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Jungtinės Tautos teikia 
Lietuvai, Latvijai, Estijai 

techninę paramą 
Gintė Damušytė atstovavo Lietuvai 

New Yorkas, 1992 vasario 
18. — Pagrindinis Jungtinių 
Tautų techninės paramos fon
das praeitą savaitę priėmė 
penkias naujas nares — 
Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Baltarusiją ir Ukrainą, 
suteikdamas joms paramos 
gavėjo statusą, praneša 
Lietuvos Misija Jungtinėse Tau
tose. 

Vasario 10-14 d. Jungtinėse 
Tautose New Yorke posėdžiavo 
šio fondo — United Nations 
Development Programine — 
taryba, kuri susirenka du kar
tus metuose įvertinti UNDP 
administruojamas programas 
progresuojančiuose kraštuose. 

Baltijos valstybių Užsienio 
reikalų ministrai jau praeitų 
metų rudenį įdavė prašymą 
įstoti į UNDP eiles, Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai tapus 
Jungtinių Tautų narėmis, ir su 
JT Generalinio sekretoriaus 
pritarimu įsteigti UNDP admi
nistruojamą Baltijos fondą. 

Estijos ambasadoriaus žodis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

vardu į UNDP tarybą prabilo 
Estijos ambasadorius Jungtinė
se Tautose Ernst Jaakson. Savo 
vasario 11d. sakytoje kalboje, 
j i s pabrėžė, kad Baltijos 
vasltybės „keliasi iš kolonia
lizmo etapo, kuriame politinės 
ir ekonominės struktūros netar
navo Baltijos valstybių gyven
tojams". Jis atkreipė dėmesį į 
UNDP atstovų gruodžio mėn. 
kelionę į Baitįjos valstybes, 
kurios metu jie su valdžios 
atstovais suprojektavo darbo 
programas. Šiomis programo
mis siūloma įtvirtinti Lietuvos 
Banką, naują valiutinę sistemą 
ir privatų sektorių bei parūpinti 
specialistus gamtosaugos ir 
tarptautinės teisės srityse. 
Donorės valstybės šiltai priėmė 
Baltijos vasltybių išreikštą norą 
ne tik gauti paramą, bet ir ją 
pagal savo galimybes suteikti 
kitiems. Amb. Jaaksonas savo 
kalboje paminėjo, kad Baltijos 
medikai ir inžinieriai yra dirbę 
kituose kraštuose ir yra pasi
ruošę toliau tarnauti tų kraštų 
gerovei. 

Šioje specialioje sesijoje 
donorės - valstybės, kaip JAV, 
Kanada, Vakarų Europos šalys, 
kurios finansuoja UNDP vysty
mosi programas, sveikino nau
jas nares, primygtinai pabrėž-
damos, kad UNDP nenukreips 
lėšas nuo mažiausiai išsivys
čiusių kraštų, t.y. Trečiojo 
pasaulio valstybių, tradiciškai 
ir išimtinai gaunančias UNDP 
paramą. Indija, Pakistanas, 
Kongo, Sri Lanka, Gana, 
Bangladešas ir kiti Trečiojo 
pasaulio kraštai, sveikindami 
naująsias nares, ragino, kad 
joms skiriama parama ateitų iš 
papildomų šaltinių. Šio klausi
mo jautrumas ir paskatino Bal
tijos fondo steigimo idėją, kad 
draugiškos donorės valstybės 
galėtų tiesiogiai pervesti savo 
lėšas, skiriamas techniniai 
pagalbai Baltijos valstybėse. 

Atsargumas narių tarpe 
Sesijos dalyviai pasižymėjo 

savo rezervuotu atsargumu 
naujų narių atžvilgiu. Vieni 
ragino atidėti penkių valstybių 
priėmimą į UNDP iki ateinan

čios sesijos. Kiti baiminosi dėl 
kitų potencialių narių, būtent 
Bendrijos kraštų, kurie bus pri
imti į Jungtines Tautas šio mė
nesio gale. Belgijos atstovas pra
nešė, kad jo vyriausybė nu
sprendė atskirti paramą Rytų 
Europai nuo paramos mažiau
siai išsivysčiusiems kraštams, 
nenorėdama šių dviejų grupių 
sujungti. Ispanija ragino 
automatiškai nesuteikt i 
paramos gavėjo statusą pen
kiems prašantiems, nes trūksta 
konkrečių duomenų apie jų 
visuminius visuomeninius pro
duktus vienam asmeniui . 
Tačiau dauguma pasisakiusiųjų 
pripažino, kad jų nuomone, 
Baltijos valstybės, Baltarusija ir 
Ukraina pilnai išpildo kriterijus 
gauti UNDP paramą, tik JT 
reformų dvasioje ragino UNDP 
administraciją ieškoti naujų 
veiklos formų Baltijos ir Bendri
jos kraštų regionuose. UNDP 
taryba įsivaizduoja UNDP rolę 
kaip koordinacinę: pagrindinė 
paskirtis bus derinti JT agen
tūrų ir kitų daugiašalių orga
nizacijų pagalbinę veiklą šiame 
regione. 

UNDP Administratorius Wil-
liam Draper plenarinėje sesijo
je isbare tarybos narius, pridur
damas, kad laikas veikti yra 
dabar, o ne po poros mėnesių. 
J is aiškino, kad didėjantis 
visuomenės nepasitenkinimas 
ir nekantrumas apstabdo šių 
kraštų vystymąsi bei gresia 
demokratijos įtvirtinimui. Todėl 
„aš raginu tarybą patenkinti 
šių kraštų prašymą... per šią 
sesiją", apeliavo administra
torius. 

