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Žinios iš Lietuvos — Elta

Jei surinktų 
mokesčius, pagerėtų 

socialinė būklė

Rusija pasiūlė savo 
Europos saugumo 
partnerystės planą

Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — Jei 
būtų normaliai surenkami mo
kesčiai, visiems pensininkams 
jų pensijas galima būtų padidin
ti 30%, trečiadienį spaudos kon
ferencijoje Seime teigė Lietuvos 
Krikščionių Demokratų valdy
bos nariai Julius Beinortas ir 
Albinas Šimėnas.

Beveik ketvirtadalis darbingų 
Lietuvos žmonių, kurie yra 
privačių įmonių, ūkių savinin
kai ar jose dirba, vengia mokėti 
socialinio draudimo įmokas. 
Jeigu jie sąžiningai mokėtų, tai 
visi 910,000 Lietuvos gyventojų, 
kuriems skirtos įvairios pensi
jos, gautų vidutiniškai 140-160 
litų per mėnesį, už kuriuos, 
krikščionių demokratų nuomo
ne, galima būtų realiai pragy
venti. Taip pat buvo pareikšta 
kritiška pastaba dėl neraciona
laus lėšų panaudojimo socialinės 
globos įstaigose.

Albinas Šimėnas sakė nesąs 
interpeliacijos vyriausybei šali
ninkas ir nepritaria jos „ver
timui”, tačiau pripažino, kad 
Krikščionių Demokratų partija 
yra parengusi principus, kaip 
valdyti šalį, ir neatmeta ga
limybės iškovoti daugumą Sei
me per artimiausius rinkimus.

Lietuvos-Lenkijos sutarties 
tekstas — paslaptis

Trečiadienio spaudos konfe
rencijoje Seimo Regioninių prob
lemų komisijos ir Centro Sąjun
gos pirmininkas Romualdas 
Ozolas pareiškė apgailestavimą, 
kad nesudaroma galimybė susi
pažinti su oficialiu Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties projekto 
tekstu. R. Ozolas pažymėjo, kad 
yra surinkti šio projekto teksto 
fragmentai, ir jau vien juose 
Centro Sąjunga siūlo esminių 
patikslinimų.

Eltos korespondento prašymu 
komentuodamas šį Romualdo 
Ozolo nepasitenkinimą Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas 
pasakė, kad „kol sutartis nėra 
parafuota ar pasirašyta, ji yra 
valstybės paslapčių sąraše, ir 
tekstas nėra skelbtinas”. Dar 
buvęs ministras pirmininkas 
Aleksandras Abišala 1992 m. 
rugsėjo 4 d. pasirašė nutarimą 
„Dėl Lietuvos Respublikos vals
tybinę paslaptį sudarančių žinių 
sąrašo”.

Įteikti projektai energetikos 
sistemos modernizavimui

Du Lietuvos energetikos 
sistemos modernizavimo pro
jektai, kuriems įvykdyti reikia 
25 milijonų dolerių, bus pateikti 
Pasaulio Banko tarybai. Pro
jektus įvertino tris savaites 
Lietuvoje dirbusi Pasaulio 
Banko atstovų misija.

Pagal pirmąjį projektą turėtų 
būti atnaujinamos vieno Lietu
vos elektrinės bloko valdymo 
bei aptarnavimo ir Mažeikių 
termofikacinės elektrinės val
dymo sistemos (19 milijonų dol.). 
Pagal antrąjį projektą (6 mil. 
dol.) modernizuojama Lietuvos 
elektros tinklų ir informacijos 
sistema.

Jeigu balandžio-gegužės mė
nesiais Pasaulio Banko taryba 
projektus aprobuos ir skirs

reikalingas lėšas, tai bus vieni 
iš pirmųjų Lietuvai skirtų 
užsienio kreditų, naudojamų

. ilgalaikėms investicijoms.

Jau privatizuotas 4,444 
įmonės

Pirmąją kovo savaitę Lietu
voje privatizuota 5 statybos, 3 
prekybos ir 4 buitinio aptarna
vimo įmonės, kuriose buvo 1.8 
milijono litų valstybinio kapi
talo. Visos šios įmonės priklauso 
stambiųjų ir vidutiniųjų katego
rijai, todėl privatizuotos pasi
rašant akcijas.

Iš viso iki kovo 6 d. Lietuvoje 
jau privatizuotos 4,444 įmonės, 
kuriose iki privatizacijos vals
tybei priklausė kapitalo už 
476.5 milijonai litų. Tai 69% 
visų privatizuotinų įmonių ir 
45% viso numatyto privatizuoti 
valstybinio kapitalo.

Už laisvai konvertuojamą 
valiutą parduoti 38 objektai iš 
viso už 22.7 milijono dolerių. Iš 
jų trys įmonės už 17.49 milijono 
litų parduotos paskelbus tarp
tautinius konkursus.

Šiuo metu privatizuojamos 
dar 98 įmonės.

Danijos gynybos ministras 
Lietuvoje

Su trijų dienų oficialiu vizitu 
į Lietuvą atvyko Danijos gyny
bos ministras Hans Haekkerup 
su žmona, kiti Danijos gynybos 
ministerijos pareigūnai. Šian
dien aukštasis svečias susitiko 
su krašto apsaugos ministru 
Linu Linkevičiumi, Seimo pir
mininku Česlovu Juršėnu, Sei
mo Nacionalinio saugumo komi
teto nariais. Vakare Danijos 
gynybos ministras susitiko su 
prezidentu Algirdu Brazausku.

Svečiai lankysis Klaipėdoje, 
susipažins su jūrų flotile.

Politines diskusijas 
svarbu transliuoti 

televizijoje

Vilnius, kovo 5 d. — Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) partija paskelbė pareiš
kimą, kuriame siūlosi dalyvauti 
per Lietuvos televiziją trans
liuojamose diskusijose įvairio
mis svarbiomis valstybės gyve
nimo problemomis.

Priminusi „skirtingų nuomo
nių gretinimo” ir „argumentuo
to ginčo” svarbą bręstančiai 
demokratijai, Tėvynės Sąjunga 
„dar kartą kreipiasi į LDDP val
džią su siūlymu dalyvauti regu
liariose vyriausybės, kitos vyk
domosios šių dienų Lietuvos val
džios ir dešiniosios opozicijos 
atstovų diskusijose, transliuo
jamose per Lietuvos televiziją ir 
radiją. Tokios laidos žmonėms 
tikrai padėtų geriau suvokti 
painias valstybės gyvenimo pro
blemas ir realias galimybes 
ūkio krizei įveikti. Jos leistų 
girdėti ir opozicijos argumentus, 
kitą nuomonę apie ekonominio 
ir politinio šalies gyvenimo 
būklę, skatintų vyriausybę ir 
opoziciją, susitarti svarbiausiais 
nacionaliniais klausimais”.

Sarąjevo miesto gyventojai, beveik du metus kentę apsiaustį, antradienį šoko iš džiaugsmo gatvėse 
ir verkė, matydami pirmą kartą nuo karo pradžios važiuojantį troleibusą. Gatvėje besišnekučiavę 
žmonės, išvydę pravažiuojančius išbandomus vagonus viską metę, iš džiaugsmo įšoko į juos. 
Dviračiais važinėjantys berniukai, juos pamatę lydėjo. Jau beveik mėnesį galiojančios paliaubos 
žmonių, tačiau, nenuramina gyventojų, nes pavieniai snaiperiai tebešaudo. Bet apšaudymo pavo
jaus atžvilgiu pavojingiausia miesto gatve riedantis troleibusas trumpam išblaškė baimę.

Kiek uždirba Lietuvos 
ambasadoriai

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadorius užsie
nyje šiais metais uždirbs po 
1,900 dolerių per mėnesį, jeigu 
gyvenimo lygio koeficientas toje 
šalyje lygus 1, rašo „Lietuvos 
rytas”. Tokį atlyginimą, pavyz
džiui, gaus ambasadorius Vene
zueloje, tuo tarpu ambasadoriai 
Estijoje ir Latvijoje uždirbs per
pus mažiau.

Siekdama užtikrinti normalią 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių veiklą, vyriausybė vasario 
23 d. patvirtino tipiškus Lietu
vos ambasados valiutinių išlai
dų normatyvus 1994 metais. 
Pernai išlaikyti diplomatines 
atstovybes užsienyje kainavo 
apie 5 milijonus dolerių. Ši su
ma neturėtų pasikeisti ir 
šiemet.

Kaip BNS žinių agentūrai pa
sakė Užsienio reikalų minis
terijos Finansų departamento 
direktorius Jurgis Akromas, 
naujieji normatyvai iš esmės ne
pasikeitė. Nauja yra tai, kad iš 
dalies bus kompensuojamos am
basadų tarnautojų vaikų moky
mosi išlaidos, taip pat įvesta 
nauja — vicekonsulo pareigybė.

Taip pat patvirtinti kai kurie 
nauji gyvenimo lygio vietos koe
ficientai, pagal kuriuos skai
čiuojami ambasadų darbuotojų 
atlyginimai bei kitos išlaidos. 
Pavyzdžiui, didžiausias gyve
nimo lygio koeficientas — 1.5 — 
patvirtintas Japonijoje, kiek 
mažesnis — 1.3-1.2 — New Yor
ke, Švedijoje, Suomijoje, Bel
gijoje, Danijoje, Prancūzijoje, 
Šveicarijoje, Vatikane, Italijoje, 
Didžiojoje Britanijoje. Mažiau
sias — 0.45 — nustatytas Ne
priklausomų Valstybių Sand
raugos šalyse.

Atlyginimų dydžiai nustatyti 
iš viso 14 pareigybių darbuoto
jams. Esant koeficientui 1, 
atlyginimai nustatyti tokie: lai
kinojo reikalų patikėtinio atly
ginimas bus 1,760 dol., pirmojo 
sekretoriaus, prekybos ir karo 
atašė — 1,400 dol., antrojo ir 
trečiojo sekretoriaus — atitin
kamai 1,280 ir 1,160 dol. ge
neralinio konsulo — 1,440 dol., 
operatoriaus - vertėjo — 800 dol., 
kiemsargio ir valytojos — po 520 
dolerių per mėnesį.

Be atlyginimo, ambasadų dar
buotojai taip pat gaus šeimos 
priedus, jeigu kartu gyvena jų 
žmonos ir vaikai. Pavyzdžiui, už 
nedirbantį sutuoktinį ambasa

doriui bus mokama 0.4, o už 
kiekvieną vaiką — 0.1 jo atly
ginimo dalis. Kitiems ambasadų 
tarnautojams priedai atitinka
mai mažesni.

Kiekvieno ambasados darbuo
tojo draudimo arba gydymo 
išlaidoms skiriama^ 4,000 
dolerių per metus, o jų šeimos 
nario gydymo išlaidos neturi 
būti didesnės kaip 2,000 dolerių 
(esant koef. 1). Be to, iki 50% 
sumokama už atstovybės dar
buotojų vaikų mokymąsi ben
drojo lavinimo mokyklose.

Nustatytos ir maksimalios 
ambasados išlaikymo išlaidos. 
Tarkim, nuomos mokestis netu

JAV politika veda į krizę 
Rusijoje

Vašingtonas, kovo 8 d.— 
Rusuos avantiūrizmas išliko net 
ir po Sovietų Sąjungos žlugimo, 
o JAV to nemato, vispusiškai 
remdama Boris Jelciną, teigė 
dabartinės JAV politikos Ru
sijos atžvilgiu kritikai.

Paul Goble, iš privačios poli
tinės analizės įstaigos Carnegie 
Endowment for International 
Peace, dabartinę JAV politiką 
vadina „klaidingai išmąstytą ir 
pavojingą”, nes ji leidžia Rusi
jai kurti „didžiulę pilką zoną” 
savo periferijoje. „Būtina, kad 
jiems (Rusijos vadams) būtų pa
sakyta, jog jei jie nori būti tarp
tautinio klubo nariais, jie pri
valo žaisti pagal taisykles. Ki
taip yra ruošiama scena tikrai 
krizei”, pasakė Paul Goble, 
kuris 1991 m. pasitraukė iš pa
reigų JAV Valstybės departa
mente, protestuodamas tuome
tinę JAV politiką, kuri skatino 
Ukrainą likti Sovietų Sąjungos 
dalimi.

Ir Goble, ir Leon Aron, politi
kos specialistas iš American 
Enterprise Institute, kalbėjo 
Strateginių ir Tarptautinių 
Studijų Centro renginyje antra
dienį. Abu teigė, jog JAV klysta, 
nesipriešindama Maskvos rei
kalavimui, kad 25 milijonai 
buvusiose Sovietų Sąjungos res
publikose gyvenančių rusų būtų 
traktuojami kaip Rusijos pilie
čiai. Nesipriešinimu tokiam rei
kalavimui, JAV „atveria duris 
tarptautinės valstybių sistemos 
sunaikinimui”, pasakė Goble.

Goble ir Aron abu teigė, jog 
dalis šios problemos — tai, kad

ri būti didesnis nei 126,000 JAV 
dol. per metus (esant koefi
cientui 1), mokesčiai už komu
nalines ir ryšių paslaugas — 
50,000 dol., vieno automobilio 
išlaikymas — iki 3,750 dol., raš
tinės reikmenims gali būti iš
leista ne daugiau kaip 2,500 
dol., reprezentacijai — 6,000 do
lerių.

Ambasadorius už gyvenamųjų 
patalpų nuomą turi mokėti ne 
daugidu kaip 18,000, laikinasis 
reikalų patikėtinis — ne dau
giau kaip 15,000, kiti darbuo
tojai — ne daugiau kaip 10,000 
JAV dolerių per metus (esant 
koeficientui 1).

Steigiant ambasadą, transpor
to priemonėms įsigyti skiriama 
20,000 dol., ryšių bei dauginimo 
technikai — 11,000 dolerių.

rusai jau nuo seno yra įsigyvenę 
į imperinę savimonę. „Esminė 
tragedija — tai, kad Rusijos 
valstybė tapo imperija anks
čiau, negu rusai tapo tauta”, 
pasakė Goble. „Tad jie neturi 
psichologinių rėmų nustatyti, 
kas yra rusai. Užuot buvusi tau
tinė valstybė, Rusija yra 
valstybinė tauta”, sakė Goble.

Lietuva kviečiama į 
JT misiją

New Yorkas, kovo 2 d.— 
Lietuva yra kviečiama siūlyti 
penkis kandidatus į Jungtinių 
Tautų misiją stebėti Pietų 
Afrikoje balandžio 27 d. vyk
siančius pirmus visuotinius 
demokratinius rinkimus. Misi
joje iš viso dalyvaus virš 1,000 
stebėtojų.

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, Lietuvos Misijos pata
rėjas Darius Sužiedėlis kovo 2 
d. lankėsi JT Sekretoriato 
Rinkiminės paramos skyriuje 
tartis dėl Lietuvos atstovų gali
mybių dalyvauti šioje JT misi
joje. __________ ____

— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija gavo Lenkijos am
basados protesto notą dėl Seimo 
Regioninių problemų komisijos 
pirmininko Romualdo Ozolo pa
sisakymo „Lietuvos ryte”. 
Tame straipsnyje Ozolas kriti
kavo parengtą Lietuvos ir 
Lenkijos sutartį. Ozolas taip pat

Vilnius, vasario 24 d. — Rusi
jos užsienio reikalų ministras 
Andrėj Kozyrev keliaudamas po 
Vidurio Europos šalis vasario 22 
d. susitiko su Vengrijos, o se
kančią dieną su Lenkijos vado
vais.

Kaip rašo apie tai „Lietuvos 
rytas”, vizito metu nebuvo pa
sirašyti svarbūs susitarimai, 
tačiau Rusijai buvo svarbu su
žinoti, ką mano Vengrija ir Len
kija apie stojimą į NATO, kon
fliktą Bosnijoje ir santykius su 
didžiąja Rytų kaimyne, kuri ne
seniai pareiškė ketinanti susi
grąžinti buvusias pozicijas Rytų 
Europoje. Tačiau kol kas Rytų 
Europos šalys neatsisako keti
nimo tapti tikrosiomis NATO 
narėmis ir siekti saugumo ga
rantijų.

