpestingą patarnavimą.
Brangus Kazimierai, tesuteikia Dievas Tau amžinąją
laimę.
Liekame su dideliu skausmu širdyje: žmona Jadvyga,
sūnus Kazimieras, dukros Joana ir Jadvyga, žentai,
anūkai, proanūkai ir visi kiti giminės.

A.tA.
JADVYGAI GURINIENEI
mirus, jos vyrui ALEKSANDRUI ir visai seimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Varnas Montessori
direktoriai ir tarnautojai

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ
SĄJUNGA
Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto
apylinkėse ir priemiesčiuose.
Patarnavimas 24 vai.

GAIDAS DAIMID
FUNERAL D I R E C T O R S
a n d EUDEIKIS FUNERAL H O M E
BRIGHTON P ARK 4330 S. CALIFORNIA AVE.
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE.
1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741

LACK & SONS
FUNERAL DIRECTORS
P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHYVEST HIGHYVAY
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE.
ALL PHONES
1-708-974-4410

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS
MARQUETTE PARK 2533 VV. 71st STREET
CICERO 1446 S SOth 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

l
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x Kodėl M a r q u e t t e P a r k a s
pasipuošęs vėliavomis, kurios
plevėsuoja nuo kiekvieno švie
sos stulpo Marųuette Rd., California gatvėje, nuo Kedzie iki
Western, nuo 67-tos iki 71 (ir
dar 7I-ja gatve pro parką)?
Vėliavos iškabintos seselių
kazimieriečių garbingo 85 metų
gyvavimo jubiliejaus proga. Jas
sukūrė ses. Kathleen. Raudo
name fone vėliavos simbolizuoja
kazimieriečių įsteigtą Šv. Kry
žiaus ligoninę, o mėlyname —
Maria aukštesniąją mergaičių
mokyklą.
x Anglijos lietuvių k l u b o
Čikagoje narių susirinkimas
bus šį sekmadienį, balandžio 25
d., 1 vai. Jaunimo centre.
x S k a u t ų ir skaučių t u n t ų
sueiga, „Skautų aido" 70 metų
sukakties proga, vyks šį šešta
dienį, balandžio 24 d., 2 vai. p.p.
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. Visi dalyvaujame uni
formuoti. Sueigą ves vs. fil. kun.
Antanas Saulaitis, „Skautų
aido" redaktorius.
x Abiturientų balius nebe
už kalnų, todėl visi, kurie bai
gia gimnaziją šiais metais ir
norėtų dalyvauti Pavasario
žiedų baliuje, prašomi užpildyti
gautas anketas ir kartu su nuo
trauka siųsti Jeronimui Gaižučiui, 7120 So. Ridgeway Ave.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-582-6736. Abiturientų balių
globoja LMK Fed. Chicagos sk.
valdyba.
x Už a.a. J o n ą Žadeikį šv.
Mišios bus atnašaujamos šį šeš
tadienį, b a l a n d ž i o 24 d. 9 v.r.
Tėvų Marijonų koplyčioje, prie
„Draugo". Prašome pasimelsti
už velionio sielą.
(sk)
x Kas turite atliekamą
„ D r a u g o " k u l t ū r i n i priedą
1992 m. spalio 10 d-, malo
nėkite atsiųsti „Draugo admi
nistracijai, nes to numerio pri
trūkome ir negalime sudaryti
pilnų k o m p l e k t ų įrišimui.
Atsilyginsime už persiuntimo
išlaidas.
(sk)
x „Lietuvos Vaikų Viltis"
ruošia linksmą popietę sekma
dienį, gegužės mėn. 16 d., Oak
Brook Drury Lane teatre. Vaka
rienė — 5 vai. p.p., o muzikinis
vaidinimas „Fiddler on the
Roof' — 7 v.v. Auka tik $50.00
asmeniui. P a r e m k i m e ser
g a n č i u s Lietuvos v a i k u s , o
taip pat pasidžiaukime kartu
gražioj aplinkoj. Rezervuoti
bilietus iki gegužės mėn. 1 d.,
p r a š o m e s k a m b i n t i (312)
476-2655, (312) 476-0664 arba
(708) 971-8862.
(sk)