Per Baltijos fondą 
Šis klausimas paskatino at

skiras konsultacijas už plena
rinės ribų. Konsultacijų metu 
paaiškėjo, kad Administrato
r iaus duotas tonas turėjo 
norimą poveikį į tarybos narius. 
Susirinkusios valstybės principe 
sutiko suteikti penketukui 
paramos gavėjo statusą ir skir
ti pradinį įnašą iš UNDP lėšų. 
Numatyta suma, t.y. apie 1 
milijonas dolerių penkmečiui 
kiekvienai valstybei, yra mažai 
palyginus su visuotine UNDP 
sarmata, siekiančia apie 2,4 bili
jonus į metus. Tačiau tikimasi, 
kad draugiškos valstybės pa
rems UNDP programas per Bal
tijos fondą. Vienintel iam 
siūlymui, kuriam susirinkusieji 
nepritarė, buvo kuo greičiau 
steigti UNDP įstaigą Baltijos 
valstybėse, tikriausiai Rygoj. Šį 
siūlymą užvetavo ir atidėjo į 
gegužės sesiją, motyvuojant, 
kad UNDP programa turi būti 
galutinai sudaryta su Baltijos 
vyriausybėmis ir tik tada 
taryba ją patvirtins. Diskusijose 
vyravo nuomonė, kad UNDP 
ekspertizė yra administravi
mas, todėl šio organo pagrindinė 
paskirtis turėtų būti koordina
cinė, padedant valdžiom opti
maliai susidoroti su teikiama 
bei siūloma dvišale ir daugia
šale parama. Posėdžio pirminin
kas, Suomijos ambasadorius, 
pažadėjo susumuoti diskusijų iš
vadas ir suprojektuoti rezoliu
ciją. 

(Rytoj, kaip trečiojo pasaulio 
atstovai protestavo prieš paramą 
Baltijos valstybėm.) 

Rusų mokslininkų 
prašymas 

Tarptautinio mokslo centro sudarymas 

Washingtone, savo centrinėje įstaigoje, kartografas Richard Rogers. naudodamas reikiamus 
įrankius, pašalina Sovietų Sąjungą nuo 1,550 svarų Tautinės Geografinės Sąjungos oficialaus 
globo. Žemėlapiuose bus dar 17 naujų valstybių, pirmą kartą istorijoje beveik kartu tapusiom 
nepriklausomom valstybėm. J is taip pat jau padalino Jugoslaviją į tris dalis. 

Lankosi Baltijos valstybių 
teisininkų delegacija 

VVashingtonas. Devynių ju
ristų ir kitų teisės ekspertų iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos yra 
atvykę į Ameriką ir dalyvauja 
vieno mėnesio konsultacijose 
bei Amerikos teisinės sistemos 
stebėjimo programoje. Šią 
programą globoja JAV Infor
macijos agentūra tarptauniu 
mastu, o ją ruošia speciali Me-
ridian House International tar
nyba. 

Minėta jų programa susideda 
iš susipažinimo te is inės 
sistemos Washingtone ir vizitų 
tuo pačiu tikslu Raleigh, N.C., 
San Francisco, Calif., Denver, 
Colo., Miami, Fla., Providence, 
R.I., ir New Yorko miestuose. 

Washingtone jie bus supažin
dinami su pagrindiniais Konsti
tucijos aspektais, teisinėje sis
temoje, Amerikos teisine struk
tūra ir jos paskirtimi ir proku
rorų, advokatų, prisiekusiųjų 
teisėjų rolę bei policijos parei
gomis. Miestuose, kuriuos jie 
vizituos, galės tiesiogiai stebėti 
teismus, konsultuotis su teisė-

Reagavo į 
Landsbergio kalbą 
Maskva. Vasario 18. — Kaip 

ir buvo galima laukti, čia tuoj 
buvo reaguota j Lietuvos 
Respublikos prezidento Vytauto 
Landsbergio padarytą pareiš
kimą Vasario 16-sios minėjime 
Karaliaučiaus srities demilita-
rizavimo klausimu, praneša 
Miunchene RFE radijo žinios. 

Npriklausomų Valstybių San
draugos vyriausias kariuome
nės vadas Eugenijus Šapošni-
kovas spaudos konferencijoje 
pasakė, jog kariuomenės dalinių 
išvežimas yra Rusijos reikalas 
ir „niekas negali diktuoti mums 
termino". Jis taip pat sakė, jog 
buvusių Sovietų dalinių išveži
mas iš Baltijos valstybių bus ap
mokėtas abiejų — Rusijos ir 
Baltijos valstybių ir perspėjo, 
kad tai nebūtų daroma per grei
tai ir be dėmesio socialinėms ir 
karininkų ir kareivių garan
tijoms, kurie ten dar gyvena. 

jais, advokatais, prokurorais, 
teisės profesoriais bei moksli
ninkais, o taip pat ir kitais 
teisinės sistemos atstovais. 

Be latvių ir estų teisininkų, 
Lietuvos delegaciją sudaro 
Anatolijus Baranovas, Aukš
čiausiojo Teismo teisėjas, Jani
na Izdonaitė, taip pat Aukščiau
siojo Teismo teisėja ir Artūras 
Paulauskas, Lietuvos Generali
nis prokuroras. 

Šiuo metu Baltijos valstybių 
delegacija yra San Francisco 
mieste. Nuo kovo 9 iki 11 dienos 
jie bus New Yorke. 