Krokuvoje vykusioje konfe
rencijoje „Naujos partnerystės 
link” Rusijos užsienio ministras 
pateikė visos Europos šalių 
partnerystės planą. Jo nuomo
ne, Europos šalių partnerystė 
turi remtis Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijos 
principais. Vadinamasis Helsin
kio procesas, pasak A. Kozyre- 
vo, turi tapti politine organizaci
ja, o karinis-politinis bend
radarbiavimas gali vykti Šiau
rės Atlanto Bendradarbiavimo 
Taryboje (NACC).

A. Kozyrev neatmetė galimy
bės, jog pati Rusija gali tapti 
NATO tikra nare, jei Šiaurės 
Atlanto organizacija taps atvira 
visoms Europos šalims. Jis pa
žymėjo, jog tokioje organizacijoje 
Rytų bei Vidurio Europos šalių 
saugumą garantuos Rusija ir jos 
partneriai Vakaruose.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministras Andrėj Olechowski, 
kalbėjęs prieš A. Kozyrevą, 
pareiškė, jog Lenkija neatsisa
ko ketinimo tapti tikrąja NATO 
nare. Jo nuomone, geriausias 
Europos stabilumo garantas yra 
Rytų Europos šalių ekonomikos 
stabilumas ir rinkos reformų

Lietuva neprotestavo 
neteisėto karinio tranzito

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) 
— Rusijos geležinkelio sąstatas 
su 26 kariniais šarvuočiais ir 
ginkluota Rusijos karių ap
sauga vasario 19-osios vakarą iš 
Karaliaučiaus pusės kirto Lie
tuvos sieną. Kaip rašo „Lietu
vos rytas” nei pats tranzitas, 
nei ginkluota palyda neturėjo 
reikiamų Lietuvos valdžios 
institucijų leidimų. Tačiau sąs
tatas vis dėlto buvo praleistas, 
jį visą kelią per Lietuvą lydėjo 
pasieniečiai.

Dėl šio incidento Lietuvos už
sienio ministras Povilas Gylys 
vasario 22 d. pasikvietė Rusijos 
ambasadorių Lietuvoje Nikolaj 
Obertyšev.

„Išnagrinėjome šitą įvykį, aš 
paprašiau, kad Rusijos pusė 
atsižvelgtų į šitą nemalonų 
įvykį ir kad tokie atvejai 
daugiau nesikartotų”, Lietuvos 
televizijai duotame pasikal
bėjime pasakė ministras P. 
Gylys.

Iš jo pasikalbėjimo buvo

apkaltino Lenkijos ambasadorių 
esant aktyviu polonizacijos 
politikos organizatorium ir pa
vadino jį „Lenkijos saugumo 
bendradarbiu”.

vykdymas. Kaip pažymi Brita
nijos BBC radijas, Lenkija 
labiausiai iš kitų Rytų Europos 
šalių kritikavo Rusijos poziciją 
dėl NATO išplėtimo.

Kalbėdamas apie Rusijos pozi
ciją dėl galimo Lenkijos stojimo 
į NATO, ministras pažymėjo: 
„Šis klausimas buvo svarstomas 
labai realiai. Dabar daugiausia 
dėmesio reikia skirti dalyvavi
mui programoje „Partnerystė 
vardan taikos”.

Krokuvoje A. Kozyrevas vedė 
derybas su A. Olechowskiu. 
Derybų pabaigoje jie pasirašė 
susitarimą dėl Antrojo pasau
linio karo kareivių kapų 
apsaugos.

Vengrijoje A. Kozyrevas apta
rė dvišalius santykius, konfliktą 
Bosnijoje ir NATO „Partnerystė 
vardan taikos” programą. 
Vengrija, kaip ir Lenkija, bei 
kitos Vyšegrado grupės narės, 
neatsisako ketinimo įstoti į 
NATO. Vengrijai yra aktualus 
kaimyninės Bosnijos konflikto 
sprendimas. A. Kozyrevas 
Vengrijos užsienio reikalų 
ministrui G. Jeszenszkiui 
pasakė, jog neatmeta jėgos pa
naudojimo Bosnijoje, jei bus už
pulti Jungtinių Tautų pajėgų 
kareiviai.

Norą tapti tikrąja NATO nare 
vakar pakartojo dar viena Euro
pos valstybė — Albanija. Jos 
prezidentas S. Berisha NATO 
būstinėje Briuselyje pasirašė 
„Partnerystė vardan taikos” 
planą.

Norą įstoti į NATO Albanija 
pareiškė pirmoji iš Rytų Euro
pos šalių praėjusiais metais. Ji 
tapo dešimtąja Rytų Europos 
valstybe, pasirašiusia partne
rystės planą. Partnerystė nesu
teikia saugumo garantijų, ta
čiau įgalina konsultuotis su 
NATO iškilus grėsmei šalies 
saugumui, be to, Albanija tikisi 
perginkluoti ir reformuoti savo 
pajėgas su NATO ekspertų pa
galba.

galima suprasti, kad Lietuva 
oficialaus protesto nepareiškė.

Komentuodamas įvykį, Povi
las Gylys pripažino: „Siena, 
aišku, buvo pažeista”. Tačiau 
duotame pasikalbėjime paste
bėjo, kad Lietuva ir Rusija 
neturi susitarimo dėl karinio 
tranzito, „bet yra tam tikra 
tvarka”.

„Pagal tą tvarką yra nusta
tomas iš anksto grafikas trau
kinių judėjimo, jeigu vežami 
kariniai kroviniai, ir, antra, yra 
paraiška, kai įspėjama prieš 
maždaug 6 valandas, kad štai 
tas sąstatas juda”, sakė Povilas 
Gylys.

Jo teigimu, „mes savo valsty
bėje taikome taisykles, kurios 
galioja tranzitui iš Vokietijos — 
iš Mukrano per Klaipėdą į Rusi
ją. Nesant kitų susitarimų, mes 
laikomės šitų taisyklių”.

KALENDORIUS

Kovo 10 d.: Geraldas, Kan- 
didas, Visvydas, Žibuolė.

Kovo 11 d.: Konstantinas, 
Aura, Žiedūna, Eigustė. Lietu
vos Nepriklausomybė atstatyta 
1990 metais.
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LIETUVIU TELKINIAI

DETROIT, MI
KAZIUKO MUGĖJE

„Gabijos” skaučių ir „Bal
tijos” skautų tuntų kovo 6 d., 
sekmadienį, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre surengtą 36-ją 
Kaziuko mugę aplankė daugiau 
negu 800 asmenų. Mugę atidarė 
buvęs „Baltijos” tunto tun
tininkas vs. Česlovas Anužis.

Detroito ir apylinkių lietuviai, 
o ypač skautavę „Gabijos” ir 
„Baltijos” tuntuose, atsilankę 
mugėje, lyg į namus sugrįžę pa
sijuto. Čia tiek daug seniai be
matytų draugų, pažįstamų... 
Visus viliojo skautiškų rankdar
bių prekystaliai, skaniai paga
minti lietuviško maisto patieka
lai, židiniečių gardūs kepiniai, 
o vaikai apspitę laimės šulinius 
ir kitus žaidimus nesitraukė, 
kol lentynose nebeliko nei vieno 
laimikio. „Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntai yra dėkingi visiems atsi
lankiusiems, tuo dvasiniai pa
skatinusiems ir materialiniai 
parėmusiems jaunimo auklėji
mo organizacijos metinę veiklą.

LANKĖSI
KUN. RIMAS GUDELIS

Detroito ateitininkai kovo 4 d. 
buvo susirinkę Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre išklausyti 
pranešimų čia apsilankiusio 
Lietuvos Ateitininkų federacijos 
valdybos vicepirmininko ir Ber
čiūnų stovyklavietės kapeliono 
kun. Rimo Gudelio.

Kovo 5 d. kun. R. Gudelis ir 
kun. Antanas Saulaitis pravedė 
Dievo Apvaizdos parapijos jau
nesnių šeimų nariams susikau
pimą ir aplankė „Žiburio” litu
anistinę mokyklą.
„Lietuviškų melodijų” radijo 

valandėlė kovo 6 dienos laidoje 
perdavė pasikalbėjimą su kun. 
A. Saulaičių apie artėjantį Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kong
resą. Specialiai prailgintoje 
laidoje kalbėjo ir Michigano LB 
apygardos pirm. Liuda Rugie- 
nienė apie pasiruošimą priimti 
Vytautą Landsbergį Detroite 
kovo 17-20 d.

LIETUVIAI AUTOMOBILIŲ 
INŽINIERIŲ S-GOS 

SUVAŽIAVIME

Automobilių pramonės inži
nierių sąjungos tarptautiniame 
suvažiavime, vykusiame Detroi
te vasario 28 - kovo 4 d., 
aktyviai dalyvavo detroitiečiai 
Lawrence Kiselis ir Algis Lap- 
šys, iš Čikagos — buvęs detroi- 
tietis Aras Staniulis ir Stasys 
Bačkaitis iš Washington, D.C.

JAV LB XIV TARYBOS 
RINKIMŲ KOMISIJA

1994 metų JAV LB XIV Tary
bos rinkimų komisiją Michiga
no valstijoje sudaro: dr. Romu
aldas Kriaučiūnas iš Lansing, 
Vytautas Jonaitis iš Grand 
Rapids ir Vytautas Petrulis iš 
Detroito. Komisijai buvo pasiū
lyti šie kandidatai: Gražina 
Kamantienė ir Vytautas Ka
mantas iš Grand Rapids apylin
kės. Vytautas Kutkus, Algis 
Rugienius, Janina Udrienė ir 
Jonas Urbonas iš Detroito apy
linkės. Rinkimai vyks balandžio 
30 iki gegužės 8 dienos.

SVEIKINAM 
JUOZĄ MATEKŪNĄ

Kovo 17 dieną LB Detroito 
apylinkės ilgametis valdybos 
narys ir nenuilstantis Liet. 
Bendruomenės talkininkas Juo
zas Matekūnas švęs ne tik savo 
vardines, bet ir savo 90-tą gim
tadienį. Gimtadienio proga lin
kime Ilgiausių Metų, geros svei
katos ir dar daug metų darbuo
tis lietuvių visuomenės baruose.

REKOLEKCIJOS ŠV. 
ANTANO 

PARAPIJOJE

Šv. Antano parapijoje reko
lekcijos vyks kovo 18-20 dieno
mis. Rekolekcijas ves Troškūnų 
parapijos klebonas kun. Saulius 
Filipavičius.

A.A. ČESLOVAS 
BANKAUSKAS

A.a. Česlovas Bankauskas, 
sulaukęs 78 m. amžiaus, po sun
kios ligos kovo 1 d. mirė Fordo 
ligoninėje, Detroite. Giliam 
nuliūdime paliko žmoną Stasę, 
sūnų Erdvilą ir marčią Lindą 
Bankauskus bei gimines Cleve
lande ir Floridoje.

A.a. Česlovas Bankauskas, 
buvęs Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės karininkas, Dai
navos jaunimo stovyklos globos 
komiteto pirmininkas, trejus 
metus Dainavos stovyklos admi
nistratorius ir daugelį metų tos 
stovyklos uolus talkininkas. 
Aktyvus Dievo Apvaizdos para
pijos narys, lietuviškų patrio
tinių organizacijų rėmėjas. 
Laidotuvės buvo privačios. Šv. 
Mišios už a.a. Česlovą Bankaus- 
ką Dievo Apvaizdos bažnyčioje 
bus aukojamos šeštadienį, kovo 
19 d., 8 vai. ryto.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Š.m. kovo 13 dieną, Šv. An
tano parapijos patalpose ruo
šiamas Lietuvos Vyčių globėjo 
šv. Kazimiero minėjimas. 
Šeimininkai bus Lietuvos Vyčių 
102 kuopa, veikianti Šv. Antano 
parapijos ribose. Minėjime daly
vaus 79 ir 139 kuopų nariai. Po 
minėjimo pietūs. Pietų kaina 12 
dol. asmeniui. Bilietus pasirū
pinti galima iš anksto pas Re
giną Juškaitę, arba Oną Sele- 
nienę. Renginio pelnas skiria
mas Lietuvos Vyčių „Pagalba 
Lietuvai” 15-tam vaistų ir 
medicinos reikmenų talpintuvo 
pasiuntimo išlaidoms padengti. 
Meninę programą minėjime 
atliks St. Sližio vadovaujamas 
moterų vokalinis vienetas. 
Visuomenė kviečiama savo 
aukomis ir dalyvavimu parem
ti Lietuvos Vyčių veiklą.

lm

DETROITE LANKYSIS 
PROF. VYTAUTAS 

LANDSBERGIS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkės kviečiamas, 
Kovo 11-tos proga į Detroitą at
vyksta buvęs Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas ir 
Lietuvos Seimo opozicijos vadas 
prof. Vytautas Landsbergis. Į 
Jungtines Amerikos Valstijas 
atskrenda kovo 14 dieną. Tą 
vakarą Kultūros Židinyje susi
tiks su New Yorko lietuviais. 
Kovo 15-tą išskrenda į Philadel- 
phią, kur lankysis pirmą kartą. 
Lietuviškajai visuomenei prof. 
Landsbergio pranešimas yra 
rengiamas kovo 15-tą 7 vai. 
vakare, Lietuvių namuose. Se
kančią dieną susitiks su World 
Affairs Council of Philadelphia 
ir lankys Foreign Policy Re
search Center. Kovo 16-tą vaka
re jau bus Clevelande. Su lietu
viais vakaronė yra ruošiama 
tuoj po 7 vai. pamaldų Dievo 
Motinos bažnyčioje. Kovo 17-tą, 
12 vai. kalbės City Club of Cle
veland.

Į Detroitą Vytautas Landsber
gis atskrenda ketvirtadienį vė
lai vakare. Penktadienį rytą 
lankys World Medical Relief 
Center ir U.A.W. unijos vado
vybę. Vakare yra pakviestas į 
respublikonų Lincoln klubo 
banketą, kuriame dalyvaus ir 
gubernatorius John Engler.

Šeštadienį rytą, 10:30 vai. at
vyks į „Žiburio” lituanistinę

LB Detroito apylinkės valdybos sausio 29-30 d. rengtoje dail. Giedrės 
Žumbakienės kūrinių parodoje susitikę lietuviško sporto darbuotojai dalinasi 
prisiminimais. Iš k. — LSK „Kovas” vadovai Vytas Rugienius, Algis Rugie
nius, adv. Povilas Žumbakis iš Čikagos, Viktoras Memenąs, LSK „Kovas” 
darbuotojas ir „Lietuviškų melodijų” radijo programos vedėjas Algis 
ZaparaCkaS Nuotr. J. Urbono

mokyklą ir susipažins su mūsų 
mokiniais. Šia ypatinga proga 
mokykla taip pat minės Kovo 
11-tą, ypač kai jų tarpe bus pats 
svarbiausias tos dienos veikėjas 
ir liudininkas Vytautas Land
sbergis. Šeštadienį, 7 vai. vakare 
vyks banketas, kuriame prof. 
Vytautas Landsbergis pasakys 
pagrindinę savo viešnagės Det
roite kalbą, gvildens Rytų Euro
pos ir Lietuvos politinę padėtį, 
ypač santykius su Rusija. Meni
nę programos dalį atliks solistė 
Asta Kriščiūnaitė. Ji yra daly
vavusi Luciano Pavarotti kon
kurse, buvo parinkta į baigminį 
konkurso ratą. Solistei akom
panuos Ada Mikštienė. Įdomu 
tai, kad abi muzikės yra bai
gusios Valstybinę konservato
riją, kurioje dėstė ir profesorius 
Landsbergis. Banketo kaina 25 
dol. asmeniui. Bilietus reikia iš 
anksto įsigyti pas Juozą Orentą, 
tel. 313-274-4136.

Sekmadienį, tuoj po iškilmin
gų šv. Mišių Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje, 12 vai. yra 
rengiamas Kovo 11-tos minėji
mas. Kalbės Vytautas Lands
bergis, meninę minėjimo dalį 
atliks mūsų Detroito jaunimas 
ir tautinių šokių grupė „Audi
nys”. Laukiama ir amerikiečių 
svečių. Jau yra sutikęs dalyvauti 
kongreso atstovas Joe Knol- 
lenberg. Aukos bus renkamos 
JAV Lietuvių Bendruomenei.