PO SĖKMINGO „NORMOS"
SPEKTAKLIO - ŠAUNIOS
PABAIGTUVĖS

x Margučio rengiama Lau
reatų šventė bus gegužės 2 d.,
sekmadienį, 3 vai. p.p. Jaunimo
centre. Programą atliks Lietu
vos valstybinių premijų lau
reatai poetas Kazys Bradūnas iš
Čikagos ir pianistas Petras
Geniušas iš Vilniaus. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.
x Lietuvių Prekybos rūmai
savo 60 metų sukaktuviniame
bankete gegužės 16 d. pagerbs
Šarūną Marčiulionį už pasie
kimus sporte, Lietuvos vardo
garsinimą ir pastangas padėti
sunkiai sergantiems Lietuvos
vaikams. Banketas vyks Martiniąue pokylių salėje. Visuomenė
kviečiama dalyvauti. Informa
cijai kreiptis į Rūtą Juškienę
Standard Federal banke.
x Čikagos lituanistinėje
mokykloje Motinos/Tėvo die
n o s minėjimas bus šį šeš
tadienį, balandžio 24 d., 12 vai.
J a u n i m o centre. Bus ati
tinkama mokinių atliekama
programa ir vaikų piešinių
paroda. Mokinių mamytės,
močiutės, tėveliai, seneliai ir
plačioji Čikagos lietuvių
visuomenė kviečiama daly
vauti.
x Antanas Šaulys, 83 m.,
Lietuvos Nepriklausomybės
akto signataro prel. Kazimiero
Šaulio sūnėnas, mirė Kaune
1993.IV.3. Buvo kilęs iš Stemp
lių kaimo, Švėkšnos vis. Lankė
Švėkšnos gimnaziją ir Prekybos
Institutą Klaipėdoje. Su žmona
Ona Petrušaityte užaugino
keturis sūnus ir dukterį Reginą.
Palaidotas šalia, prie prieš 3
metus mirusios, žmonos Karmė
lavos kapinėse.

Šių mokslo metų Vaikų namelių auklėtiniai su mokyklėlės vedėja Maryte Utz (dešinėje) ir Aldona
Pankiene.

x J a u n i m o t a u t i n i s an
samblis „Grandis" maloniai
kviečia į jų rengiamą metinį po
būvį balandžio 24 d., šeštadienį,
6:30 v.v. Lietuvių centre
Lemonte. Programoje — tau
tiniai šokiai. Kviečiami ne tik
tėvai, kurių vaikai priklauso
ansambliui, bet ir plati lietuvių
visuomenė. Prašome atvykti ir
paremti didelio būrio jaunimo
pastangas tautinės kultūros
išlaikyme. Bilietus ir stalus
prašome užsisakyti, skambi
nant vakarais A. Brazaitienei,
tel. 708-598-8331.

x „Niekieno žemė" paro
dos u ž d a r y m a s įvyks sekma
dienį, balandžio 25 d., nuo 12
vai. iki 4 vai. p.p. Lion Frame
galerijoje 3125 W. 71st St.
(viena gatvė į rytus nuo Kedzie
Ave.) Tel. 312-778-6322. Bus
rodoma vaizdajuostė iš da
x Keturių dailininkų iš Pa bartinės Prūsų Lietuvos (Kali
nevėžio — Eugejaus Marcinke ningrado srities).
(sk)
vičiaus, Ričardo Ničajaus, Ro
mualdo Petrausko ir Osvaldo
x Lietuvių Operos koncer
Juškos — meno darbų paroda t a s į v y k s t a šį šeštadienį,
vyks balandžio 30 — gegužės 2 b a l a n d ž i o 24 d., 7 v.v., Jau
d. Čiurlionio galerijoje.
nimo centre. Dainuoja svečiai iš
(sk) Lietuvos, Operos solistai: Irena
x „Grandinėlė", tautiniais Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazai
šokiais žavi mus jau 40 metų! tytė, Bronius Tamašauskas, o iš
Jos gretose šoko virš 500 Chicagos Jonas Vaznelis ir
jaunimo, parodydami lietuviško Lietuvių Operos choras, diri
šokio grožį net keturiuose kon guojamas Alvydo Vasaičio. Prie
tinentuose. „Grandinėlė" kon fortepiono Ričardas Šokas,
certuos Pasaulio lietuvių centre, Bilietai šią savaitę gaunami
Lemont , IL šeštadienį, gegužės Vaznelių prekyboje, 2501 W.
71 st St., o koncerto dieną nuo
1 d., 7 v.v.
(sk) 5:30 vai. popiet Jaunimo centre.
Kviečiame atvykti, nes pro
x ALIAS C h i c a g o s sky gramoje girdėsime ir daug
riaus p a v a s a r i o golfo varžy duetų, tercetų ir mūsų chorą.
(sk)
bos įvyks š.m. balandžio 25 d.,
sekmadienį, Palos Country
x Šv. Mišios už a.a. Vytau
Club golfo laukuose. Pradžia
to,
Onos ir Violetos Karosų
9:30 v.r. Registracija pas Joną
sielas bus aukojamos sekma
Barį, tel. 708-790-1399.
dienį,
balandžio 25 d. 10 v.r.
(sk)
Tėvų Jėzuitų
koplyčioje.
x P a r d u o d a m e bilietus ke Prašoma dalyvauti šv. Mišių
lionėms \ Lietuvą ir į visus aukoje.
pasaulio kraštus geriausiomis
(sk)
kainomis. Skambinti: T. Lesniauskienei, TravelCentre,
x SKRYDŽIAI l VILNIŲ
Ltd., tel. 708-526-0773.
d a r vis pigūs! Iš New Yorko