Pirmasis Lietuvos 
diplomatinis 
priėmimas 

Jungtinėse tautose 
New Yorkas, 1992 vasario 

19. (Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose) — Sekdama Jungtinių 
Tautų trcdicija, Lietuva pami
nėjo savo nepriklausomybės 
dieną diplomatiniu priėmimu. 

I priėmimą, įvykusį vakar 
vakare Jungtinių Tautų 
delegatų salėje, atvyko tarp 
200-300 svečių, jų tarpe, 
ambasadoriai iš Alžyro, 
Bahraino, Baltarusijos, Belgijos, 
Kanados, Columbijos, Costa 
Rico8, Čekoslovakijos, Danijos, 
Estijos, Islandijos, Indijos, In
donezijos, Irano, Izraelio, Itali
jos, Latvijos, Lichtenšteino, 
Olandijos, Naujosios Zelandijos, 
Norvegijos, Lenkijos, Korėjos, 
Rumunijos, Pietų Afrikos, Ispa
nijos, Togo, Tunizijos, Turkijos 
ir Ukrainos. 

Generalinis sekretorius Bout-
ros Boutros-Ghali bei Suomijos, 
Vengrijos, Airijos, Japonijos, 
Mauritanijos, Filipinų, Singapo-
ro, Švedijos, Rusijos Federacijos, 
Didžiosios Britanyoe ir JAV am
basadoriai, negalėję priėmime 
dalyvaut i , pasiuntė savo 
emisarus. Priėmime dalyvavo ir 
kiti diplomatai — JT organų 
atstovai, Šventojo Sosto ste
bėtojas, Saugumo tarybos, 
spaudos atstovai iš CBS, The 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvos Parlamento spau
dos direktorius A u d r i u s 
Ažubalis perskaitė per Lietuvos 
radiją pareiškimą, jog lenkų 
„Magazyn Wilenski" netiksliai 
perduoda Lietuvos įvykius savo 
skaitytojams. Straipsnyje buvo 
teigiama, jog Lietuva jau 1990 
m. gruodžio mėnesį planavusi 
suspenduoti vietines savival
dybes, pradedant lenkų apgy
ventomis vietomis. 1991 m. 
sausio mėn. Sovietų kareiviai, 
norėdami juos apsaugot i , 
okupavę svarbius postus, kurių 
metu buvę ir aukų. Pasak to 
straipsnio, ,J-andsberg" įžeidęs 
lenkų vyriausybę, naudodamas 
Lenkiją tik pervažiavimui į 
Ameriką. Ažubalis pareiškė, jog 
Landsbergis informavo lenkų 
vyriausybę apie savo vizitą, bet 
Lenkijos vyriausybė nepareiš-
kusi jokio noro susitikti pasi
tarimui. 

— Rusijos — Vokiet i jos 
astronautai bus iškelti į erdves 
Kazachstane kitą mėnesį. Tai 
bus pirmas skrydis su žmonė
mis, kai įsisteigė Nepriklau
somų valstybių bendrija. 

— Korėjos — Šiaurės ir Pietų 
— trečiadienį susitarė atsisakyti 
branduolinių ginklų, organizuo
tų riaušių ir pasižadėjo tartis dėl 
darbų, kurie vestų į susijun
gimą už poros metų. 

— Darbo depar tamento 
sekretorė Lynn Martin tarėsi su 
AFL-CIO egzekutyvine taryba 
ryšių su administracija klau
simais. Po valandos pasitarimų 
unijos vadas Lane Kirkland pa
reiškė, jog negalįs tuoj pat ap
tarti jos veiklą, ką ji yra 
padariusi per savo pirmuosius 
metus, būdama Darbo departa
mento galva. Martin gi pareiš
kė, kad ne visais klausimais 
buvo susitarta. 

— Vokietija paprašė Europos 
Bendrijos valstybes susilaikyti 
nuo paramos tiekimo Libanui, 
kai dar du vokiečiai tebėra 
pagrobti proiraniečių grobikų. 

New York Times ir TASSo, keli 
prekybininkai bei išeivijos lie
tuviai. 

Čel iabinskas , Rusija. Vasa
rio 15 d. — Amerikos Valstybės 
departamento sekretorius buvo 
pirmas Vakarų oficialus parei
gūnas, kuris vizitavo šį miestą, 
pažymėtą skaičiumi 70. Tai 
slaptas karinis branduolinės 
energijos centras, netoli seno 
industrinio Čeliabinsko miesto 
Urale. Čeliabinskas — 70 ir kiti 
slaptieji karinio pobūdžio mies
teliai nebuvo žymimi Sovietų 
Sąjungos žemėlapiuose. Rusijos 
pareigūnai paaiškino, jog tas 
numeris prie miesto pavadinimo 
reiškia tam tikrą pašto zoną. 

Čia dirbo branduolinės bom
bos ir kitų ginklų projektuotojai 
bei inžinieriai mokslininkai. Jie 
sveikino Valstybės sekretorių ir 
prašė, kad Vakarai suteiktų 
civilinių projektų kontraktus, 
kad jie galėtų dirbti toliau, kai 
jų pačių vyriausybė sustabdė 
daugelį k a r i n i ų projektų, 
užsakytų sovietinės vyriausy
bės. James Baker, atrodoj>ritarė 
jų prašymui, kai jis pasakė, jog 
Amerika ir Vokietija planuoja 
jiems padėti, ir ne tik branduo-

. linės energijos, bet ir kitiems 
Rusijos mokslininkams. 