Kovo 19-20 d. savaitgalis yra 
puiki proga Detroito lietuvių vi
suomenei susitikti su mūsų 
tautos didvyriu Vytautu Lands
bergiu, kuris kartu su kitais lie
tuviais patriotais drąsiai 
iškovojo Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą. Mums jis lyg 
geras pažįstamas, nes daug 
kartų girdėjome kalbantį per 
televiziją, radiją ir skaitėme 
apie jį spaudoje. 1991 m. Det
roite lankėsi pakviestas unijų, 
šį kartą — Lietuvių Bendruo
menės Detroito apylinkės, todėl 
ir bus kur kas geresnė proga, ne 
tik daugiau laiko su Vytautu 
Landsbergiu praleisti, bet ir 
artimiau jį pažinti. Bankete ir 
minėjime yra kviečiami daly
vauti visi Detroito ir Windsoro 
apylinkių lietuviai. Laukiami 
svečiai iš Lansingo ir iš Grand 
Rapids. Tą savaitgalį visi Michi
gano keliai veda lietuvius į 
Kultūros Centrą Dievo Apvaiz
dos parapijoje.

Liuda Rugienienė

ST. PETERSBURG, FL

ST. PETERSBURGO 
MOTERŲ OKTETAS

Muzikės Reginos Ditkienės 
moterų Dainos vienetas įsikūrė 
St. Petersburge prieš 6 metus. 
Anksčiau Regina Ditkienė 
gyveno Racine, Wisconsine, ten 
buvo suorganizavusi ir vado
vavo Moterų sekstetui, kuris 
buvo labai populiarus ir gyvavo 
daug metų. Dabar muz. Regina 
žiemą praleidžia Floridoje, o 
vasarą grįžta į Wisconsiną. 
Kada ji atostogauja? Kai grįžta 
į Wisconsiną. Čia, St. Peters
burge, labai užsiėmusi su dviem 
vienetais. Muz. Albertui Ma
teikai išėjus į pensiją, vyrai 
kreipėsi į muz. Reginą daug 
kartų, kol ją prikalbino juos

pamokyti. Ir jie jau taip 
susidainavę, kad ateinantį 
mėnesį koncertuos Daytona 
Beach. Balandžio 15 d. abu 
vienetai koncertuos St. 
Petersburgo lietuvių klube ir 
iškels didelį balių, su skania 
karšta vakariene ir Cathy or
kestru šokiams.

Moterų vienetas šiais metais 
jau yra dainavęs 3 kartus lietu
vių klube, LB valdybos ruoš
tame metiniame pokylyje, 
Šaulių organizacijos minėjime ir 
„Saulės” lituanistinės mokyk
los metinėje šventėje. Žadame 
gastroliuoti, tik mums sunku 
laiką parinkti, nes turime dvi 
darbingas dainininkes.

Dainininkės stropiai renkasi 
į repeticijas, nors kai kurioms ir 
toloka, kad galėtume pritapti 
prie visų renginių. Bet su daina 
ir šypsena į rytojų ir į ateitį, 
daug žadančią mūsų vienetui 
Daina, kuri pažadina kiekvieną 
apsnūdusį ir nuo savųjų 
nutolusį lietuvį, skatina vėl 
grįžti, draugauti ir džiaugtis 
gyvenimu.

Moterų vienetą sudaro: 
Gertrūda Amolevičienė, Rūta 
Bendziukienė, Birutė Diš- 
kienienė,' Marytė Gineitienė, 
Jane Jarašienė, Aurelija Ro- 
bertson, Jonė Staškuvienė ir So
fija Vaškienė.

Aurelija Robertson

HOT SPRINGS, AR
LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBĖS
MINĖJIMAS

Šiais metais Nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktis šven
tėme vasario 27 d., sujungus Va
sario 16-ją ir Kovo 11-ją į vieną 
minėjimą. Minėjimą rengė LB 

Hot Springs apylinkės valdyba, 
prisidėjo ALTo skyrius.

Minėjimas prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis. Rožinio 
maldoms vadovavo Pranas 
Radis. Prieš prasidedant šv. 
Mišioms, Napoleonas Sa
baliūnas ir Pranas Švilpa įnešė 
vėliavas, lydint tautiniais dra
bužiais pasipuošusioms Reginai 
Sabaliūnienei ir Jadvygai 
Švilpienei. Šv. Mišias už 
Lietuvą ir jos laisvės kovotojus 
aukojo prelatas Damazas 
Mozeris, koncelebravo kun. 
Jonas Rusteika. Šv. Mišių skai
tinius skaitė Juozas Kiburas, 
Mišių auką nešė Marytė Ra- 
dienė ir Irena Sirutienė. 
Pamokslo žodį tarė prelatas D. 
Mozeris. Giedojo moterų cho: 
relis.

Tuoj po pamaldų minėjimo 
akademinė ir meninė dalis vyko 
vienuolyno salėje. Po JAV ir 
Lietuvos himnų, žuvusiųjų 
pagerbimo, įvadinį žodį tarė LB 
pirmininkė Regina Sabaliū
nienė. Invokaciją sukalbėjo 
prelatas D. Mozeris. Nepriklau
somybės paskelbimo ir atsta
tymo aktus perskaitė N. Sa
baliūnas. Paskaitą skaitė Kęs
tutis Žindžius, kalėjęs Vorkutos 
lageriuose, o dabar viešintis 
mūsų vietovėje. K. Žindžius 
suglaustai apibudino abi okupa
cijas, kurių tikslas buvo 
vienodas — sunaikinti lietuvių 
tautą, vieną iš seniausių 
Europos tautų. Skirtumas tame,

kad paskutinio etapo pasi
priešinimo jėgos tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje buvo stipresnės. 
Nepraeidavo nė viena Vasario 
16-oji, kad kur nors nebūtų 
iškelta trispalvė, kartais būdavo 
užminuota ir tai sukeldavo 
daug rūpesčio okupantui, tą patį 
liudija Kalantos susideginimas, 
kada KGB turėjo šauktis 
pagalbon — civiliai perrengtą 
kariuomenę, kad numalšintų 
Kauno jaunimo demonstracijas. 
Paskaitininkas papasakojo apie 
sukilimą Vorkutos 29 šachtoje, 
kurio liudininku buvo jis pats. 
Sukilimo metu žuvo 62 žmonės, 
jų tarpe 10 lietuvių, 30 buvo 
sužeisti. Kęstutis išvardino žu
vusiųjų pavardes, būtent: inž.
M. Čekavičius, M. Kairys, A. 
Kazavas, V. Martinavičius, 
Milkauskas, Pūkys, Riauba, St. 
Velička, A. Kilbauskas ir A. 
Laiconas. Kalbėtojas ragino 
visus jungtis į bendrą darbą, 
kaip ir anksčiau, nes Tėvynė, 
kaip ir motina yra tik viena.

Meninę programos dalį atliko 
R. Sabaliūnienės vadovaujamas 
dainos vienetas, šį kartą sustip
rintas trimis vyrais. Džiau
giamės turėdami dainininkių 
būrelį, papildantį mūsų 
minėjimus, tai — L. Gudelienė, 
R. Sabaliūnienė, I. Sirutienė, 
Ksv. Stasiūnaitienė, L. Tamo
šaitienė, O. Tamošauskienė, E. 
Zubrickienė, K. Sadauskienė.

Į dainos vienetą įsijungė J. 
Miežinskas, Pr. Radis ir N. 
Sabaliūnas. Programa buvo pa
įvairinta patriotiniais eilė
raščiais. Maironio „Nepri
klausomybę atgavus” deklama
vo Antanas Bertulis — Alto 
pirmininkas, Bernardo Braz
džionio „Lietuvos vardas” — S. 
Šmaižienė.

Visiems padėkojusi LB pirm. 
R. Sabaliūnienė pakvietė vai
šėms. Prel. D. Mozeris palai
mino visų moterų suneštas vai
šes. Po gardžių pietų tautiečiai 
neskubėjo skirstytis. Aukos 
buvo renkamos Lietuvių Bend
ruomenei ir ALTui, aukojant 
laisvu apsisprendimu.

Vietos dienraštyje „The Senti- 
nel-Record” vasario 16 d. laidos 
laiškų skyriuje buvo išspausdin
tas straipsnis mūsų Nepriklau
somybės šventės proga. Radijo 
valandėlė „Leiskit į Tėvynę” 
paminėjo mūsų tautos brangias 
sukaktis atskirose laidose — 
vasario 13 d. ir kovo 6 d.

Salomėja Šmaižienė

WORCESTER, MA

RELIGINIS KONCERTAS

Šv. Kazimiero parapijos 100 
metų sukakties minėjimo komi
tetas, vadovaujamas mok. Anta
no Minikausko-Miner, balan
džio 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje ruošia Religinį 
koncertą, kurį atliks Švenč. Jė
zaus Širdies parapijos vargoni
ninkė Bechy Noonen, solistė ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininkės Onos Valinskie
nės.
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už skelbimų turinį neatsako. 
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ŠAULIŲ IŠVYKA

LŠSI Trakų rinktinė Naujo
je Anglijoje gegužės 21 d., šeš
tadienį, organizuoja įdomią 
išvyką į New Yorką ir kviečia 
ne tik rinktinės šaulius, bet ir 
svečius į ją įsijungti, nes iš 
praeities žinote, kad šaulių iš
vykos visada gražios ir smagios. 
Aplankysime Laisvės Statulą, 
nes kai kurie po atnaujinimo 
jos dar nematė. Vaišinsimės pas 
Tėvus Pranciškonus Kultūros 
židinyje, lankysime ir kitas 
įdomias vietas, jų tarpe ir „Time 
Sųuare”.

Registruoja rinktinės sekre
torė Janina Miliauskienė. 
Paskutinė registracijos diena — 
balandžio 17 d. Pradedame 
anksti, nes turime žinoti 
važiuojančių skaičių, pagal kurį 
užsakomas autobusas. Važiuo
kime visi, kol dar esame jauni.

J.M.

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.

PADIRBINĖJA LITUS

Nuo litų įvedimo dienos iki 
dabar aptikta daugiau kaip 
1,000 padirbtų litų banknotų. 
Daugiausia — 650 — yra 20 li
tų vertės. Pradžioje netikros 
kupiūros buvo gaminamos su 
spalvotais dauginimo aparatais, 
tačiau toks pinigų padirbinėji
mo būdas pasirodė per brangus. 
Paskutiniu metu aptinkami ne
tikri pinigai yra spausdinami

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
4647 W. 103 St., Oak Lavvn, IL

Pirmas apyl. su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
labai žemą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tel. 708-422-8260

spaustuvėje. Vienoje spaustuvė
je buvo aptiktos klišės pinigų 
gamybai.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas
Chicago Ridge Med. Center

9830 S. Rldgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415

708-636-6622
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709
Chicago, IL

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

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. (312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.

Širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

DALIA E. CEPELE, D.D.S.
DANTŲ GYDYTOJA

I „ l 7915 W. 171st
V V Tinley Park, IL 60477

(708) 614-6871
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

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. 
trečd. uždaryta, ketvd. 1-3 v.p.p., 

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą ;

6132 S. Kedzie Avė., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius :
2618 W. 71 st St.

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

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

Tel. (708) 448-1777
DR. JOVITA KERELIS

Dantų Gydytoja
3315 W. 55th St.. Chicago. IL

Tel. (312) 476-2112
9525 S. 79th Avė.. Hickory Hills. IL.

Tel. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzie

Vai : anlr. 2-4 v.p.p ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Šeštd. pagal susitarimą

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir i

Palos Community ligoninėms

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

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

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai. p p

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

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

ARAS ŽLIOBA. M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS i
Good Samarltan Medical Center-

Naperville Campus
1020 E. Ogden Avė., Suite 310,

Napervllle IL 60563
Tel. 708-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 9. antr 1? 6. penkt 10 12. 1 6

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

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6745 VVest 63rd Street
Vai.: pirm. antr . ketv ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą
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LIETUVOS EKONOMIJA, 

NOMENKLATŪRA, 

MAFIJA IR BLIZGUČIAI

ANTANAS JUODVALKIS

Atšventėme ar švenčiame dvi 
didžiąsias Lietuvos valstybines 
šventes — Vasario Šešioliktąją 
ir Kovo Vienuoliktąją. Spaudo
je jau pradedama rašyti ir suėji
muose svarstyti, kuri iš šių 
švenčių yra reikšmingesnė ir 
svarbesnė lietuvių tautai. Ka
dangi abi šios šventės yra labai 
reikšmingos, todėl gal dar jas 
palikime ir švęskime iškilmin
gai kiekvieną atskirai. Lietuvo
je abi šventės yra paskelbtos 
valstybinėm šventėm ir jos abi 
iškilmingai atitinkamą dieną 
švenčiamos. Iki šiol išeivija 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę - Vasario 16-tąją minėjo 
įvairiai visą vasario mėnesį, pri
klausomai nuo vietos sąlygų ir 
esančių organizacijų gausos.

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, 1990 m. kovo 11 d., 
prisidėjo dar viena šventė, labai 
arti Vasario 16-tosios. Kadangi 
kalendorinis tarpas yra mažas, 
ne visas mėnuo, tai išeivijai 
reikėtų šias abi šventes sujungti 
ir minėti kartu, nes šios šventės 
viena su kita jungiasi savo tiks
lais.

Ekonominiai klausimai

Išeivijos politikai ir eko
nomistai neapskaičiavo komu
nistinio valdymo metų įtakos ir 
palikimo. Bolševikų išaugintas 
vadinamasis „Homo Sovieti- 
cus”, yra iki šiol negirdėta pa

baisa, nenorinti dirbti, bet tik 
išnaudoti kitus - meluoti, apgau
dinėti, vogti ir grobti. Centrinis 
planavimas įaugo į nomenkla
tūrą ir atpratino galvoti, o tu
rėjo vykdyti iš aukščiau atei
nančius potvarkius. Tokiu būdu 
išaugo ištisa atpratusių dirbti, 
galvoti dykaduonių ir vagišių 
generacija.

Lietuvai atstačius nepriklau
somybę ir praskleidus uždangą, 
prasidėjo tautiečių srautas į už
jūrį, daugiausia į JAV ir Kana
dą. Užplūdo ne tik jaunimo an
sambliai, muzikantai, bet ir in
telektualai - rašytojai, moks
lininkai, aktoriai, dainininkai ir 
įvairūs profesionalai. Išeivija 
juos šiltai priėmė, globojo ir ap
dovanojo. Medaus mėnuo neil
gai truko, nes dalis apsilankiu
sių peržengė svečio teises ir net 
pateko į teisingumo rankas. Or
ganizacijų ir asmenų duotos do
vanos, ypač technologija, skirta 
Lietuvoje veikiančioms įstai
goms ir institucijoms, buvo 
„privatizuota” ir pasisavinta 
asmeniškiems reikalams. Pas
kaitininkai ir pranešėjai ne visi 
buvo objektyvūs ir padėtį nu
šviesdavo sau palankiai, kad tik 
būtų gauta daugiau dovanų.

Išeivijos ekonomistai, finan
sininkai ir kiti profesionalai va
žiavo į Lietuvą, susipažino su 
esama padėtimi ir bandė savo 
žinias ir patyrimą perduoti 
vietiniams Lietuvos pareigū

nams, kad greičiau galėtų 
išbristi iš ekonominio chaoso. 
Išeivių pastangos ir siūlymai 
atsitrenkė, kaip žirniai į kietą 
sieną.