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais mė
(sk)
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
x „ŽAIBAS"
ketvirti
tės į M u t u a l Federal Savings,
metai garantuotai ir patikimai
2212 West C e r m a k R o a d —
pristato užsienietiškas maisto
Tel. (312) 847-7747.
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
(sk)
likos, labiausiai mėgiamų ir no
x KAIRYS BALTIC EXPE- rimų paketų pasirinkimas. Visi
užsakymai, pristatomi per 10
DITTNG turi įvairybių patarna
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje. d a r b o dienų į n a m u s . Kreip
Pristatome 6 rūšių traktorius tis; „ŽAIBAS', 9625 So. 79th
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už Ave., Hickory Hills, D 60457,
$6,200. Turim įvairių padargų tel. 708-430-8090.
(sk)
traktoriams. Siunčiam dolerius
į Lietuvą ir pristatom gavėjui į
x Siuntiniai į Lietuvą grei
rankas: A% už persiuntimą + čiausiai pristatomi per BALpristatymas, 3% siunčiant virš TIA E X P R E S S . Oro siuntos
$2,100 + pristatymas. Rašyti ar per 10 dienų! Skambinkite ne
skambinti: Vytui a r Genei mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
K a i n a m s . 517 F r u i t l a n d Rd., arba 1-800-772-7624. Arba pri
Stoney Creek, O n t a r i o . L8E statykite siuntinius adresu:
5A6 C a n a d a . T e l . (416) 3782 W. 79 St., Chicago, IL
643-3334. F a x (416) 643-8980. 60652.
(sk)
(sk)

«

$780. Išskristi iki birželio 1.
S k a m b i n t i „ V y t i s " 1-800952-0119.
(sk)

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, ba
landžio 25 d. Baltia Express
priiminės siuntinius Lietuvių
centre Lemonte nuo 9 v.r.
Informacijos teiraukitės ne
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI
arba 1-800-772-7624.
(sk)
x UŽSIENIETIŠKI MAIS
TO produktai, išskyrus rūky
tas dešras. 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet
v e r t i n g a s - $35. Pervedam
pinigus doleriais. TRANSPAK, 2638 W. 69 St., Chicago,
IL 60629, tel. 312^36-7772.
(sk)