Sąrašas jį su t inkant 
Šių mokslininkų viršininkas 

E. Avrorin įteikė Bakeriui ilgą 
komercinių produktų sąrašą. 
sakydamas, kad jo mokslininkai 
gali tai padaryti, pervesdami 
savo žinias iš branduolinės ener
gijos lauko į kasdieninių prekių 
pagaminimą, jei tik Vakarai čia 
investuotų. Jų sąraše buvo 
pažymėti industrinių deimantų 
gamyba, branduolinės medici
nos instrumentai ir kompiute
rių technikos įrengimai. 

Kai Bakeris atvyko į devynių 
aukštų pastatą Čeliabinsko — 
70 mieste, kur vyko jo susiti
kimas su mokslininkais, tai 
kiekvienas to pastato langas 
buvo apgultas mokslininkų, 
technikų, sekretorių ir kitų 
tarnautojų veidų, kurie mojavo 
Bakeriui ir jam šypsojosi. Šis jo 
priėmimas, kai lauke buvo 
tempera tūra žemiau nulio, 
reiškia, jog rusai mato savo 
išgelbėjimą Amerikoje ir kitų 
Vakarų valstybių investavi
muose. Sekre to r ius j i ems 
pasakė, jog tai yra nuostabu 
abiem — ir amerikiečiams ir ru
sams, kai j is prieš save mato 
branduolinės energijos rusų 

h r \ MotCOW 
( * 

i»-*S ArzantM 

9A ir •> 

į>i RUSSIA 
•$/•;> 

" ^ N S KA2MCHRTAN S T ^ N 

KMEN«sV«įN C £ ^ " C CHMA 

tokioje aukštoje kategorijoje, 
kai infliacija pasiekė ir juos.Čia 
sekretorius Bakeris, kalbėda
mas jiems, tarė, jog yra labai 
svarbu, kad jų žinios nesukurtų 
naujų bombų kitom valstybėm, 
kurios nė ra draugiškos 
daugeliui kraš tų , kad t ie 
ginklai nepatektų į jų rankas, 
arba, kad jie patys neišvažiuotų 
dirbti pas juos. Todėl sekre
torius žadėjo: „Mes norime, kad 
jūs liktumėte savo krašte ir 
galėtumėte padoriai gyventi, 
dirbdami taikos gyvenimui, bet 
ne karo ginklams. Todėl Vokie
tijoje ir Amerikoje, koordi
nuojant su Rusijos vyriausybe, 
bus diskuotajamas tarptautinis 
mokslininkų sudarymo centras, 
kuris galėtų turėti savo skyrius 
ir buvusiose respublikose. 

Slaptieji miestai 
Čeliabinskas - 70 yra vienas iš 

dviejų branduolinių bombų 
suprojektavimo kompleksų, o 
kitas Arzamas — 16, netoli 
Volgos upės. Už 20 mylių yra 
Čeliabinskas - 65. kuris prak
tiškai pagamina tas bombas. 
Čeliabinsko srityje įvyko 1957 
metais didelė branduolinė nelai
mė, niekada viešai nepranešta. 
Teko evakuoti 30 gyvenamųjų 
vietovių. 

Pokalbio metu minėtasis E. 
Avrorin pareiškė Bakeriui, kad 
mokslininkai nėra atkišę rankų 
išmaldai, bet nori dirbti savo 
darbą žmonijos naudai. Jis dar 
pasakė, kad Čeliabinskas - 70 yra 
tik vienas iš 10 uždarų karinių 
industrijos miestų, paskleistų 
Rusijoje, kuriuose dirba 16,000 
žmonių — 9 tūkstančiai techni
kų ir 7,000 inžinierių ir moks
lininkų. Jis dar pareiškė, kad 
tai buvo daroma žmonių mokes
čių pinigais ir kad dabar yra 
atėjęs laikas jiems kokiu nors 
būdu atsilyginti. 

„Nauja d iena" 
Po pasikalbėjimo su moksli

ninkais Bakeris aplankė tų 
mokslininkų laboratorijas ir 
jam buvo parodyti įvairūs ban
dymai su plutonijumi, urani-
jumi - 235 ir tricijumi. Čia 
Bakeris paprašė, kad leistų jį 
lydinčiam filmuotojui nufil
muoti Sovietų buvusį branduo
linės energijos centrą, tačiau 
Avrorin atsakė, kad absoliučiai 
negalima, nes niekas dar čia 
tokio dalyko viduje nėra 
niekada daręs. Bet kai direk
torius dar kalbėjo, tai aplink jį 
sėdintys mokslininkai pradėjo 
šnibždėti: „Leisk jam tai dary
ti, leisk jam". Pagaliau direk
torius nusileido ir visi rusų 
mokslininkai jam paplojo. Gi 
Bakeris į tai replikavo: ,.Ma
tote, tai yra nauja diena". 

Iš čia Valstybės sekretorius 
jau išvyko į Maskvą ir su Rusi
jos prezidentu diskutavo ir čia 
paliestus klausimus. 

Čeliabinskas - 70 niekada nebuvo 
žymimas Sovietų žemėlapiuose 

mokslininkus iš buvusios So
vietų Sąjungos. 

Centro suda rymas 
Mokslininkai jam sakė, jog 

technikai gauna 875 rublius 
mėnesiui, o vyriausieji bran
duolinių bombų inžinieriai 
1,500 rubl ių. Kadaise t a i 
buvusios geros algos, bet šiuo 
metu tie atlyginimai nebėra 

KALENDORIUS 

Vasario 21 d.: Kęstutis, Ele
onora, Feliksas, Žemyna. 