Pasirodo, išeivijos profe
sionalai kalbėjo apie „avižas”, 
o vietiniai galvojo apie „šieną”. 
Išeiviai buvo nuoširdūs ir norėjo 
įdiegti vakarietišką supratimą 
apie ekonominį ir finansinį 
gyvenimą, o vietiniai žiūrėjo tik 
savo asmeniškos naudos ir skai
čiavo, koks nuošimtis galės 
įkristi į nuosavą kišenę, o ne 
tautos aruodą. Ne visi išeivijos 
patarėjai buvo idealistai, nes 
kai kurie siekė ir savo naudos, 
ypač steigiant mišrias gamybos 
įmones. Bet tai menkniekis, 
palyginant su vietiniais valdi
ninkais, kurie kitaip ir nesu
prato nė vieno sandėrio be nau
dos sau. Taip išeivijos finansi
ninkų ir ekonomistų bei kitų 
profesionalų, ypač gydytojų, 
dantistų ir technologų noras 
padėti Lietuvai ne tik patari
mais, bet dažnai modernia įran
ga, išbristi iš ekonominės 
klampynės ir atsilikusios tech
nologijos, nebuvo labai veiks
mingas. Vietinė nomenklatūra, 
kaip arkliai įkinkyti į maniežą, 
eina ir eina klampiu ratu ir 
nepajėgia atsipalaiduoti ir išeiti 
į sausą kelią.

Bolševikinė nomenklatūra

Baigiame ketvirtuosius lais
vės metus, o bolševikinis paliki
mas kaskart vis plečiamas, ypač 
LDDP laimėjus seimo ir prezi
dento rinkimus. Privatizavus 
kolchozus ir įmones, nomen
klatūrininkai „nusipirko” 
inventorių, už beverčius rublius

įsigijo įrankius ir kitą turtą, 
palikę be gamybos priemonių 
įmones. Prie jų ir teisėtvarkos 
organai negali prisikabinti, nes 
formalumai dažniausiai atlikti 
teisėtai, prisilaikant tuolaikinių 
potvarkių.

Dabartinė vyriausybė, prezi
dentas ir seimas visas nesėk
mes suverčia buvusioms vy
riausybėms, nors gerai žino, 
kad ir tuo laiku persikrikštijusi 
į LDDP komunistų partija turė
jo daugumą ir trukdė priimti 
reikiamus įstatymus. Rajonuose 
tebešeimininkavo tie patys no
menklatūrininkai, kaip ir anks
čiau. Prabėgus vieneriems me
tams, šeimininkaujant buv. ko
munistams, nomenklatūrinin
kai grįžta į anksčiau prarastas 
vietas ir stiprinasi visose val
džios vietose. Valdžios emisarai 
važinėja po kraštą ir užsienį, 
skelbdami ekonominę pažangą 
ir infliacijos sustabdymą. Šiuo 
metu svarstoma lito prikabini
mas prie JAV dolerio ar Vokie
tijos DM. Pats vienas litas 
neįstengia sustabdyti infliacijos 
ir stabilizuoti kainų kilimo. 
Gėrybių kainos neatitinka gau
namiems atlyginimams ir pen
sijoms. Koks gali būti ūkio 
stabilizavimas, kai už gaunamą 
pensiją gali nusipirkti tik kelis 
kg. sviesto? Nomenklatūra apsi
rūpino aukštais atlyginimais, o 
tauta yra ant bado slenksčio. 
Vyriausybė turi turėti dramblio 
kailį, kaip okupaciniais laikais, 
kad nejaustų daromos skriaudos 
savo tautai.

Kaip rašo spauda, 1994 metų 
naujasis biudžetas padidinamas 
2.4 kartus, o prezidento išlaidos 
padidinamos 18 kartų, seimo 5 
kartus. Galima tik įsivaizduoti 
atlyginimų lygį tarp tarnautojų 
ir nomenklatūros. Mokytojai, 
gydytojai, medicinos personalas, 
tarnautojai gauna 120 litų mėn. 
atlyginimo, o pensininkai 80 
litų, bet seimo nariai — dešimte
riopai didesnį.

Girdėti balsų apie reikalą 
skelbti naujus rinkimus, kol 
LDDP dar nespėjo grįžti į oku
pacijos metu turėtą padėtį.

„Reketas” ir mafija

Tokioms sąlygoms esant, 
krašte įsivyravo kriminalas, 
„reketas” ir mafijozai. Sunku 
suprasti vyriausybės ir teisė
tvarkos organų neveiklumą ir 
toleravimą žmonių žudymo, 
apiplėšimų, išprievartavimų, 
vagysčių. Lietuvos spauda ir 
gaunami laiškai pilni šiurpių 
aprašymų ir kaltinimų vyriau
sybei, privedusiai prie tokios 
padėties. Atvykstantieji seimo 
nariai, darydami viešus praneši
mus, nevengia kaltinimų vy

riausybei ir net savo kolegoms, 
LDDP seimo nariams.

Tarnautojų tarpe įsivyravęs 
kyšininkavimas ir korupcija 
reikalų negerina, o dar giliau 
brendama į chaosinę padėtį. No
menklatūra, įsivėlusi į mafijos 
tinklą, vengia reikalus tvarkyti, 
nes ir patiems gresia kaltina
mųjų suolas. Spauda yra apra
šiusi daug įvairių finansinių 
sferų, bet negirdėti, kad kas 
nors būtų patrauktas atsakomy
bėn ir nubaustas. Net ir suė
mus, pro vienas duris įveda, o 
pro užpakalines duris išlei
džia ir byla dingsta be pasek
mių. Žurnalisto Lingio nužudy
mas, plačiai pagarsintas, nuti
lo, nes mafija turbūt yra ga
lingesnė už prokuratūrą.

Prezidento dalinami 
blizgučiai

Tokiai padėčiai esant, 
prezidentas, neskelbiamų 
komitetų pritarimu ar siūlymu, 
dalina Vyčio Kryžiaus ordinus 
ir medalius karo fronto nema
čiusiems asmenims, kad juos 
palenktų savo pusėn ir dar uo
liau remtų jo politiką. Vyriau
sybė savo veiksmus remia iš už
sienio gaunamomis paskolomis, 
kurios jau priartėjo prie pusės 
bilijono dol. Šios paskolos ne
pakėlė krašto ekonomikos, nes 
jos buvo sunaudotos namams ir 
vandeniui šildyti. Kitaip sa
kant, paskolos išėjo pro dūm
traukius. O juk ateis laikas, kada 
jas reiks grąžinti su nemažais 
nuošimčiais. Tai vienadienių 
šeimininkų veiksmas.

Didžiųjų švenčių minėjimų 
metu, kai kurie kalbėtojai ryš
kino esamą Lietuvos ekonomi
nę ir politinę padėtį, bet nerado 
gero žodžio dabartinei Lietuvos 
vyriausybei ir seimui. Lietuvos 
ekonominė ateitis, nekalbant 
jau apie politinę, nėra džiugi
nanti.

Išeivija taip pat riejasi tarp 
savęs ir varžosi dėl įtakos dabar
tinėje komunistinėje valdžioje. 
Skelbę ištisą 50 metų komunis
tų terorą ir žudymus, dabar per 
vieni kitų galvas skuba nusi
lenkti prezidentui ir gauti me
dalį.

Kova dar nebaigta ir reikia 
labai apdairiai ją vesti.

DU ŠIMTAI KNYGŲ 
IŠ ITALIJOS

Sausio 19 d. Lietuvos Rašytojų 
sąjungos rūmuose atidaryta 
Italijos knygų paroda. Didžiau
sią jos dalį sudaro šios šalies 
grožinė literatūra. Lankytojai 
gali susipažinti su geriausiais 
prozos, poezijos, dramaturgijos

Danutė Bindokienė

Tamsioji lietuvio 
sielos pusė

Pastaraisiais metais daug gir
dime apie būtinybę padėti 
Lietuvos ligoniams, beturčiams, 
invalidams ir kitiems, pagalbos 
reikalingiems. Kartais tie visi 
prašymai ir priminimai at
bukina ir ausis, ir sąžines — 
žmonės jau nebegirdi, nebe- 
aukoja. Tik turbūt niekas nega
li užmerktomis akimis praeiti 
pro kenčiantį kūdikį, būtiniau
sių kasdieninės buities 
reikmenų stokojantį vaiką. Ne
reikia net įtikinėti, kad vaikai 
yra tautos gyvybės ateitis: kaip 
jie bus užauginti, išauklėti, taip 
ir suaugę elgsis. Jeigu tvirtina
me, jog vyresniosios kartos buvo 
„komunistinės sistemos 
sužalotos”, tai vaikai, augimo ir 
brendimo laikotarpį praleidę 
jau laisvame krašte, priklausys 
„nesugadintai generacijai”.

Galbūt dėl tos priežasties 
mūsuose vis gausėja įvairūs 
našlaičių šalpos būreliai, į ku
riuos jungiasi net vaikai, mielai 
paaukodami našlaitėliams 
lietuviukams mokyklinių reik
menų, žaisliukų, saldumynų. 
Kartais net atrodo, kad visi 
Lietuvos našlaičiai yra puikiau
siai aprūpinti, nes labdara 
plaukia ir plaukia (bent taip 
pasigiria įvairios grupės mūsų 
telkiniuose), ypač švenčių metu. 
Deja, taip nėra.

Šiomis dienomis Čikagoje 
lankosi Viduklės klebonas kun. 
Viktoras Aukštakalnis. Jis čia 
atvyko ne duoneliauti, bet 
aplankyti giminaičių ir, kaip 
pats prisipažįsta, pailsėti. Kai 
žvelgi į besišypsantį jauno kuni
go veidą, kyla klausimas — 
kodėl jam taip prireikė poilsio? 
Atsakymas išplaukia iš toli
mesni pokalbio.

Kun. V. Aukštakalnis yra 
savo parapijoje įkūręs naš- 
laityną, kuriame šiuo metu 
gyvena apie 30 mažamečių 
vaikų. Tai vienas iš trijų tokių, 
parapijų klebonų iniciatyva 
veikiančių, našlaičių globos 
namų. Daugumas vaikų juose

veikalais nuo Dantės ir Petrar
kos viduramžių iki šių dienų. 
Parodoje taip pat eksponuojami 
dailės kūrinių albumai, knygos 
vaikams. Visa iš Italijos atkelia
vusi siunta, kurioje — apie 200 
knygų, liks Lietuvos biblio
tekose.

Parodos atidarymo iškilmėse

nėra našlaičiai tikrąja to žodžio 
prasme, bet jų tėvai negali ar
ba nenori savo vaikų auginti, 
juos atiduoda į našlaityną (kar
tais vaikai turi būti atimami iš 
netinkamų tėvų).

Amerikoje dažnai skaitome ar 
girdime apie baisiausiai skriau
džiamus, išnaudojamus, nepri
žiūrimus vaikus. Nors visi tie 
atvejai sukelia pasibaisėjimą 
nežmoniškais tėvais ir užuo
jautą vaikučiams, bet kartu 
kažkaip lengviau atsidustame, 
nes didžiausias tų vargšų vaikų 
procentas priklauso vienos rasės 
žmonių grupei...

Tai, ką girdėjome iš kun. 
Aukštakalnio pasakojimų apie 
Viduklės parapijos globoje esan
čius našlaičius — dailius, dau
giausia geltonplaukius, mėly
nakius lietuviukus — galbūt net 
labiau sukrečia šiurpu, negu 
Amerikos žiniasklaidos ap
sakymai. Lietuviai tėvai su savo 
kūdikiais ir vaikais elgiasi taip 
pat baisiai, galbūt net dėl visai 
panašių priežasčių: girtuoklia
vimo, ištvirkimo, neištikimybės, 
neturto, tamsumo. Jeigu vaikai, 
patekę į našlaityną, labiausiai 
bijo, kad nebūtų sugrąžinti pas 
tėvus, galime įsivaizduoti, koks 
jų gyvenimas buvo namie.

Iš ko Viduklės našlaitynas 
išsilaiko? Kai kuriuos vaikučius 
paima auginti šeimos, kiti pasi-' 
kliauja labdara, maža valdžios 
parama, geraširdžių apylinkės 
gyventojų pasiryžimu dalintis 
duonos kepalu, bulvių pus
maišiu ar kitais produktais su 
našlaičiais. Prašėme kun. Aukš
takalnio, kad jis, grįžęs į 
Lietuvą, parašytų, papasakotų 
ne apie našlaičių grupę, bet apie 
atskirus atvejus, apie glo
bojamus vaikus, tuomet mūsų 
skaitytojai galėtų akivaizdžiai 
susipažint su pačia tamsiausia 
kai kurių Lietuvos gyventojų 
sielos dalimi, bet kartu ir su 
žmonėmis, kurie iš tos be
viltiškos bedugnės gelbsti 
nekaltus vaikus, kad išvestų 
juos į šviesesnį rytojų.

kalbėjo Italijos ambasadorius 
Lietuvoje Franco Tempesta, ku
rio rūpesčiu knygos buvo atga
bentos į Vilnių. Jis paminėjo, 
kad italų literatūra Lietuvoje 
žinoma jau seniai: 16-17 amžiuje 
knygos iš italų kalbos buvo 
verčiamos jėzuitiškame Vil
niaus universitete.

REQUIEM TĖVUI IR JO 
DRAUGAMS
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8

Juozas Kilius
Pirmasis kapitono tardymas arešto dieną (06.12) 

buvo ilgas ir, matyt, žiaurus. Tai liudija labai ilgas tar
dymo protokolas su vis tais pačiais tardytojo klausimais: 
„Ką jūs pažįstate? Kur tie pažįstami? Ką jie veikia?” 
Kapitonas savo pogrindinę veiklą neigė. Liepus išvardin
ti pažįstamus karininkus, pasakė net 66 pavardes, 
nesusijusias su pogrindžiu. Apskritai, tardytojas nieko 
nepešė. Kitą dieną, antrojo tardymo metu, J. Kilius sutiko 
duoti parodymus, nes sakėsi gavęs iš majoro V. 
Bulvičiaus raštelį, kad prisipažintų.

Apysakoje apie sovietų žvalgybą „Akvariumas” 
sovietinis šnipas profesionalas Viktoras Suvorovas rašo: 
„Kvailiai sako: yra stiprių žmonių, kurie iškenčia 
kankinimus, ir silpnų — palūžtančių. Nesąmonė. Yra 
gerų ir blogų tardytojų... Patekęs ant konvejerio, tu 
pasakysi viską, net tai, ko niekad nebuvo” („Lietuvos 
aidas”, 1992.12.01). Kapitono Kiliaus tardytojai buvo 
tikrai „geri”.

Iš pokalbio su J. Kiliaus žmona:
„Buvo labai rimtas, uždaro būdo, mokslo žmogus. 

Mažai kartu gyvenome. Jis studijavo Aukštojoje karo 
mokykloje Kaime, aš su maža dukrele gyvenau ir moky
tojavau Plungėje. Vyras buvo pasinėręs į mokslą, darbą, 
tik retkarčiais aplankydavo. Nenujaučiau, kad jis

priklauso pogrindinei organizacijai. Tiesa, porą kartų 
jis prašė sveikinantis nežymiai perduoti Plungės miesto 
burmistrui, su kuriuo buvome gerai pažįstami, kažkokį 
rytuliuką...”

J. Kilius buvo iš septynių vaikų šeimos. Kartais ap
silankydavo tėviškėje netoli Rokiškio. Galbūt tėvai ką 
nors ir žinojo apie jo slaptą veiklą, nes 1941 m. pavasarį 
motinajam sakiusi: „Bėk į Vokietiją”. Kapitonas Kilius 
atsakęs: „Mama, ką tu kalbi?! O kas bus su Lietuva?” 
Ne savas kailis rūpėjo, ne šeima. Lietuva.

Stasys Mockaitis
Žmonių, kurie jį pažinojo, sutikti neteko. Iš bylos (I 

t. 215-253 psl.) galima pateikti tik kai kuriuos anketi
nius duomenis.

Gimė 1907 m. Naudžių kaime, Marijampolės ap
skrityje. Tėvai buvo neturtingi, turėjo tik 3 ha žemės. 
Iš keturių vaikų jis buvo jauniausias. Broliai padėjo 
mokytis. Baigė Kauno Mokytojų seminariją. Gyveno 
Lentvaryje, o dirbo Liudviniškių pradinės mokyklos 
vedėju. Įsegta byloje archyvinė pažyma rodo, kad 1934 
m. S. Mockaitis buvo Ukmergėje apskrities Pabaisko 
skyriaus tautininkų partijos pirmininkas. 1938 m. įstojo 
į Šaulių sąjungą, 1939 m. gavo „Jaunoji Lietuva” or
ganizacijos apdovanojimą (kokį, už ką — nenurodyta —
D.V.).