VAIKŲ NAMELIŲ
APŽIŪRĖJIMAS
Vaikų nameliai buvo įsteigti
1963 metais, taigi šiais metais
švenčia 30-tuosius gyvavimo
metus. Šiais metais mokyklėlę
lanko 18 vaikų. Nameliuose
vaikai auklėjami vadovaujantis
dr. Maria Montessori išvystyta
sistema. Montessorinis auklė
jimas ugdo vaiko asmenybę ir
tobulina jo fizines bei intelektu
alines jėgas. Aplinka ir mokymo
medžiaga yra taip paruoš
tos, kad vaikas savarankiš
kai norėtų ir galėtų dirbti. Dar
bas su šia įvairia jusline medžia
ga, paruošta iš praktiško
gyvenimo, kalbos, matematikos,
geografijos, gamtos ir meno
sričių, duoda pagrindus toli
mesniam kūrybingam moky
muisi. Taip pat gi Vaikų
namelių tikslas yra puoselėti ir
tautinį auklėjimą. Mokyklėlėje
vaikai švenčia tautines bei reli
gines šventes, susipažįsta su
Lietuvos praeitimi, dabartimi ir
papročiais.
Vaikai priimami nuo dvejų su
puse iki šešerių metų amžiaus,
ir gali mokyklėlę l a n k y t i
penkias, keturias ar tris dienas
savaitėje.
Vaikų nameliai bus atidaryti
apžiūrėjimui sekmadienį, balan
džio 25 d., nuo 10 vai. ryto iki 1
v. p.p.
Kviečiame visus geradarius
paremti Vaikų namelius ir pa
bendrauti kartu su mumis Burger King restorane prie Ford Ci
ty ketvirtadienį, balandžio mėn.
29 d., nuo 4 iki 8 v.v. Restoranas
skiria dalį pelno V a i k ų
nameliams.
v v
x .„Sietuvos" d r a u g o v ė s
sueiga penktadienį, balandžio
23 d., 7:30 v.v. vyks Lietuvių
centro Lemonte posėdžių kam
baryje. Visos vyr. skautės ir
skautininkės kviečiamos.
x Prel. Domazas Mozeris,
anksčiau buvęs Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos
klebonas, dabar jau emeritas,
grįžo iš atostogų Hot Springs, ir
toliau padės lietuviams bažny
tiniame darbe.
x „Saulutė", Lietuvos n a š 
laičių globos būrelis (Sunlight
Commitee to Aid Lithuanian
Orphans), tebetęsia savo sim
bolio konkursą. Visi kviečiami
konkurse dalyvauti, atsiunčiant
piešinį (logo) ir 5 dol. registra
cijos mokesčio čekį. Čekiai
nurašomi nuo mokesčių, turi
būti adresuojami: „Saulutė",
Lithuanian World Community.
Lituanistinių mokyklų moki
niams, įteikiant piešinį per savo
mokyklos vedėją, registracijos
mokestis yra tik 1 dol.
Laimėjusiam konkursą — 100
dol. premija. Projektus siųsti iki
gegužės 3 d.: Saulutė, 419 Weidner Rd., Buffalo Grove, IL
60089. Daugiau informacijų tei
kiama tel. 708-541-3702.

i

NUOTAIKINGA
„PENSININKO"
VAKARIENĖ
Atsikūrus Lietuvai, išeivijos
dėmesys natūraliai ten dar la
biau krypsta. Tas gerai, bet ne
gerai, kad neretai pamirštami
lietuviški dirvonai čia, kur virė
darbas padėti Lietuvai išsi
vaduoti iš vergijos. O reikia, kad
ir čia išliktų gyva lietuvybė.
Niekas negali nuneigti, kad
išeivijos įnašas Lietuvos išsiva
davimui, ypač iš Amerikos ir
kitų kraštų okupacijos nepri
pažinimo išgavimas ir per
penkiasdešimt metų nepripaži
nimo išlaikymas yra milži
niškas veiksmas. O kas išeiviją
vienijo, cementavo, informavo ir
stūmė veikti ta linkme? Aišku,
spauda: laikraščiai, žurnalai, in
formaciniai biuleteniai. Tačiau
paskutiniuoju metu pastebime,
kaip mūsų spauda silpnėja,
skaitytojų gretos retėja, nepai
sant, kad ir susilaukiame šiek
tiek naujų ateivių. Keli žurnalai
jau neišsilaikė — vieni persikėlė
į Lietuvą, kiti užsidarė. Tik ne
„Pensininkas".
„Pensininkas", pradėjęs eiti
prieš 9 metus, stiprėja, spaudos
technika gerėja, vis randa dau
giau ir daugiau skaitytojų net
ir Lietuvoje. Tą labai naudingą
mėnesinį leidinį leidžia JAV
Lietuvių
Bendruomenės
Socialinių reikalų taryba, re
daguoja Karolis Milkovaitis
(Kalifornijoje), administruoja
Elena Sirutienė (Čikagoje). Joks
laikraštis vien iš prenumera
torių neišsilaiko, tas pats ir su
„Pensininku", todėl laikas nuo
laiko jo leidėjai surengia puoš
nesnę vakarienę su kultūrine
programa ir kasą truputį
papildo.
Tokia vakarienė buvo ir prieš
Atvelykį, balandžio 17 d. Sek
lyčioje, nedidukėj, bet jaukioj
„Veidrodžių" salėje. Visos vie
tos, o jų 100, buvo užimtos. Pra
dėjo, svečius pasveikino Soc.
reikalų tarybos pirmininkė
Birutė J a s a i t i e n ė , o apie
„Pensininką" trumpai pain
formavo Elena Sirutienė. Labai
laiku paprašė žodžio Bronius