Vasario 22 d.: Maksimijonas, 
Margarita, Darvydas, Gintaute. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:30. 
Temperatūra dieną 45 1., 

naktį 27 1. 
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/PORTO APŽVALGA 

1992 M. S. AMERIKOS LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBĖS 

1992 m. ŠALFASS gos 
A l p i n i s t i n ė s s l idinėj imo 
pirmenybes vyks kovo 8 d., sek 
madienį, Loretto Ski Resort, 
Loretto, Ont. (maždaug 40 
mylių į šiaurę nuo Toionto). 
Pasiekti važiuojant Hvvy 50 iki 
Loretto miestelio, nuo ten — 
sekti ženklus. 

Varžybas v> kdo Toronto I.SK 
„Jungt i s" 

Varžybų pi adžia — 10:00 vai. 
r j to . Registracija: nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. 

P i r m e r n bių p r o g r a m a . Sla
lomas ir d .:\ »is slalomas šiose 
vyrų ii jaunių , moterų ir 
mergaič g k!a>ė»e: ;emiau 10 
m. amžiaus. 10 12 m imtinai. 
13 16 m 17-34 m., 35 44 m., 
45-54 m., 55 64 m.. 64 m. ir 
vyresnių, bei Elite (neriboto 
amžiaus). 

Amžiaus klasifikacija pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. 

V\ rų ir moterų Elite klasė 
yra prityrusiems slidinėtujams 

i.eriboto amžiaus. 
Dalyvavimas y ra a tv i ras vi

siems lietuviams slidi nėtojams. 
atl ikusiems metinę 1992 m. 
ŠALFASS gos narių registra
ciją. 

Dalyvių registracija a t l ieka
ma iki 1992 m. kovo 3 d. imti
nai pas pirmenybių vadovą, 
ŠALFASS gos Slidinėjimo ko
m i t e t o p i r m i n i n k ą R i m ą 
Kuliavą, 297 Kennedy Ave.. 
Toronto, Ont. M6P 3C4. Tel. 
416-766-2996. Reikalui esant , 
informacijas gali sute ikt i ir 
A u d r a D a n a i t y t ė , t e l . 
416-626-8994 n a m ų , a r 
416-252-4659 darbo. 

Smulkios informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos 
sporto klubams bei kai kur iems 
slidinėtojams. Suinteresuotiems 
nepr ik lausomiems s l id inėto
jams pa ta r t ina kreipt is į R. 
Kuliavą a r A. Danai tv tę . 

ŠALFASS-g«>s v a l d y b a 

Futbolas Chicagoje 

„UTUANICA" SALES VARŽYBŲ 
ĮKARŠTYJE 

..Lituanicos" futbolo klubo 
vyrų komanda praėjusį sekma 
dienį, va a n o 16 d., žaidė 
šeš tąs ias sa lės p i rmenybių 
rungty ru Jos priešininku buvo 
j a u n a ir ambicinga gra ikų 
komanda „Falcons". Tačiau 
vien j aunys tės ir ambicijos 
„Falcons ' žaidėjams šį kartą 
neužteko, kad įveiktų į pirmos 
divizijos meisterius besiver
žiančią „Lituanica-Liths" ko
mandą. Kad „Li ths" vyrai 
atlaikė ..Falcons" kvapą uži
mančius antpuolius, kreditai 
priklauso val t ininkui Jonui 
Putnai. Šiose > ungtynėse jis dar 
kaitą įrodė kodėl jis žaidė pro
fesionalų komandoje ir. kad 
norint išsilaikyti geroje žaidėjo 
kondicijoje, o negyventi vien 
praeitimi, reikia pastoviai ir 
sąžini ii<a: tien.: uotis. Žaidžiant 
prieš : alcorc . neblogai sekėsi 
ir puolėjams, kurie be didelio 
vargo surado ne tik tuščius, bet 
ir energingai ginamas vartus. 
Įvarčius įkirto Giedrius Grigas 
2, Gytis Kavaliauskas, Artūras 
Savukynas ir Steve Maestre. 
Rungtynes laimėjo : . I . i ihs" 
rezultatu 5:1. 

l'u šešerių rungtynių „ L " 
komanda su 10 tašku ir 33:4 

(rekordiniu) įvarčių san tyk iu , 
atsilikusi vienu tašku, stovi ari 
troje vietoje. P r a l a i m ė j o 1 
r u n g t y n e s p r i e š v o k i e č i ų 
„ F o r t ū n a " r e z u l t a t u 1:2. 
Pralaimėjimas pažadino mūsų 
vyrus. Sekusiose rungtynėse j ie 
be pasigailėjimo supylė vokiečių 
„Rams" net 12:0. 

Šiuo metu su 11 taškų ir įvar
čių santykiu 27:12 pirmauja 
lenkų komanda „Cracovia". Su 
ja teks susitikti kovo 1 d., 6:15 
vai. vakare Villa Park, Odeum, 
South salėje — didžiojoje. 

Kad tai būtų rungtynės dėl 
perėj imo į major divizi ją , 
mūsiškiai tur i žaisti ir la imėti 
ši sekmadienį pri« 3 . '' iniečių 
,.Wings", kurie taškų vt tui irgi 
nedalina. Prieš juos reik s žaisti 
5:30 vai. vakare . 