Jį areštavo 1941 m. gegužės 22 d. Mockaičio bute. 
NKVD rado spausdinimo įrengimus, nes jis rūpinosi 
pogrindžio spauda. Jo bute kurį laiką buvo slepiama ir 
radijo stotis. Čia nakvodavo ryšininkai iš Vokietijos. 
Pats Mockaitis buvo vienas iš ryšių su Kaunu koordina
torius. Jis davė užduotis nustatyti, kur yra parako 
sandėliai, parengti geležinkelio tilto, tunelio užėmimo 
arba jų sugadinimo planus.

Mockaitis buvo nevedęs, nepaliko šeimos. Supran

tama, liko jo mokinių, gal dar gyvų kovos draugų. Koks 
jis jų atminime? Prieš mus tik kalinio fotografija...

Juozas Sadzevičius
Gimė 1910 m. Panevėžio apskrityje, Smilgių vals-. 

čiaus, Jukiškių kaime. Tėvai buvo labai neturtingi. Jau 
penkerių metų Juozukas pradėjo tarnauti — su pora 
metų vyresne sesute buvo atiduotas pas ūkininką į 
gretimą kaimą ganyti. Šeimoje buvo penki vaikai. 
Vidurinę mokyklą baigė Krekenavoje 1927 m. Po to 
įstojo į Panevėžio Mokytojų seminariją, kurią baigė 1931 
m. Mokėsi labai gerai. Kadangi namiškiai negalėjo 
padėti, užsidirbdavo pragyvenimui mokydamas kitus. 
1933 m. baigė P.L.P. Karo mokyklos XV-ąją laidą. Vė
liau dirbo ir studijavo Aukštojoje Karo mokykloje.

Tarnyboje karininkai kasmet būdavo viršininkų 
gana smulkiai atestuojami. Keletas leitenanto J. Sa- 
dzevičiaus atestacijų yra išlikusių. Jos visos yra pana
šios, nors rašytos įvairių viršininkų, su galutine išvada 
„tinka užimamai vietai” arba — „tinka aukštesnei 
vietai”. Štai ištrauka iš 1936 m. atestacijos, kuri glaus
tai apibudina J. Sadzevičių, žmogų ir karininką:

Protinės ypatybės: išsimokslinęs, sumanus, orientuo
jasi greit, plačios galvosenos.

Išsiauklėji/nas: taktingas, mandagus, tvarkingas, 
moka užsilaikyti viešumoje.

Moralė: doras, sąžiningas, teisingas.
Būdas: griežtas, bent kiek užsidaręs, kiek lėtokas.
Sveikata: gera.
Neigiami palinkimai: neturi, nepastebėti.
Valstybiškumas ir tautiškumas: valstybė ir tautos 

reikalų supratimas geras, atsidavęs jiems be 
abejingumo.

Netarnybiniai darbai ir visuomeninė veikla: apart 
tiesioginių pareigų, turėjo karių krautuvės vertybių, bet 
tai tarnybai nepakenkė.

Tarnybos pareigų supratimas: drausmingas, turi 
autoritetą, savarankiškas, turi iniciatyvos, pareigingas, 
punktualus, rūpestingas valdiniu atžvilgiu. Sugeba 
mokyti, vadovauti ir auklėti.

Antanas Skripkauskas
Jis — mokytojas, žurnalistas, rašytojas ir kovotojas. 

Mokytojauti pradėjo nuo 1926 m. Dirbo įvairiose mo
kyklose Žemaitijoje, skaitė paskaitas visuomenei. Anksti 
pradėjo bendradarbiauti spaudoje: Šiaulių savait
raščiuose „Šiaulietis”, „Šiaurės Lietuva”, vėliau - 
„Lietuvos žiniose”, „Lietuvos aide”, „XX amžiuje”. Buvo 
Šiaulių literatūrinio žurnalo „Taškas” atsakingas redak
torius. Plačioji visuomenė jį pažinojo kaip romanų „Jis 
ir moteris” (1931), „Romanas be moters” (1934), „Sava
noriai aria” (1936), „Mokytojo dalia” (1937) autorių. Jis 
rašė ir eilėraščius. Savo kūryboje akcentavo svarbias to 
meto problemas.

Prasidėjus raudėnajai okupacijai Skripkauskas įsi
jungė į pogrindinę veiklą: kūrė Aktyvistų fronto 
padalinius Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje, verbavo 
žmones į kovotojų grupę. Turėdamas nemažą žurnalis
tinę patirtį, buvo pogrindžio laikraščio „Laisva Lietuva” 
redakcijos narys ir aktyvus jo bendradarbis. Ten rašė 
straipsnius, pasirašydamas slapyvardžiu „Džiugas”.

Apie šį žmogų literatūros kritikė Dalia Striogaitė 
rašo: „Šiandien nebespėliokime kas būtų, jeigu visa būtų 
susiklostę kitaip, ir jeigu 37-erių metų prozininkas, jau 
turintis daug kūrybinės patirties, nebūtų žuvęs 
brandžiausiu savo gyvenimo laikotarpiu... Stebina jo 
darbštumas: keturis romanus parašė gana jaunas, 
maždaug iki trisdešimt dviejų metų. Žavi žmogaus 
gyvenimo ir pažiūrų nuoseklumas, sugebėjimas eiti savo 
keliu ligo galo” („Šiaulių naujienos” 1991 gruodžio 17 
d.).

(Bus daugiau)
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„DAINAVA” DAINUOJA - 
„DRAUGAS” INFORMUOJA

savųjų autorių bei Kompozitorių 
kūrybą. Ansamblis ruošė kon
certus ir dalyvavo kitų rengia
muose minėjimuose, praturtin
damas programas.

Laikas įtakoja ir išeivijos kul
tūrinę veiklą, Dainavos an
samblio dalyviai, ai Haas naš
tos ir įvairių negalių spaudžia
mi, nepajėgia aktyviai dalyvau
ti veikloje, o priaugančioji 
lietuvių karta nerodo didelio 
noro jungtis į tėvų ar senelių 
sukurtas organizacijas, juo 
labiau dainos vienetus, nes čia 
neužtenka tik noro, bet reikia 
turėti ir atitinkamą balsą.

Taip gražiai džiuginę lietuvio 
išeivio gyvenimą, dalis didesnių 
tautinių ansamblių baigė savo 
prasmingą veiklą ir užsidarė. 
Turbūt nesuklysiu sakydamas, 
kad šiuo metu išeivijoje veikia 
tik vienas tautinis ansamblis- 
Dainava, neskaitant mažesnių 
chorų ir dainos vienetų. Daina
vos ansamblis išsilaikė, įsijun
gus jaunoms jėgoms ir parėmus 
vadovybę jaunesniems meno va
dovams. Šiuo metu Dainavos 
ansamblio meniniu vadovu yra 
muzikas Darius Polikaitis, ku
ris daug laiko ir entuziazmo 
rodo muzikinei lietuvių veiklai. 
Jį pasekė būrys jo draugų ir 
dainos mėgėjų. Šiuo metu an
samblio valdybai pirmininkau
ja ilgametė dainavietė Danguo
lė Ilginytė, kuri savo en- 
tuziasmu užkrečia ir kitus.

„Draugo” renginių komitetą 
tenka pasveikinti už savųjų 
menininkų pakvietimą atlikti 
programą ir parodyti visuome
nei dar tebeveikiantį tautinį 
ansamblį Dainavą. Prie Daina
vos ansamblio atliekamos pro
gramos jungiasi gražiabalsė 
solistė Birutė Vizgirdienė, iš 
Houston, Texas.

Šiuo metu „Draugas”, kaip ir 
kita išeivijos spauda išgyvena 
finansinius sunkumus, todėl 
mūsų gausus dalyvavimas šia
me renginyje prisidės prie 
finansinių sunkumų suma
žinimo.

Du pagrindiniai lietuvių išei
vijos kultūrinės veiklos šulai — 
dainuojanti „Dainava” ir dien
raštis „Draugas” — Čikagos lie
tuvių pasididžiavimas. Tad da
lyvaukime ir pasidžiaukime lie
tuviška daina, o tuo pačiu pa- 
remsime ir „Draugo” dienraštį.

Koncertas įvyks š.m. kovo 20 
d. Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoje.

(aj)

Muz. Darius Polikaitis, „Dainavos” 
ansamblio dirigentas ir vadovas.

Išeivija pasižymėjo ypatinga 
kultūrine ir švietimo veikla. 
Sukurti tautiniai ansambliai, 
organizuojamos dainų ir tauti
nių šokių šventės, mokslo ir 
kūrybos simpoziumai, išleistos 
lietuvių (37 tomai) ir anglų (6 
tomai) kalbomis enciklopedijos, 
Lietuvos bažnyčių istorija (7 
tomai), Lietuvių literatūros 
istorija (4 tomai) ir daug kitokio 
žanro knygų bei rimtų žurnalų.

Lietuvių išeivijos ir net trem
tinių žiaurų ir dygliuotą kelią 
lydėjo daina. Lietuvis dainavo 
džiaugsmo pagautas, lietuvis 
dainavo ir liūdesyje. Net lietu
vių kruvina kova dėl nepriklau
somybės yra pavadinta dainuo
jančia revoliucija. Daina yra 
įaugusi į lietuvių prigimtį ir 
lengvino sunkią tautos dalią.

Dainavos ansamblis įsisteigė 
tuojau po karo — 1945 m. lietu
vių stovykloje Hanau, Vokieti
joje. Ansamblis greitai augo 
nariais ir plėtė veiklos sritis. 
Dainavos ansamblis ne tik tu
rėjo vyrų, moterų ir mišrų cho
rą, bet ir tautinių šokių atskirus 
vienetus. Dainava aplankė di
desnes lietuvių stovyklas Vokie
tijoje ir koncertavo amerikiečių 
kariams.Dainava turėjo per 100 
dainų repertuarą ir pastatė ke
lis muzikinius veikalus. Taip 
pat Dainava dalyvavo pamaldo
se bei minėjimuose ir praturtin
davo įvairius lietuvių renginius.

Prasidėjusi didžioji išeivių 
emigracija, palietė ir Dainavos 
veiklą, bet dainaviečiai neišsi- 
barstė kur kas sau, o didžioji 
dalis nutūpė Čikagoje ir naujos 
vadovybės pastangomis tuojau 
pradėjo veiklą. Čia Dainava 
atsisakė svetimų autorių ir 
kompozitorių kūrinių ir perėjo 
grynai į lietuvių liaudies ir

Žolinė JAS stovykloje, Dainavoje. Šventei pasiruošęs būrelis berniukų ir jų 
mokytoja Teresė Beržinskienė. - Nuotr. Birutės Bublienės

DAINAVA - STOVYKLA - 
LIETUVA

Pavasaris, o po jo ir vasara — 
jau ne už kalnų. Pasibaigs mo
kslo metai ir jaunimas pasipils 
į stovyklas, arti ir toli.

Dainava, kaip per 38 metus, 
taip ir šiemet priims šimtus 
jaunuolių dvasinei, tautinei, 
kultūrinei ir fizinei atgaivai. 
226 akrų stovyklos kalvotoji 
erdvė, 10 akrų Spyglio ežerėlis, 
pušynai, sporto aikštės, paplū
dimys su jo svetaine, berniukų 
ir mergaičių miegamųjų namai, 
valgykla su sale, dr. Adolfo 
Damušio vardo svečių namai su 
konferencijų kambariu, erdvia 
sale ir koplyčia — vis tai sto
vyklautojų jaunatviškam 
džiaugsmui, pramogai, poilsiui, 
dvasiniam ir fiziniam sti
prėjimui.

Kai lygiai prieš 40 metų Cle
velande išrinktoji ALRKF val
dyba paskelbė piniginį vajų

jaunimo stovyklavietei pirkti, 
nemažai atsirado „Tomo ne
tikėlių”. Ar toks naujas išeivijos 
užmojis galės būti įgyvendintas 
— pasigirdo gan daug abejojan
čių balsų. Bet nutarta, pasiryžta 
ir įvykdyta. 20,000 dolerių tada 
sumokėta už žemę. Dabar Dai
nava bent penkiolika kartų pra
turtėjusi nuo jos įsigijimo dienos 
ir sąžiningai tarnauja didžiajai 
išeivijos misijai — pratęsti iš
eivijos gyvastį ateinančioms 
kartoms.

Kad ji ir toliau galėtų sėkmin
gai tarnauti šiam garbingam 
tikslui, reikia ją prižiūrėti, 
gerinti bei sudaryti sąlygas, kad 
ten stovyklaują jaustųsi sau
giai, patogiai, tartum savo 
namų pastogėje.

Dainavos taryba rūpinasi, kad 
pastatai, jų apšildymas, vanden
tiekis, aikštės, paplūdimys ir 
keliai būtų geriausiame sto

vyje. Rudens ir pavasario 
talkininkai, savanoriai iš Cleve
lando ir Detroito, atlieka svarbių 
remonto ir pagerinimo darbų, 
kurie kitu atveju Dainavai kaš
tuotų tūkstančius. Ir dar prieš 
šio sezono atidarymą, reikia at
likti neatidėliotinių darbų. Jų 
sąrašas gan ilgas ir pinigų suma 
didelė. Reikia išdažyti pagrindi
nį pastatą, pertvarkyti vanden
tiekį, uždengti naujai stogą 
berniukų miegamųjų barake, 
reikia naujo stogo garažui, 
pastatyti naują žuvavimo tiltą, 
pagrindinio namo kilimų, užuo
laidų pakeitimas, skalbyklos 
remontas, naujų skalbimo ir 
džiovinimo mašinų pirkimas. 
Visa tai — apie 19.000 dolerių 
išlaidų.

Darbai jau vykdomi. Dabar 
reikia surasti šaltinių, iš kurių 
būtų galima visa tai padengti. 
Daug vilčių dedama į dabar jau 
vykdomą loteriją, kurioje lai
mingieji galės džiaugtis nemo
kama kelione į Lietuvą (ten ir 
atgal) lėktuvu, vertingu dail. 
Rimo Laniausko paveikslu ir 
pinigine 250 dol. dovana.

Į šį piniginį vajų įsijungus 
naujiems Dainavos šimtinin
kams ir jau esantiems padidinus 
įnašus, tikimasi, kad šie vykdo
mi stovyklavietės pagerinimai- 
remontai galės būti be didelių 
sutrikimų įvykdyti. Kaip žino
me, Michigano valstijos nuosta
tai stovyklavietėms yra labai 
griežti, jos yra tikrinamos, ar 
nepažeidžiami saugumo, higie
nos, taršos/įstatymai.

Dainava, prižiūrima ir gerina
ma, dar ilgus metus liks jauni
mo atostogų, suvažiavimų, kon
ferencijų, kultūrinės, tautinės, 
religinės ir fizinės gerovės 
puoselėtoja.

Visi yra kviečiami įsijungti į 
rėmėjų eiles ir užtikrinti Daina
vos stovyklos ateitį lietuviškojo 
jaunimo gerovei.

V. R.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE

City Center GT-International
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE.

KVIEČIAME!
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į:

NEW YORK $725.00 MIAMI $850.00
BOSTON $750.00 DALLAS $850.00
TORONTO $750.00 HOUSTON $850.00
MONTREAL $750.00 LOS ANGELES $925.00
CHICAGO $825.00 SAN FRANCISCO $925.00
DETROIT $850.00 VANCOUVER $950.00
VVASHINGTON $850.00

10%—20%—30%:pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus.

FRANK ZAPOLIS
3208 ’/a We«t 95th Street 

Tel. — (708) 424-8654
(312) 581-8654

ELEKTROS.
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai.

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Deckys 
Tel. 585-6624

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 ct. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

U.S. SAVINGS BONOS
i HE GRE’aT AMERICAN INVESrMENf

*

RE/MAX 
REALTORS 

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

y GREIT
' / PARDUODA

RIMAS L. STANKUS

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

a•«>. Gr.t-r/-21
REALMART, INC. 