Nuaidėjus paskutiniams aplodismentams po gan sėkmingai
praėjusio „Normos" spektaklio
Mortono aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje, Lietuvių
operos nariai, solistai, meno
vadovai bei visi talkininkai
rinkosi į J a u n i m o centrą
pasidalinti įspūdžiais ir pasi
džiaugti gerai pavykusio darbo
vaisiais.
Susirinkusius svečius pa
sveikino ir prie vaišių stalo
pakvietė Lietuvių operos
valdybos narė Jonė Bobinienė.
Pažymėtina, kad, norėdami
sutaupyti iždui pinigų, už šią
vakarienę sumokėjo patys
Lietuvių operos nariai. Prieš
pradedant vakarienę, Alvudo ir
dr. Jono Adomavičiaus vardu
Lietuvių operą pasveikino dr.
Antanas Adomavičius (dr. Jonui
visai ne giminė, tik abu glau
džiai bendradarbiauja) ir
keturis talkininkus iš Lietuvos
solistus Ireną Milkevičiūtę,
Nijolę Ambrazaitytę, Bronių
Tamašauską ir režisierių Eligijų Domarką apdovanojo medi
ciniškom gėrybėm, o taip pat ir
pinigine dovana. Pažymėtina,
kad dr. J. Adomavičius jau ir
anksčiau Lietuvių operą yra
parėmęs dosnia auka.
Vakarienės metu už sėkmin
gą Lietuvių operos ateitį buvo
pakelta šampano taurė, o juo
svečius pavaišino, daugelį metų
operų pastatymuose dalyvavę,
Nainys ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės vardu pasvei
kino Jasaitienę, kurią už jos
darbus aukštai įvertino ir Čika
gos miestas. Miesto meras Richard J. Daley jai viešai įteikė
atitinkamą diplomą.
Po vakarienės buvo meninė
dalis. Kadangi ir vakarienėj
dalyvavo veik vieni veteranai —
pensininkai, tai nuoseklu buvo
ir programai pakviesti plačiai
žinomą mūsų solistą veteraną
Algirdą Brazį. Brazis buvo geroj
formoj, linksmai nusiteikęs, pia
ninu palydint jo žmonai Aldonai
Brazienei, padainavo šešias
lietuvių liaudies ir mūsų
klasikų kompozitorių dainas.
Tikrai buvo l i n k s m a , k a i
solistas dainą apie Stasį, pakeis
damas žodžius, pritaikė čia pat
salėj sėdinčiam solistui Stasiui
Barui, su kuriuo tiek daug metų
dainavo Lietuvių operoj (Čika
goje) pagrindines partijas. Pa
baigai Brazis paprašė visų su
dainuoti jau antru himnu
tapusią Maironio „Lietuva
brangi".
Buvo jauki, šilta nuotaika, tai
ir pasibaigus vaišėms, dar ilgai
buvo šnekučiuojama, atnauji
namos arba stiprinamos senos
pažintys. Pabaigai viena
smulkmena: buvo linksma, kai
sol. Danutė Stankaitytė loterijoj
iš kelių šimtų bilietų ištraukė
savo padovanotą fantą.
Labai geros sėkmės „Pensi
ninkui" ir visiems, kurių dėka
tas labai reikalingas žurnalas
pasiekia skaitytojus ir vyresnio
amžiaus asmenims teikia ne
įkainojamos vertės informacijos.
G.