Nemažiau pretenzijų i major 
diviziją reiškia ir ukra in ieč ių 
„Lions" bei Addison komandos. 
Iš tvarkarašč io sprendž ian t , 
Addison komandai kelias atrodo 
laisvesnis į majors. Kiekviena iš 
paminėtų komandų tu r i laimėti 
likusias trejas rungtynes . Bet 
taip negali būti ir nebus, tačiau 
„Lith- nepražus. T ikėkimės . 

J . J . 

LIETUVOS OLIMPIEČIAI 
REIKALINGI FINANSINĖS PARAMOS 

Kaip žinome. Žiemos XVI-se 
olimpinė=e žaidynėse. Albertvi-
llyjo Lietuvai atstovavo 6 spor
tininkai. Baicelonos olimpinėse 
žaidynėse Lietuvai kontingen
tas skirtas 10 čiai sportininkų. 
Ten ruošiamasi dalyvauti, jeigu 
atrankiniame turnyre bus išsi
kovota teisė, su stipria krep 
šinio rinktine. Išlaidos yra mil 
žiniškos ir kraštui, neseniai ta
pusiam nepriklausomu, šiuo 
metu yra sunku visa tai pakel 
ti. 

JAV jau yra įsteigtas Lietuvos 
olimpinis fondas vadovaujamas 
Valdo A.iamkaus, L'IOK jgalio 
tinio JAV se I.TOK atidarė 
specialia sąskaitą Chicagos 
Standard Federal banke, kurios 
numeris yra 110131331 Ad 
i< - Standard Federal Bank. 

Sydnėjaus „ K o v a s " 41-je Australijos Lie tuvių Sporto šventėje Geelonge. Pr ie vėliavos iš k. — 
P. Andr ie jūnas , P. K apočius ir A. Lauka i t i s . 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŠVENTĖ 

A . LAUKAITIS 

Geelango Lietuvių namuose viceburmistras N. Levvis, kur i s 
1991 m. gruodžio 21-ji diena į te ikęs i r piniginę dovaną 
prasidėjo metinės Australijos rengėjams, oficialiai šventę 
lietuvių sporto šventės dalyvių 
registracija. Seimininkai , „Vy
č io" k lubo na r i a i , nuo pat 
ankstyvo ryto di rba išsijuosę, 
nes vienas po kito renkasi spor
t in inkai iš visos Australijos. 
Veiklių lietuvių Geelonge ne
daug, gal vos t ruput i s daugiau 
negu šimtinė, t ač iau savo lie
tuviška veikla jie nepsiduoda ki
t iems, žymiai gausesniems tel
kiniams. Turi jie čia savo chorą, 
vadovaujamą neseniai iš Lietu
vos atvykusios Gr. Pranauskie-
nės, subūrusios į savaitgalio 
l ietuvišką mokyklą ir nemažą 
vaikų būrį . Veikia grupė tauti
nių šokių šokėjų, sporto klubas 
„ V y t i s " , s k a u t a i , Lietuvių 
Bendruomenė ir kitos lietuviš
kos organizacijos. 

S p o r t o š v e n t ė s a t i d a r y m a s 

Sporto šventė p radė ta pamal
domis, kuriose su vėliavomis 
dalyvavo sport ininkai i r kiti 
šventės dalyviai. Šv. Mišias 
aukojo iš Melbourno atvykęs 
kun . dr. P ranas Dauknys , pa
moksle iškėlęs sporto reikšmę 
j aun i r -u i . Prisiminė pamoksli
n i n k a s ir apie prieškarinio 
Europos krepšinio čempionato 
l a i m ė j i m o į t a k ą Lie tuvos 
j aun imui Mišių aukas atnešė 
ALFAS ir Geelongo „Vyčio" 
pirmininkai R. Ragauskas ir St. 
Šutas . Sv. Mišių metu įspūdin
gai giedojo Geelongo lietuvių 
choras. 

Š v e n t ė s a t i d a r y m a s vyko 
krepšinio stadione. Lietuviškų 
maršų t ak t an aikštėn įžygiavo 
geelongiškiai sportininkai, neši
ni Lietuvos, Sporto šventės ir 
Australijos vėliavomis, sekant 
šventėje da lyve—- ' ns sporto 
k lubams. 

Atidaryme išKilmėms vadova
vo vaidybos na rys K. Starins-
kas . pasveikindamas šventės 
dalyvius ir pakviesdamas „Vy
čio" klubo pirm. St Šutą tarti 
žodį. Invokaciją sukalbėjus kun. 
dr. Pr. Daukniu i , sportininkus 
sveikino LB Geelongo apylinkės 
pirm. O. Šrederis, ALFAS pirm. 
R. R a g a u s k a s ir Geelongo 

at idarė. Sportininkų pasiža
dėjimą perskaitė T. Bungar-
dai tė ir E. Starinskas. Prieš 
pradededant pirmąsias krepši
nio rungtynes, Geelongo taut i
nių šokių šokėjų vaikų grupė, 
vadovaujama B. Liebich, pui
k ia i pašoko kelis šokius, o cho
ras sudainavo tris dainas. Šven
tės atidarymas baigtas Lietuvos 
ir Australijos himnais. 

Atidaryme dalyvavo gausiai 
susirinkę žiūrovai, nemažai jų 
buvo atvykusių ir iš kaimyninio 
Melbourno. 