6602 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100

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

New Smyrna Beach, PL 
Sav. parduoda citrus vaisių sodą (orange 
grove) ant 5 akrų žemės su 4 mieg., 2 vonių 
geru namu. Nesenai ši nuosavybė buvo 
„rezoned" kaip komercinė, todėl ją galima 
laikyti tokią, kaip yra, arba planuoti biznį. 
Kvalifikuotus pirkėjus finansuotų savi
ninkas. Kreiptis: Joe Stanaitis, tel. 
407-428-2412.

KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

■=--------• 4365 S. Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus, 
kreipkitės j Danutę Mayer. Ji profe
sionaliai, sąžiningai ir asmeniškai 
patarnaus. įkainavimas veltui.

CENTRO KUBAS

Tikrų lietuvių 
nekilnojamojo turto biuras iš 
Vilniaus "Centro kubas" priima 
užsakymus parinkti ir įsigyti 
gyvenamuosius namus ir 
butus Vilniuje. Kiekvienam 
besidominčiam asmeniškai 
suteiksime informaciją.

"Centro kubas" 
Pylimo gatvė Nr. 12 
2001 Vilnius 
Lithuania

teL (370-2) 22-70-90, 
22-78-41

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA

PAGERBTA SESUO 
VIRGINIA MARIE VYTELL

Nukryžiuotojo Jėzaus vie
nuolijos seserys, gyvenančios 
Sopulingosios Dievo Motinos 
vienuolyne, Brockton, Massa
chusetts, š.m. vasario 26 d. buvo 
liudininkėmis, kai Lietuvos 
Vyčiu, ketvirto laipsnio žymeniu^ 
buvo pagerbta jų bendruomenės 
narė sesuo Virginia Marie 
Vyteli. Šiuo būdu sesuo Vir
ginia buvo įvertinta už jos 
ilgametį pasišventimą lietuvių 
reikalams.

Gimusi lietuvių šeimoje, sesuo 
Virginia išmoko lietuvių kalbą 
— seniausią gyvą išlikusią 
kalbą pasaulyje, skaitė lietuviš
kas pasakas, padavimus, le
gendas, kartu su kitais dainavo 
lietuvių liaudies dainas. Įsi
jungusi Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserų bendruomenėn, parašė 
trumpą Lietuvos istoriją, kaip 
įvadą jos dvasinės bendruo
menės — Vargdienių Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų vie
nuolijos istorijai.

Sesers Virginijos susidomė
jimas lietuviais didėjo, jai gavus

paskyrimą į Šv. Petro parapijos 
pr. mokyklą South Bostone, 
Mass. Čia Nukryžiuotojo Jėzaus 
seserys mokė nuo komunistinės 
priespaudos pabėgusių lietuvių 
vaikus.

Norėdama daugiau sužinoti 
apie lietuvius, sesuo Virginia 
įsijungė į Scranton, Penn- 
sylvania, veikusią Lietuvos 
Vyčių kuopą. Sesuo daly
vaudavo Vyčių susirinkimuose, 
kurie vykdavo Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos salėje. 
Galimybė Scranton universiteto 
vakarinėse pamokose mokytis 
lietuvių kalbą, patraukė gausų 
būrį lietuvių kilmės studentų ir 
jų tėvų, norinčių daugiau 
patirti apie savo lietuvišką 
kilmę.

Sesers Virginijos susidomė
jimas Lietuva tebesitęsia iki šių 
dienų. Gyvendama Motiniš
kame name, Brockton, Mass, 
sesuo Virginia skaito lietu
viškus laikraščius ir tomis ži
niomis dalinasi su savo bend
ruomene. Dažnai siunčia 
straipsnelius „Brockton News” 
laikraščiui. Jos pavyzdys yra 
skatinantis ir kitus jungtis į tas 
pastangas.

Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti iki 1994 m. 
kovo 31, iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia.

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms:
1. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio iki 13 liepos.
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai” 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B”
3. „Draugo” kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Lietuvoje, 26 birželio 

iki 12 liepos.
4. Kelionė po Pabaltijį „A” 26 liepos iki 08 rugpjūčio.
5. Kelionė po Pabaltijį „B” 16 rugpjūčio iki 29 rugpjūčio.

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugoms!

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų.

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą.

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse.

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783

Member

American Society 
of Travel Agents

Q) City Center GT-Internetlonel 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2 223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI

LAISVĖS NIEKAS NEŽADĖJO, žvalgybos kari
ninko atsiminimai. Br. Aušrotas. 270 psl. $10.00

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-
činskas. 254 psl.......................................... $10.00

RAŠTAI, II tomas. Jonas Aistis, 454 psl...........  $15.00
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. Tri

makas. 134 psl........................................... $7.00
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė Jan

kutė. 192 psl.............................. ............. $7.00
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 675 psl........................ $12.00
GYVENIMO AKIMIRKOS, II d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 461 psl........................ $10.00
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA

1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. ... $15.00
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai. Antanas

Kučys. 624 psl............................................ $27.00
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE.

Dr. Petras Jonikas. 454 psl...................... $20.00
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius Nori

mas. 207 psl............................................... $10.00
KELIONĖ Į NIEKUR IR ATGAL, Sibiran tremtinės

atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. .. $6.00
ANTANAS KUČINGIS, biografija-atsiminimai.

Ona Narbutienė. 169 psl............................ $5.00
Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai dar 

prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar turi pridėti 
$2.75 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

i



Vėliavų pakėlimas 11 vai. ryto, 11:15 vai. iv. Mi
šios Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Mišias atnašaus kun. J. 
Vaišnys, SJ, giedos sol. M. ir V. Momkai akompa
nuojant muz. M. Motekaičiui. Po Mišių iškilmės prie lais
vės kovų paminklo. Iškilmių metu žodį tars P. Buchas, 
A.L.T. sąjungos valdybos vicepirmininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA

S.m. kovo 13 d., sekmadienį rengia
Kovo Vienuoliktosios, Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Paskelbimo, 

Minėjimą, Jaunimo Centre

Organizacijos su vėliavomis ir visuomenė kviečiamos gausiai dalyvauti.

Minėjimas — didžiojoje salėje. Programą praves D. 
Meilienė.

Programa: invokaciją — kun. J. Vaišnys, SJ.
Kovo Vienuoliktosios Aktas — skaito V. Jonušienė 
gen. konsulo V. Kleizos žodis
paskaita — D. Bindokienė, „Draugo” red.

Meninė dalis: sol. D. Stankaitytė 
muz. A. Vasaitis 
jaunas smuikininkas V. Vasaitis

Teresė ir Albinas Ubai, bevaikė geraširdžių lietuvių, Viduklės parapijiečių pora, globoja 11 
našlaičių. Su jais parapijos klebonas kun. V. Aukštakalnis.

ŠALPA REIŠKIA 
BENDRAUTI

Niekas nesuveda, kiek išeivi
jos lietuviai su gyvenamo krašto 
draugais per organizacijas ar 
asmeniškai siunčia šalpos Lie
tuvon arba savo darbu stengiasi 
prisidėti čia ir ten. Būtų išmin
tinga geriau derinti talką, kad 
nesikartotų ir kad pasiektų vi
sus, kuriems galima šiuo ne
lengvu Lietuvoje laiku padėti.

„Draugo” skaitytojai gerai 
žino apie medicininę pagalbą 
„Mercy Lift”, apie dantų gydy
tojų draugiją, PLB „Saulutė” ir 
JAV LB Socialinės tarybos 
„Lietuvos našlaičių globos” 
komitetą, Religinę Šalpą, Lietu
vos Dukterų draugijos darbą, 
lietuvių kilmės prekybininkų 
bei pramonininkų įmonių ir įstai
gų užuomazgas, Vytauto Didžio
jo universiteto reikalus, išeivijos 
parapijų seseriškų ryšių vysty
mą su parapijomis Lietuvoje, 
SOS vaikų sąjūdį, Landsbergio 
fondą, paramą katalikiškai 
spaudai, Lietuvių fondo įnašus, 
JAV Vyskupų konferencijos mi
lijonines sumas bei suorganizuo
jamas stipendijas, patarnavi
mus naujiems ateiviams Sekly
čioje ir daug kitų darbų.

Nemažiau uolūs yra kitų šalių 
lietuvių kilmės žmonės ir vieti
niai Kanadoje, Australijoje, 
Prancūzijoje, D. Britanijoje, Vo
kietijoje. Vokietijos naujasis 
„Renovabis” katalikų fondas, 
Austrijos bei Italijos vyskupai 
(tai reiškia, tų šalių Bažnyčia, 
žmonės) rėmė ir remia Lietuvos 
Bažnyčią, per ją žmones ir pačią 
šalį.

Kiek nusivylę netikslia pagal
ba — turbūt visi atsimena, kad 
pirmieji prašymai buvo kom
piuteriams — ir labiau išgarsin
tu negu nuošimtiniai svarbiu 
piktnaudojimu, mūsų žmonės 
dabar imasi remti paskiras 
vargstančias šeimas, internatų 
ar vaikų namų vaikučius globo- 
jančiuosius, Caritas skyrius ar 
senelių namus ir pan. Stengia
masi tai vykdyti per patikimus 
žmones, kurie Lietuvoje žiūrėtų, 
kaip siųstoji pagalba panaudo
jama. Šiais laikais nelietuviškos 
įstaigos, pvz. Švedijos Caritas, 
Maltos ordinas, Lietuvos Vaikų 
vilties užvesta ortopedinė klini
ka Vilniuje ir kiti, reikalau
ja apyskaitos — kur kas pa
naudota.

Su apyskaitomis nėra lengva, 
nes tam reikia kitokios kultūros

negu Lietuva paveldėjo iš so
vietų. Sovietiniais laikais 
atskaitomybė būdavo graži, bet 
netiksli, jeigu daugiau kaip 
pusė gaminių niekad nepereida
vo per oficialią rinką, o nubyrė
davo pakeliui. Catholic Medical 
Mission Board, JAV medicini
nės pagalbos įstaiga, per Caritą 
Lietuvon pasiuntė keliolikos 
milijonų vertės priemonių, bet 
nelengva įstaigai buvo išaiškin
ti, kad vakariečiai paramą su
pranta tiksliai, tai yra, su at
skaitomybe, kas kur panaudota 
(visai nesvarstant, kad būtų 
piktnaudota, o tik kad būtų at
siskaityta). Tokie vakariečių 
kultūros reikalavimai kartais 
Lietuvoje sudaro įspūdį, kad su 
šalpa ateina ne tik tvarka, bet 
kontrolė, suvaržymas.

Prie sovietinio vargo „pripra
tę” žmonės yra taupūs, palikda
mi ką nors juodai dienai. Jeigu 
gaunami vaistai galioja dar po
rą metų, jie nebus dabar išdali
nami — todėl vakariečiai susi
gaudę ir siunčia vaistus, kurių 
galiojimo data netrukus išsibai
gia, kad vaistai būtų dabar iš
dalinti. Panašiai yra ir su 
pinigine parama — kai vakarie
čių fondai skiria lėšas, jie galvo
ja vakarietiškai, tai yra, kad 
numatyta ir paskirta suma bus 
išnaudota per nustatytą laiką. 
Lietuvoje tos lėšos taupomos, iš- 
tęsiamos ilgiau, negu suplanuo
tiems metams. Tada užsienyje 
fondas susidaro nuomonę, kad 
lėšos nereikalingos — ir siunčia 
pagalbą į Lenkiją, Vengriją, 
buvusią Jugoslaviją ar kitur 
vietoj Lietuvos.

Tas pats lėšų klausimas yra 
dėl pagalbos vargstančioms šei
moms. Jeigu našlės su vaiku
čiais šeimai duosi visiems me
tams pinigų, ta pagalba gali 
būti atidėta, taupoma dar 
sunkesniems laikams, o nepa
naudota šiandien. Jei senelis ar 
dėdė globoja vaikutį, kas mėnesį 
gaunamus 10 dol. taupys to 
vaiko mokslams, kai užaugs ar 
pasieks 18 m.

Kaip „dypukai” gaudavo 
siuntinėlius per Raudonąjį 
Kryžių ar BALFą karo nusiaub
toje Europoje ir rašydavo savo 
geradariams, net iki dabar pa
laikydami ryšius, taip ir 
užsimezga ryšiai tarp globoja
mųjų Lietuvoje ir gera valia 
jiems pagalbą siunčiančiųjų.

Daug išeivių tiesiog susigimi
niavo su asmenimis ar šeimo
mis, kurioms padeda.

Tokio bendravimo geriausias 
pavyzdys yra parapijų ryšiai, 
kurie JAV vyskupijose yra 
privalomi, tai yra, pajėgesnė 
parapija susiriša su to miesto ar 
užsienio misijų parapija, kuri 
sunkiai verčiasi. Pirmasis žings
nis paprastai yra nuotraukų 
mainai — abiejų bažnyčių prie
angyje iškabintos anos parapi
jos jaunimo, bendruomeninių 
įvykių fotografijos, vaikų laiš
kai ir piešinėliai, statistinės 
žinios apie narių skaičių ir pan. 
Aišku, viena pusė siunčia bran
gesnių daiktų — tiesiog pinigus, 
daiktus, mokslo priemones, bet 
antroji pusė stengiasi jausmais 
atsilyginti tos vietos rankdar
biais, vaikų piešinėliais, padė
kos laiškeliais. Tuo būdu gavė
jai nėra kitų dosnumo „aukos”, 
o bendrauja toje pačioje žmoni
jos šeimoje, toje pačioje visuoti
nėje Bažnyčioje. Detroito Dievo 
Apvaizdos parapija Gavėnios re
kolekcijoms pasikvietė savo 
globojamos Lietuvos parapijos 
kleboną.

Viename Lietuvos kaime va
sarą nuskendo jaunas vyras, 
liko našlė su trimis mažais vai
kučiais. Aišku, jai reikia 
ekonominės pagalbos, bet išjos 
žodžių ir nuotaikos galima 
ryškiai suprasti, kad ji mielai 
susirašinėtų, pasakotų apie vai
kus ir kaimą, (rašančio žodžiais) 
„širdį išlietų”. Galima neabe
joti, kad tas žmogiškas ryšys bus 
didelė dvasinė parama vienišam 
žmogui su didžiule krūva vargų, 
kuriems galo nematyti. Iš tokio 
bendravimo išryškės ir taiklesni 
būdai padėti žmogui, asmeniui. 
Kitoje panašioje padėtyje esan
čioje šeimoje sūnelis labai 
mėgsta arklius, tai šalpą tei
kiančioji nusiuntė 1994 m. kalen
dorių su žirgų nuotraukomis. 
Tada „teta” Amerikoje tampa 
nebe daiktų šaltinis, o žmogus, 
kuris su kitu pagarbos vertu 
žmogumi bendrauja.

Jeigu kuo lietuviai Lietuvoje 
didžiuojasi — tai savo kuklumu. 
(Nors ir išeivijoje pasitaiko 
asmenų, kurie nori, kad jų 
kuklumas būtų visiems aiškiai 
žinomas). Kokia tai būtų dory
bė, žmogus nori kaip nors at
silyginti už tai, ką gauna. Kai 
tenka būti Lietuvoje ir perduoti 
kitų įduotus siuntinėlius, net ir 
šiam pasiuntiniui duodama me
daus, svarainių uogienės, namie

RELIGIJA LIETUVOS 
MOKYKLOSE

Su laisvėjimu Lietuvoje atgi
jo tikėjimo laisvė ir mokyklose 
imta dėstyti tikyba. Tačiau ti
kybos mokytojui šie laikai yra 
didelių sunkumų ir didelių rei
kalavimų. Mokykla vengia tie
siai ir drąsiai pasisakyti už 
krikščioniškąsias vertybes. Mo
kytojui nelengva įtikinti moki
nius, kad Dvasios Tiesa daugiau 
reiškia už medžiaginius daik
tus, kai tuo tarpu mokinių tėvai 
elgiasi ir gyvena visai kita kryp
timi. Daugumas tėvų galvoja, 
kad tikėjimo dėstymas mokyk
lose yra mažavertis, nors dalis 
vaikų ateina į pamokas noriai.

Tikybos mokytojo ugdymu rū
pinasi visų Lietuvos vyskupijų 
katechetinės mokyklos, Vil
niaus pedagoginio universiteto 
Tikybos katedra ir Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto 
teologijos fakultetas.