Iš praėjusių metų koncerto, kuriame dainavo 14 Lietuvos solistų (iš kairės):
Lietuvos Operos dirigentas Vytautas Viržonis, akomp. Ričardas Šokas, sol.
Virgilijus Noreika ir dirigentas Alvydas Vasaitis. Ateinančio šeštadienio kon
certe taip pat diriguos A. Vasaitis, akompanuos R. Šokas, bet dainuos sol.
Irena Milkevičiūtė, Nijolė Ambrazaitytė, Bronius Tamašauskas, Jonas
Vaznelis ir Lietuvių operos choras.

solistai Stasys Baras ir Algirdas
Brazis.
Po vakarienės prie mikrofono
Jonė Bobinienė pakvietė Lietu
vių operos valdybos pirmininką
Vytautą Radžiu, kuris pasi
džiaugė puikiai pavykusiu
„Normos" spektakliu, saky
damas, kad ir kaip gražiai
ši opera sušvito Mortono aukš
tesniosios mokyklos scenoje, ji
kaip akimirka prabėgo; nors ir
labai buvo gaila, bet reikėjo
išeiti nuo scenos. Būtų gražu,
kad uždanga dar nebūtų nuleis
t a paskutinį kartą.
Lietuvių operos vardu jis
dėkojo Lietuvių operos diri
gentui muzikui Alvydui Vasaičiui, jo
talkininkams
chormeisteriams
Ričardui
Šokui, Manigirdui Motekaičiui
bei svečiui iš Lietuvos muz. A.
A r m i n u i . Pasidžiaugė, kad
kasmet sulaukiame iš Lietuvos
Operos talkos: jau kelintą kartą
pas mus dalyvauja solistė Irena
Milkevičiūtė, režisierius Eligijus Domarkas ir šiemet debiu
tavę solistai — Nijolė Ambra
zaitytė, Bronius Tamašauskas.
Padėkojo jis ir vietiniams solis
tams, ilgamečiams Lietuvių
operos bendradarbiams, Jonui
Vazneliui, Juliui Savrimui ir
Eglei Rūkštelytei-Sundstrom, o
taip pat visiems kitiems talki
ninkams bei techniniam per
sonalui.
V a k a r i e n ė s m e t u buvo
pagerbti Lietuvių operoje iš
dainavę 25-ius ar daugiau metų
— solistas Jonas Vaznelis,
ilgametė Operos valdybos narė
ir nepakeičiama talkininkė Jo
nė Bobinienė. Jiems buvo įteikti
specialiai tam tikslui skirti
žymenys, o Jonę Bobinienę
Operos choro moterų vardu pa
sveikino ir dovaną įteikė Rūta
Mieliulienė.
Muzikas Alvydas Vasaitis
padėkojo t a l k i n i n k a m s iš
Lietuvos Operos bei Lietuvių
operos valdybai už darnų visų
darbą. Operos valdybą šiais
metais sudarė pirm. Vytautas
R a d ž i u s , jo pavaduotojas
Vaclovas Momkus, sekretorė
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom,
iždininkas Algirdas Putrius ir
vicepirmininkai Jonė Bobi
nienė, Jurgis Vidžiūnas ir Vy
tautas Aukštuolis.
Svečių iš Lietuvos vardu
kalbėjo solistas Bronius Tama
šauskas. Jis pasidžiaugė šiltu
visuomenės priėmimu, atviru
draugiškumu, kokio važiuo
damas čionai nesitikėjo. Ypač
š i r d i n g a i dėkojo šeimoms
priėmusioms atvykusius į savo
namus bei dr. Jonui Adoma
vičiui už dovanas.
Solistas Stasys Baras, daugelį
metų žavėjęs Lietuvių operos
lankytojus savo nepamirštamu
dainavimu, pasveikino Lietuvių
operą ir visus jos darbuotojus
bei atlikėjus iš čia ir Lietuvos.
Jis palinkėjo, kad ši didelė
Operos šventė nebūtų pasku
t i n ė , k a d Lietuvių opera
atjaunėtų ir dirbtume toliau
kartu su Lietuvos Opera.
Savo baigiamajame žodyje
pirmininkas Vytautas Radžius
kalbėjo optimistiškai, kad
Lietuvių opera stengsis dar
nepavargti ir išsilaikyti gyvas
tinga. Ateinantiems metams
jau yra numatyta lietuviška
opera, ko dauguma lankytojų
taip trokšta. Tai heroine kom
pozitoriaus Klovos opera „Pilė
nai". Tikėkim, kad dirbdami
bendrom jėgom, išvysim ir mes
ją Čikagoje, Mortono mokyklos
auditorijoje kitą pavasarį.
J . Končius
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