Krepš in is 

Krepšinis ir šioje šventėje 
buvo pagrindinis žaidimas. Da
lyvavo vyrų, moterų, berniukų 
iki 12-kos, 14-kos, mergaičių iki 
14-kos ir mišri komanda iki 
14-kos metų. Žaidimas buvo per
mainingas , nors rezultatai , dėl 
visiškai nestabdomo laiko, buvo 
gana mažoki. Vyrų grupėje lai
mėtojais tapo Melbourno „Var
po" I-ji komanda, nors jie, ne
skai tant veteranų komandos, 
turėjo da r dvi vyrų. I baigmę 
pateko be pralaimėjimų ėję 
„Varpo" ir Sydnėjaus „Kovo" 
vyrai. J i e susitiko paskutinę 
dieną, pr ieš pat žaidynių užda
rymą ir, neturint mūsų rink
tinės pasirodymų prieš austra
lus, šių komandų kova buvo tik
r a šventės baigmė. 

Žaidimą pradėję varpiečiai. 
tuoj pat daro ir pirmuosius taš
kus, nors koviečiai irgi neatsi
lieka. „Varpo' komandoje žai
dimą veda aukštaūgiai G. Liu-
tackas (prieš kurį laiką atvykęs 
iš Lietuvos). T. Zdanius ir 

džioji krepšinio mėgėjų dalis, 
beveik buvo garantuoti , kad 
Adelaidės vyrai taps laimėto
jais . A u k š t a ū g i a i R. Braz-
dauskis, Lietuvos olimpinės 
rinktinės kandidatas, jau metai 
ža idž i an t i s su Ade la idės 
australais ir t en pasižymintis 
kaip labai geras žaidėjas, ir L. 
Pocius, tik pamačius juos baimę 
kėlė k i t i ems žaidėjams. Gi 
žinomieji, gal j au dabar pusiau 
veteranai, P. Urnevičius. R. 
B a s k u s , S. V a i t k u s , J . 
Ignatavičius, P. Daugalis ir E. 
Jucius, atrodė, kad bus t ikri 
laimėtojai. Tačiau įvyko kitaip. 
Jie kri to ir prieš „Varpą", ir 
prieš „Kovą". Kodėl tai įvyko. 
Man. kaip buvusiam krepši
ninkui ir t rener iui , yra labai 
aišku. Didžiausia klaida, kad 
nebuvo išnaudotas aukštasis 
centras, o per jį galima buvo 
labai daug ką padaryt i ir antra, 
matėsi komandos nesusižaidi-
mas, treniruočių stoka ir blogi 
metimai. Ką gi, vien su, kad ir 
žinomais vardais žaidynių ne-
laimėsim. 

Labai graž ia i pasirodė ir 
Geelongo vyrų komanda, kurio
je nors „žvaigždžių" nebuvo, 
tačiau jie prieš visas pirmąsias 
vietas laimėjusias komandas 
sužaidė labai gerai; mažai trū
ko, kad jie neparodė staigmenos 
ir pr ieš Sydnėjaus „Kovą" 
pralaimėjo t ik vieno taško skir
tumu. 

Vyrų veteranų krepšinio var
žybose aiškūs laimėtojai buvo 
Geelongo vytiečiai, nepralaimė
ję nei vienų rungtynių. Broliai 
Obeliūnai, broliai Kymantai , 
Bindokas, Renkauskas, Waisak, 
Gvildys ir Seeley neatrodė, kad 
būtų veteranai , tiek savo žai
dimu, tiek ir išlaikymu, nors 
prakaitėlis gana smagiai var
vėjo. 

Moterų krepšinyje nenugali
mos buvo sydnėjiškės, nors ir 
nepilnoje savo komandoje. Kai 
kitose komandose matėsi nesu-

greitieji puolikai E. Ragauskas sižaidimas ir blogi metimai, tai 
ir S. Balnionis, l a M gražiai pas sydnėjiškės kovietes to 
jiems padedant R. \ „ Siv *uskui nedaug pastebėta. Visa koman-
ir broliams Roussiyan. Gražūs da su sesėmis Venclovaitėmis, 
sviedinių nuėmimai ir geresni sesėmis Migutėmis, Skirkaite, 
metimai varpiečiams leidžk Staityte, Šliogeriene, Kasperai-
puslaikį pabaigti 7-nių taškų tyte ir niekada nepavargstančia 
persvara. Antrajame puslaiky- Andriejūniene, t ikrai pelnytai 
je koviečiai parodo didesnį ko- laimėjo meisterių vardą, kurį 
vingumą ir patys didieji jų jos jau eilę metų yra išlaikiu-
žaidėjai — Žvirblis, Venclovas ir šios. Antrosios ir trečiosios vie-
Nevvman iš paskutiniųjų sten- tų laimėtojoms Adelaidės vytie-
giasi sustabdyti aukštuosius 
varp ieč ius . G r a ž ų žaidimą 
parodo greitasis Šepokas, Kas-
peraitis, Kapočius ir Šliogeris, 
vadovaujami savo trenerio P. 

tems aiškiai t rūks ta susižaidi-
mo ir stoka treniruočių, nors 
komandos tur i gerų žaidimo sa
vybių. Jaunių berniukų iki 12 
metų laimėtojais tapo geelongiš-

Aukotojai gaus pakvitavimus 

Kanadoje, ŠALFASS-gos cent- A7driejūno! Žaidimas visą laiką kiai?kai iki 14 metų aiškų pra-
įtemptas ir antrasis puslaikis našumą parodė melbourniškiai, 
baigiamas tik vieno taško var- kurių tarpe matėsi labai gra-
piečių persvara. Baigminis re- žaus krepšinio prieauglio. Mer-
zultatas 47:39. Stebint varpiečių gaičių iki 14 metų laimėtojomis 
visos šventės žaidimą, be abejo- taip pat tapo melbournietės, nu
neš tenka pasakyti, kad jie tik- sinešdamos ir mišrių iki 14 me
rai buvo verti šventės čempionų tų laimėtojų vardą. Gaila, kad 
vardo. Koviečiai irgi labai gra- vaikų varžybose nedalyvavo to-
žiai žaidė, tačiau jiems trūko limesnių miestų komandos. 

ro valdybos in ic ia tyva , yra 
b a i g i a m a s o r g a n i z u o t i tam 
pačiam tikslui komitetas , kuris 
ribosis aukų r ink imu Kanado
je. Taigi, ŠALFASS-gos c. val
dyba prašo visus mūsų sporto 
klubus, esančius JAV-se, remti 
fondą ir prisidėti prie aukų va
jaus. 