Jau kuris laikas man teko 
laiškais susipažinti su sesele 
širdiete, kuri dėsto tikybą mo
kykloje ir nori pasidalinti su 
„Draugo” skaitytojais savo 
patirtimi.

— Koks yra dabartinis Lie
tuvos jaunimas?

Dabartinis Lietuvos jaunimas 
labai nevienodas. Yra ieškančių 
pačių aukščiausių dvasinių ver
tybių ir bandančių gyventi pa
gal Dievo ir Bažnyčios įsaky
mus. Tokie dalyvauja parapijų, 
katalikiškų organizacijų veiklo
je, gieda bažnyčių choruose, bu
riasi į Maldos, Eucharistijos 
bičiulių, Gyvosios dvasios ben
druomenes, Šv. Rašto studijų 
grupeles, dalyvauja karitaty vi- 
nėje veikloje. Tokie organizuo
ja prasmingą ir turiningą kul
tūrinę veiklą: minėjimus, kon
certus, stovyklas, žygius, ek
skursijas. Bendrauja su kitų 
kraštų krikščioniškaisiais judė
jimais, ypač aktyviai su Tezė 
bendruomene, fokuliarais. Pa
lengva, bet atgimsta skautų 
ateitininkų organizacijos aukš
tosiose ir bendro lavinimo mo
kyklose. Bando veikti pagal tų 
organizacijų nuostatus ir pro
gramas, jas adaptuodami. Ta
čiau tos organizacijos yra em

keptų pyragaičių, vaikučio pieši
nėlių, pakviečiama kavutės, ar 
miestą apžiūrėti, gėlytėmis pa
lydi aerodrome visai „svetimi” 
žmonės.

Kita jauna našlė su keturio
mis mažametėmis dukrelėmis, 
ranką paėmusi sako, kad „nebe
nori, nebegali tik iš labdaros gy
venti” (reikia suprasti jog 
turbūt jai skaudu, kad nepajė
gia savo šeimos pati be pagalbos 
aprūpinti). Tada tenka imti abi 
jos rankas ir aiškinti, kad čia 
nėra labdara, o bendravimas 
žmogaus su žmogumi — tegu 
dukrytės parašo laiškelį, nu
siunčia sudžiovintą gėlytę, gal 
kas gali parūpinti šeimynėlės 
nuotrauką, o ji pati — parašyti, 
ką jaučia, galvoja.

Tikri Evangelijos prasme 
vargdieniai netrukus dalijasi su 
kitais, taip pat vargingai gyve
nančiais — atiduoda dalį savo 
šeimai gautų vaistų, vitaminų, 
rūbų, lėšų. Jie į tokią pagalbą 
artimui nežiūri kaip į šalpą ar 
labdarą, o tik kaip į žmogiško 
broliškumo — seseriškumo da
lyką. Iš šių vargdienių dosnumo

brioninėje stadijoje. Nėra jaunų 
žmonių — entuziastų, kurie ver- 
žtųsi į tas organizacijas, nes 
nėra informacijos. Nėra ir pačių 
organizacijų, išskyrus tą trupu
tį, kuriam padėjo gerb. prof. dr. 
Arvydas Žygas ir dr. kun. Kęs
tutis Trimakas. Jie tik ir galėtų 
teisingą ir kompetentingą žodį 
tarti apie ateitininkiją.

Yra jaunimo, kurie ieško sa
vęs įvairiose sektose (Tikėjimo 
žodis, Apaštalų bažnyčia, įvai
rios budizmo atmainos). Sektų 
kontingentas „migruoja”, jų 
pasekėjai blaškosi nuo sektos 
prie sektos, ieškodami kuo di
desnių „ekstazių”, malonumų.

Yra viskam abejingų, nusivy
lusių, iš kurių kai kas bando 
baigti gyvenimą net savižudybe.

— Ar tikybos pamokos pa
veikia jaunimą?

Jaunimas gimnazijose, prieš 
kurių veidus kasdien stovime 
mes, tikybos mokytojai, neturi 
tinkamos dirvos, kur galėtų 
augti dvasia, skleistis, klestėti. 
Į tikybos pamokas mokiniai 
ateina noriai, džiaugsmingi, 
linksmi — kaip į šventę. Jie 
domisi viskuo: ir Jėzaus asme
niu, ir malda, ir giesme — vis
kuo. Žvelgiu į juos ir galvoju: 
„Viešpatie, aš kasdien mel
džiuos už juos. Kasdien aukoju, 
kas sunku”. Taigi, turiu viltį, 
kad darbas ne veltui, kad bus 
žiedai ir vaisiai. O pirmadienį 
atėjus prarandu viltį. Jaunimas 
gyvena šeimose. O jų tėveliai 
netikintys, nepraktikuojantys. 
Tik vienas — kitas ne indiferen
tas. Kai pirmadienį paklausiu, 
ar sekmadienį dalyvavo šv. Mi
šiose, iš 30 mokinių, esančių 
klasėje, pakyla 1-2 rankos. O 
kartais — nė vienos. Ir kaip grau
du! Kaip skaudu! Nekartą ap
siverkiu jų akivaizdoje ir vėl 
įtikinu, kad Dievo žodis ir Dievo 
stalas, — svarbiausi dalykai 
žemėje. Kad nedalyvaut sekma
dienio šv. Mišiose yra didesnis 
praradimas negu mirtum, negu 
sudegtų tavo namai... Jie patyli. 
Susimąsto. Išklauso, o kitą sek
madienį vėl neina. Visi taip 
sako: „Mūsų šeimoj niekas

kitiems žmogus pasimokai nuo
taikos, kad šalpa ar labdara 
tampa bendravimu, žmogišku 
ryšiu, kuris už daiktus branges
nis ir visoje teikiamoje pagalbo
je glūdi.

Siunčiama pagalba nublunka 
prieš „atlygį”, kurį žmonės 
patiria, kai buvusių visai sveti
mų žmonių šeima pakviečia bū
ti Krikšto tėvu ar motina, naują 
vaikelį pavadina geradarės var

du, kviečia kaime aplankyti ir 
pabuvoti, mielai priimtų į savo 
butą mieste, patys susispausda- 
mi ar dalį šeimos pas močiutę ar 
kitus apgyvendindami.

Toks žmogiškas ryšys laiške
liais šelpiamiesiems ir iš Lietu
vos atgal liudytų, ką išeivijos 
lietuviai nori Lietuvai duoti ar 
atiduoti — ne atliekamus daik
tus ar išteklius, net ne savo 
sunkiu dešimtmečių darbu už
dirbtuosius, bet save patį, savo 
širdį. Ir paramos sulaukęs, žmo
gus aiškiau supras, kad dėkoja, 
atsilygina tokia pat neįkainoja
ma laisva dovana — savąja.

A. Saulaitis, SJ

neina. Visi miega. Po to — vieni 
skalbia, kiti televizorių žiūri, 
dar kiti verda. Kaip aš čia 
vienas išsiskirsiu iš visų ir eisiu 
į bažnyčią. Visi juoksis. Da
vatka vadins”.

— Koks mokinių skaičius 
lanko tikybos pamokas?

Tikybos pamokas gausiausiai 
lanko žemesnių klasių mokiniai 
— maždaug 99%. Vyresniųjų 
apie 50%. Labai daug priklauso 
nuo tikybos mokytojo asmeny
bės. Vilčių teikia tai, kad 
tikybos mokytojo darbui ateina 
rengtis jaunų žmonių. Pedago
giniame universitete įkurta 
Tikybos katedra. Aukštąjį tiky
bos mokytojo pasirengimą pa
siryžę gauti 30 studentų. Kiek
vienoje vyskupijoje veikia 4 
metų aukštesnės neakivaizdi
nės katechetų mokyklos.

— Ar yra skirtumas tarp 
miesto ir kaimo jaunimo?

Ir mieste, ir kaime labai daug 
reiškia kunigų entuziazmas, 
mokytojai. Kaimuose, kur tuo

A.tA.
STANLEY PIEŽA

Gyveno St. Pierre, IN, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1994 m. kovo 9 d., 12:05 vaL ryto, sulaukęs 88 metų.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukterys — Joanne McGlone, žentas John, 

Bernadette Shaner, žentas Dennis; sūnūs - John, marti Sun- 
Cha, Thomas, marti Cindy; šešiolika anūkų ir aštuoni 
proanūkai.

Velionis yra buvęs „Chicago American” religinio skyriaus ,
redaktorius, Little Co. of Mary Care Center, St. Pierre, IN 
direktorių tarybos pirmininkas, direktorius „Draugo” 
direktorių tarybos, „Leader” laikraščio Indianoje žurnalistas 
ir Starke County Council of Ageing direktorius. Taip pat 
priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #36.

Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 11 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 12 d. iš All Saints 
katalikų bažnyčios, St. Pierre, IN po 11 vai. ryto šv. Mišių 
už velionio sielą. A. a. Stanley Pieža bus palaidotas All Saints 
kapinėse, St. Pierre, IN.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterys, sūnūs, žentai, marčios, anūkai ir 
proanūkai.

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

--------- ------------------------------------------------------------------------

A.tA.
MILDAI PANARIENEI

mirus, sūnų RAIMUNDĄ, marčią DAIVĄ, sūnų 
ARVYDĄ ir jo šeimą, visus gimines bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Dana ir Vilius Baziai 
Irena ir Petras Kazlauskai 
Bronė ir Albertas Kremeriai 
Roma ir Viktoras Masčiai 
Emilija ir Liūdas Valančiai

A.tA.
VLADUI ŠLEŽEVIČIUI

Lietuvoje mirus, brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ ir jo šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

LF Bičiulių Čikagos sambūris

labai rūpinasi klebonai, reikalai 
geresni. Veiklus klebonas išju
dina jaunimą, randa laiko jaunų 
žmonių katechizacijai ir evange
lizacijai. Miestuose parapijų kle
bonai gali nemažai nuveikti. Vi
sur lemia kunigo ir mokytojo as
menybė.

— Ko galima tikėtis iš 
jaunimo?

Yra jaunimo, kuris lemtingais 
Lietuvos gyvenimo momentais 
(sausio 13) parodė, kad tikrai 
gali aukotis už tautą ir religiją. 
Jaunimas — viltis. Tačiau netu
rint kryptingų ir objektyvių 
tyrimų sunku pasakyti tikslius 
skaičius. Gyvenimo patirtis, 
stebėjimai, pokalbiai su jauni
mu leidžia teigti, kad didesnė 
pusė jaunimo sveika, nors akty
viai reiškiasi ne visi viduje 
apsisprendę už Gėrį, Tiesą, 
Grožį, už Dievą ir Tė
vynę.

Dėkoju už pokalbį tikybos 
mokytojai seselei Apolonijai 
Andzevičiūtei.

Kalbėjosi
Marija Remienė
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Kun. Rimas Gudelis, Lietu

vos Ateitininkų federacijos 
pirmininkas, šį šeštadienį, kovo 
12 d., 7 v.v. Ateitininkų na
muose, Lemonte, susitiks su 
ateitininkais sendraugiais. Bus 
pranešimas apie Ateitininkų 
kongresą ir Lietuvą. Visi sen
draugiai kviečiami dalyvauti.

Sekmadienį, kovo 13 d.,
7:45 vai. ryte, studentai atei
tininkai renkasi Jaunimo cent
re Čikagoje ir važiuos dirbti su 
„Habitat for Humanity” pro
jektu. Visi, norintys savo darbu 
padėti artimiesiems Kristuje, 
kviečiami prisijungti. Dėl 
informacijos skambinti Mariui 
Polikaičiui — 708-257-2022.

Dėmesio! Jaunimas ateina 
į talką! Jeigu esate vyresnio 
amžiaus ir jaučiate, kad jums 
reikia pagalbos susitvarkyti po 
žiemos namus ar kiemą, atei- 
tininkiškas jaunimas pasiruošęs 
padėti š.m. kovo 19 d., šeš
tadienį. Tos pačios dienos vaka
re, 6 vai., Jaunimo centro Jėzui
tų koplyčioje bus šv. Mišios. 
Norintiems Mišiose dalyvauti, 
mes parūpinsime transpor- 
taciją. Ši pavasarinė talka savo 
žmonėms mums, jaunimui, bus 
ir dvasinis atsigaivinimas, o 
jums — parama. Norintieji šia 
paslauga pasinaudoti, prašome 
skambinti vakarais nuo 5 iki 7 
vai. vak. Mariui Katiliui-Boyds- 
tun, tel. 312-226-7673; arba 
dienos metu į Socialinės tarybos 
raštinę Birutei Podienei, tel. 
312-476-2655.

PLP (Pirmojo Lietuvos pre
zidento) Karo Mokyklos XX lai
dos karininkui ltn. Kostui 
Lukošiui mirus Toronte, jo 
ginklo broliai nuo užuojautos 
likusius pinigus ($31.25) auko
ja „Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetui. Lietuvos našlaičių 
vardu komitetas yra dėkingas.

„Lituanica” — lietuvių fut
bolo klubo metinis narių 
susirinkimas sekmadienį, kovo 
20 d., 1 vai. p.p. vyks Lemonte, 
Lietuvių centro posėdžių kam
baryje. Dienotvarkėje — 
pranešimai apie veiklą, valdy
bos rinkimai, klausimai ir 
sumanymai. Nariai ir prijau
čiantieji kviečiami dalyvauti.

x Naujos kartos lietuvių 
dailininkų paroda atidaroma 
kovo 11 d., penktadienį, 7 v.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Atidarymo metu kalbės 
gen. kons. V. Kleiza. Muzikinę 
programą atliks pianistai Sona
ta ir Rokas Zubovai. Visi kvie
čiami. (sk)

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų 
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta 
į namus. Kreiptis: Raymond
C. Polikaitis, Accountant, 
tel. 708-597-9454 arba 708- 
371-2184.

(sk)

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les- 
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773.

(sk)

Auka steigiamam „Draugo” paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms.

Čekius rašyti:

DRAUGAS FOUNDATION
4545 W. 63rd St, Chicago, IL, 60629

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
kovo 15 d., 7:30 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Susirinkime paminėsime 
savo globėją šv. Kazimierą ir 
taip pat šv. Juozapą, kurio 
šventė yra šį mėnesį. Mūsų 
viešnia-kalbėtoja bus Birutė Ja
saitienė, kuri painformuos apie 
JAV LB Socialinės tarybos 
veiklą Čikagoje. Po susirinkimo 
— vaišės. Visi kuopos nariai ra
ginami susirinkime dalyvauti.

Čikagietės Dianos Reinie
nės pastangų dėka, MacDonald 
restoranų bendrovė paaukojo 
Lietuvos našlaičiams per 2,000 
žaislų ir saldainių. Visas šias 
dovanas nuvežė ir jų persiun
timą finansavo Diana Remienė. 
Šios dovanos buvo paskirstytos 
Klaipėdos, Mažeikių, Akmenės, 
Šiaulių ir Vilniaus našlai- 
tynams, suteikiant bent mažą 
dalelę džiaugsmo.

Diana Remienė labai domisi 
Lietuvos našlaičiais ir ateityje 
dės pastangas palengvinti jų 
gyvenimo dienas.

Solistai Algirdas Brazis, 
Dalia Eidukaitė-Fanelli ir Ed- 
wardas Zelnis, kartu su Lietu
vos Vyčių ir St. Andrew The 
Apostle bažnyčios chorais ir 
orkestru, sekmadienį, kovo 13 d. 
4 v. p.p. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje Brighton Parke 
ruošiamame religiniame kon
certe atliks T. Dubois „Pasku
tinius septynius Kristaus žo
džius” ir kitus religinius 
kūrinius. Šio pobūdžio koncertą 
muz. Faustas Strolia ruošia jau 
25-ti metai. Visi kviečiami.

Dalia Eidukaitė-Fanelli.

x „Skambėk, pavasarėli!” 
madų parodoje kovo 13 d. 12 vai. 
Lexington House dar yra vietos 
prie stalų. Skambinkite V. Slap- 
šienei („Žiburėlis”) tel. 
708-968-3057 arba J. Žukaus
kienei („Vaikų Nameliai”) tel. 
708-771-8617. Bilietai $30 asm.

(sk)

x TALPINTUVAI PER 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road — 
Tel. (312) 847-7747.

(sk)

Dainavos” ansamblio vyrų choras taip pat pasirodys didžiojo koncerto metu Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje kovo 20 d. Koncertą rengia „Draugas”, chorui vadovauja muz. Darius 
Polikaitis. .. . _ , ...

Čikagos vienuoliktasis tele
vizijos kanalas praėjusį antra
dienį 7 vai. vak. transliavo apie 
miesto pašto veiklą pokalbį su 
žymesniais miesto asmenimis. 
„Sun-Times” kolumnistas Char
les Nicodemus, miesto tarybos 
narė Mary Ann Smith, Čikagos 
universiteto profesorius ir kiti 
labai neigiamai atsiliepė apie 
laiškų bei laikraščių pristatymą 
žmonėms. Pašto tarnautojai 
nesistengia patarnauti — 
laiškai pristatomi po 2, o kartais 
net ir po 3 savaičių, o daugeliu 
atvejų laikraščiai, kurie 
siunčiami antros klasės paštu ir 
žurnalai trečios klasės paštu, 
visai neprįstatomi. Inspektoriai 
neseniai surado 40 tūkstančių 
pašto vienetų sunkvežimiuose 
užkištų. Daugeliui nebuvo laiku 
pristatyti pensininkų valdžios 
čekiai. Kvietimai į vestuves 
atėjo kelios savaitės po ves
tuvių, ir t.t. Pašto viršininkai 
užstoja savo tarnautojus; jei kas 
išeina į pensiją, tai jo vieton 
ateina jo draugas dirbti, nežiū
rint, kad jis tam darbui gal ir 
netinka. Į skundus centriniame 
pašte atsakoma, jog bus geriau, 
tačiau pažangos nėra. Net mies
to Taryba nieko negali padėti, 
nes paštas priklauso federalinei 
valdžiai. Randama vis daug 
pasiteisinimui argumentų.

„Draugo” administracija dar 
kartą primena savo skaity
tojams, jog paštan laikraštis kas 
vakarą pristatomas laiku. Jei 
kas negauna laikraščio, prašo
me protestuoti savo vietiniam 
paštui ir reikalauti pasiaiš
kinimo. Chicagos paštas įver
tintas pačiu blogiausiu visoje 
Amerikoje. Minėtoje televizijoje 
pašto viršininkai atsisakė po
kalbyje dalyvauti.

x Parduodu Urbanoje, ne
toli universiteto trijų miegamų 
namą. Apstatytas baldais, 
gerame stovyje. Skambinti 
vakarais, tel. 708-469-9463.

(sk)

x JAV LB XIV Tarybos 
kandidatų pristatymas vi
suomenei bus kovo 13 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių, 12:30 
vai. ne 1:30, kaip per klaidą 
buvo pažymėta kovo 5 d. „Drau
go” 8 psl. Rengėjai atsiprašo.

(sk)

x Marija ir Leonas Bajo
rūnai, iš Pompano Beach FL 
globoja vieną našlaitį Lietuvoje. 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetui atsiuntė $150. Komi
tetas dėkoja. Komiteto adresas; 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Aldermanas Edward M. 
Burke, Chicagos miesto 
finansų komiteto pirmininkas 
„Lietuvos Našlaičių Globos” 
komitetui atsiuntė $150.00 ir 
sako: „Su malonumu prisidedu 
prie jūsų tokio gražaus ir kil
naus darbo — globoti našlaičius 
Lietuvoje”. Komitetas našlaičių 
vardu dėkoja. Komiteto adresas: 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

JAV LB XIV TARYBOS KANDIDATAI

JAV LB Vidurio Vakarų Apy
gardos Rinkimų Komisija 
skelbia JAV LB XIV-sios Tary
bos kandidatų sąrašą:

Pirmas rajonas
Budrienė Jūratė, 42 m. mar- 

keting specialistė, Lietuvos Vai
kų vilties reikalų vedėja;

Daulienė Salomėja, 67 m. pen
sininkė, Apylinkės valdybos 
pirm.;

Gylys Linas, 48 m. administ
ratorius, LB narys;

Jasaitienė Birutė, 63 m. me
dicinos technologė, JAV Soc. R. 
Tarybos pirm.;

Kerelytė R. Svajonė, 32 m. 
administratorė, Tarybos narė;

Kisielius Petras, 76 m. medi
cinos daktaras, Tarybos narys;

Liautaud Gražina, Lietuvos 
Vaikų vilties pirm.;

Narutis Vytas, 42 m. moksli
ninkas, Tarybos narys;

Norušis Linas, 36 m. nekilno
jamo turto įkainuotojas, buvęs 
Tarybos narys;

Polikaitis Juozas, 58 m. 
inžinierius, Tarybos narys;

Račkauskas Jonas, 52 m. pro
fesorius, buvęs Švietimo Tary
bos pirm.;

Ragas Leonidas, 59 m. dantis
tas (D.D.S.), LB narys;

Razma Antanas, 71 m. gydy
tojas, LB Garbės Teismo pirm.;

Remeikis Tomas, profesorius,

Čikagos savivaldybės rašti
ninkas Emest R. Wish, kartu su 
miesto pajamų direktore Judith
C. Rice, vasario 25 d. padarė pa
reiškimą spaudai, kad per 
praėjusias tris savaites, pra
dėjus rašyti vairuotojams 
pabaudas už automobilio 
lipinuko neturėjimą, surinkta 
250,000 dol. Apie 110,000 
vairuotojų gavo paraginimus 
susitvarkyti lipinuko reikalą ar
ba prarasti automobilių 
numerių lenteles. Ateinančių 
dviejų savaičių laikotarpyje bus 
išsiųsta dar 100,000 priminimų 
atsilikėliams. Vairuotojas po to 
turi per 30 dienų lipinuką įsigy
ti, tačiau lipinuko kaina nuo ko
vo 1 d. padvigubėjo ir neparei
gingam vairuotojui iš viso lipi- 
nukas kainuos 90 dol.

Čikagos lituanistinės mokyklos dir. Jūratė Dovilienė priima Illinois guberna
toriaus Jim Edgar sveikinimą mokyklai Vasario Šešioliktosios minėjme 
Jaunimo centre. Sveikinimą įteikia Pat Michalski (kairėje), gubernatoriaus 
įstaigos etniniams reikalams vedėja.

buvęs Krašto Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm.

Sušinskas P. Kęstutis, 43 m. 
inžinierius, Tarybos narys;

Šlenys Liudas, 60 m. inžinie
rius, buvęs Apyl. valdybos 
pirm.;

Vindašienė A. Birutė, 65 m. 
mokytoja, buvusi Apygardos 
vald. pirm.;

Vitkus Aleksas, 70 m. inžinie
rius, buvęs PLB iždininkas.

Antras rajonas
Karnius Albinas, pensi

ninkas, Apylinkės valdybos 
pirm.;

Vilutienė Birutė, medicinos 
technologė, Tarybos narė.

Trečias rajonas
Binder Rima, 54 m. mokytoja, 

Tarybos narė;
Grybinas Zigmas, 70 m. mo

kytojas, Apylinkės valdybos 
pirm.;

Pliūrienė-Ardytė Rėdą, preky
bininkė, Apylinkės valdybos 
pirm.;

Narušis G. Regina, 56 m. 
advokatė, Tarybos narė.

Ketvirtas rajonas
Jarašius Arvidas, 41 m. 

inžinierius, buvęs Apyl. valdy
bos pirm.;

Sakalaitė Aušrelė, 53 m. 
finansų analiste, buvusi Apyl. 
vald. ižd.

Susitikimas su kandidatais 
ruošiamas PLC Lemonte, kovo 
13 d., po Mišių Pal. Jurgio Ma
tulaičio misijoje, 12:30 vai. p.p.

JAV LB Vidurio Vakarų 
Apygardos Rinkimų

Komisija

Aleksas Janušas iš tolimojo 
Vancouverio Kanada, atsilygin
damas už „Draugo” prenumera
tą, kartu prisimindamas savo 
žmoną Domicėlę, kuri sulaukusi 
84 metų „išėjo nebegrįžtamai”, 
kaip jis mums rašo savo laiške, 
jos atminimui atsiuntė dar 210 
dol. čekį, kai buvo jos mirimo 
metinės. „Aš nenoriu palikti be 
„Draugo” ir su meile linkiu 
visiems „Draugo” darbuotojams 
laimingų ateinančių metų”. 
Tauriajam lietuviui nuoširdžiai 
dėkojame už auką, linkime jam 
Dievulio palaimos ir sveikatos.

ŽINGSNIAI' 
STEBUKLINGAME

KREPŠELYJE

Sakoma, kad neapsiavus kito 
batais, su jais nepavaikščiojus, 
nesuprasi, nežinosi, ką tas žmo
gus jaučia, išgyvena. Rodos per 
praėjusius pusantrų metų ’ 
vienokiu ar kitokiu būdu teko 
bent iš dalies išgyventi beveik 
visus „Lietuvos Vaikų vilties” 
globojamų motinų ar tėvų jaus
mus. Tačiau tik šį rytą, kalban
tis su „Lietuvos Vaikų vilties” 
komiteto pirmininke Gražina 
Liautaud, diskutuojant globo
jamų vaikų stovį, Gražina prasi
tarė: „Įdomu, ką tas vaikas 
jaučia?”

Kalbėjome ir džiaugėmės 
Roko Andriuškevičiaus pa
žanga. Rokui ketveri metai. 
Čikagoje Rokas su mama Nijole 
jau išbuvę septynis mėnesius ir 
neaišku, kada Rokas grįš į 
Kulautuvą pas tėtę, močiutę.

Rokas naujagimystėje persir
go kraujo užkrėtimu, susikomp
likavusiu dešiniojo šlaunikaulio 
ir kairiojo blauzdikaulio pūlin
gu uždegimu. Liga pažeidė 
kaulų augimo zonas. Nelygiai 
augo dešinysis šlaunikaulis ir 
kairysis blauzdikaulis. Atsirado 
kairiojo kelio sąnario išorinis iš
krypimas, tapo nejudrus deši
nysis kelio sąnarys. Dešinioji 
koja 3.1 cm trumpesnė už 
kairiąją.

„Lietuvos Vaikų vilties” globojamas 
Rokas Andriuškevičius iš Kulau
tuvos.

Berniukas kojomis nesirėmė, 
nevaikščiojo — buvo ryškus 
raumenų sunykimas. Po Sekly
čios antrąjį aukštą šliaužiodavo; 
vasarą, rudenį lauke važinė
davo geraširdžio žmogaus pa
dovanotu triratuku.

Šiandien, po lapkričio mėn. 
darytų operacijų, šlaunikaulis 
atstatytas vieton, uždėtas trim 
mėnesiam gipsas, o ant kairio
sios kojytės, tempimo/tiesinimo 
aparatas. Su ,,walker” pagalba, 
Rokas atsistoja ant savų kojų. O 
jau apytikriai prieš mėnesį, 
kiekvieną dieną vis mažiau 
mamos prilaikomas, atžings- 
niuoja keletą kartų per dieną 
aplankyti Seklyčios raštinės 
tetas. Raštinėje, po tetos Ra
sos stalu, yra stebuklingas 
krepšelis. Krepšelyje — sal
dainių įvairybė, mašinyčių 
rinkinys, džiovintų bulvių ir 
kitų skanėstų maišeliai, karts 
nuo karto pasitaiko ir staigme
nėlė.

Rokas žino, kad kai tik ateina 
teta Rasa, teta Jūratė, o vaka
rais teta Birutė, atžingsniavus 
aplankyti, bus užsidirbamas iš 
stebuklingo krepšelio kuris gar
dumynas arba žaisliukas. Roko 
raumenys kasdien stiprėja, 
kojytės darosi paklusnesnės.

Įdomu, ką ketverių metų 
Rokutis mąsto, ką galvoja, 
žingsniuodamas stebuklingo 
krepšelio link? Akutėse spindi 
tikslo pasiekimo džiaugsmas, 
rankutėje švyti išsirinktas 
stebuklingo krepšelio lobis, o 
tas gavinys atrodo toks papras
tas, toks menkas, toks mažutis, 
palyginus su kiekvienu žengtu 
žingsniu.

Jūratė Budrienė ir 
Danutė Burbienė

iŠ ARTI IR TOLI

PROF. V. LANDSBERGIUI 
JAV LANKANTIS

Vytautas Landsbergis, pa
kviestas JAV Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės, 
kovo 14-20 d. lankysis New 
Yorke, Philadelphijoje, Cle
velande ir Detroite. Šiose vieto
vėse bus minima Kovo 11-toji. 
Detroito apylinkei vadovauja 
pirm. Nijolė Zelwinder.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Philadelphijos apylinkė
kovo 15-tą dieną rengia Vytauto 
Landsbergio susitikimą su lietu
vių visuomene 7 vai. vak. Lietu
vių namuose (Lithuanian Music 
Hali).

LB Philadelphijos apylin
kės pirm. Teresės Gečienės 
pastangomis, prof. Vytautas 
Landsbergis yra pakviestas 
pasikalbėjimams į World Af
fairs Council of Philadelphia ir 
į Foreign Policy Research Ins
titutą University of Penn
sylvania.

Gailutės Klimaitės pastan
gomis, prof. Vytautas Lands
bergis yra pakviestas kalbėti Ci
ty Club of Cleveland kovo 17 d., 
12 vai., miesto centre, 850 
Euclid Avė., kampas 9-tos gat
vės ir Euclid, tel. 216-621-0082. 
Kaina 12 dol. asmeniui.

Sol. Astos Kriščiūnaitės 
koncertas rengiamas Detroite 
prof. Vytauto Landsbergio 
viešnagės metu, kovo 19 d., 7 
vai. vak., Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos Kultūros 
centre. Koncertą rengia Lietu
vių Bendruomenės Detroito 
apylinkė.

Romas Apanavičius, Lietu
vių Bendruomenės Clevelando 
apylinkės pirmininkas, or
ganizuoja Vytauto Landsbergio 
susitikimą su lietuvių visuo
mene kovo 16 d., kuris bus pra
vestas Kovo 11-tos dvasioje. 
Iškilmės pradedamos pamal
domis 7 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijoje.

Rūta Mikulionienė, „Žibu
rio” lituanistinės mokyklos 
vedėja, Detroite organizuoja 
mokinių susitikimą su Vytautu 
Landsbergiu kovo 19 d. 10:30 
vai. r., mokykloje. Bus paminėta 
Nepriklausomybės atstatymo 
diena.

Janina Udrienė, švietimo 
vadovė, JAV Detroito apylinkės 
valdyboje praves iškilmingos 
vakarienės programą kovo 19 
d., 7 vai. vak., Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje. Pagrindinę 
kalbą pasakys prof. Vytautas 
Landsbergis.

Liūda Rugienienė, Michi
gano apygardos pirm., organi
zuoja apylinkių valdybų susi
tikimą su prof. Vytautu Lands
bergiu kovo 19 d., 6 vai. vak. 
Dievo Apvaizdos lietuvių pa
rapijos Kultūros centre.

Kęstutis Miklas, New Yorko 
apygardos pirmininkas, or
ganizuoja lietuvių visuomenės 
susitikimą su prof. Vytautu 
Landsbergiu kovo 14 d., 7:30 
vai. vak. Kultūros Židinyje.

BOSTONAS

Petro Čepo Jaunimo fon
das (Stipendija jaunuoliui,-ei 
vykti į Lietuvą) šeštadienį, kovo 
26 d., Lietuvių Piliečių klubo 
trečio aukšto salėje ruošia iš
kilmingus šokius. Atgaiva ir už
kandžiai 6 v.v. Vakarienė — 7 
v.v. Programą atliks liaudies 
ansamblis „Bijūnas” iš Lietu
vos. Šokiams gros „Žagarai” iš 
Hamilton, Ont. Visi kviečiami. 
Informacijai kreiptis į Elytę 
Kazlaitę, tel. 617-354-0509, ar
ba Audrą Veitaitę, tel. 
617-268-7026.