4192 Archer Ave , Chicago, IL 
60632 Čekius rašyti Li thua-
nian National Olympic F'und. 

A u d r i u s Šileika, ūgio ir geresnių metimų, ką ga-
ŠALFASS-gos c. v. p-kas Įima pasiekti tik įdėjus daugiau 

», • •. « . , , darbo. A l g i r d a s Bielskus, 

(Bus daugiau) 
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DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert, LaGranga, IL. 
Tol. (708) 352-4487 

Mano paties namų dūmai 
man mielesni, negu svetimų 
ugnis. 

Ispanų priežodis 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T o l . (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai) 

Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)248-4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

6449 So. Putaakt Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p.p -7 v v antrd 12:30-3 v p p 
trecd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penKtd 

ir šeštd 9 v.r -12 v pp 

8132 S. Kedzle Ava. , Chicago 
(1 -312) 778-6969 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPEC ALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KO-Ų VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaakt Road. 
Tat. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm , antr.. penkt. 12-3 v.p.p . ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tel. (1-312) 5850348; 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tat. (1-312) 471-3300 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8088 t . Roberto Rd. Htckory Hllla, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Hartom Ave 

Tai. (788) 598-4066 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

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

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtfi Ava . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

Tol . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Tel. (7081 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Sulta 324 Ir 

5836 8. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ava., Juattca, IL 
Tat. (1-312) 586-2880 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

Gener. sekretorius 

Nepriklausomybė — tai šalies 
Trečiąją vietą laimėjo Adelai- S Veikata. 

M. Roemeris 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. 

dės „Vytis" Prieš varžybas, di-

DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElltgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Ortand Park 
708-349-8100 

10 w Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tat. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervNte Campua 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310, 

Neoervllle IL 80863 
Tat. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai. pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kaip išmokti 

KLAUSYTIS DIEVO 
Kai žmonės klausia, kodėl 

Dievas manęs neišklauso, jų 
nepatenkina atsakymas, kad 
pirma reikia tapti žmogumi, 
mokančiu Dievą išklausyti, jį iš
girsti. Tai lyg ignoravimas pa
statyto klausimo, pakeičiant 
temą. Bet iš tikrųjų tai nėra 
klausimo pakei t imas, o noras 
padėti žmogui išgirsti Dievo jau 
čia pa t duodamą atsakymą į 
maldą. Dievas t ikrai atsako į 
maldas, į žmones kalba, net ir 
čia pat , dar nepradėjęs vykdyti 
prašymo. Kaip geri draugai nu
tuokia vienas kito galvojimą ir 
norus, taip ir žmogus, kuris turi 
tamprius ryšius su Dievu, ilgai
niui suvokia Dievo „galvoseną", 
pradeda supras t i gyvenimą, 
kaip Dievas jį supranta, sielotis 
dėl tų dalykų, tų žmonių, kur 
Dievas sielojasi, dėl jų aukotis, 
dėl jų melstis, prašyti Tėvo. Šv. 
Paulius tai vadina „apsivilkimą 
Kris tumi" . Tuomet ir Tėvas jų 
išklausys ta ip , kaip jis išklau
sė savo Sūnaus Jėzaus maldų 
(Mt 7:7-11). 

Bet reikia tapti žmonėmis, 
kurie „klausosi Dievo žodžio ir 
jį vykdo" (Lk 8:21). Tada ir 
mūsų maldos bus išklausytos, 
nes pa t s Kris tus pasakė: „Kas 
pripažįsta mano įsakymus ir jų 
laikosi, tas t ikrai mane myli... 
ir tą mylės mano Tėvas" (Jn 
14:21). „Kas mane tiki , t a s 
d a r y s d a r b u s , k u r i u o s a š 
darau.. . ir ko tik prašysite dėl 
mano vardo, aš padarysiu" (Jn 
14:12-13). 

Labai dažnai mūsų pačių, kar
tais nesąmoningi elgesiai yra di
džiausia kl iūt is išgirsti Dievą. 
Sunkieji gyvenimo momentai 
daug kam sukuria atsitolinusio, 
mūsų kentėjimams ir pergyve
n imams kurčio, bejausmio — 
„objektyvaus", visus lygiai (t.y., 
be pasigailėjimo) traktuojančio 
Dievo. Ir tokios nuotaikos gali 
užklupti ir iš prigimties optimis
t i š k u s žmones, ka i i š t inka 
didelės bėdos. 

Bet tos nuotaikos atsiranda, 
kai mūsų pergyvenimas yra 
tiek skaudus ir st iprus, kad j i s 
sukaupia visą mūsų dėmesį, ir 
mes nebegirdime, nebejaučiame 
Dievo. Tai lyg mūsų asmeniškos 
kančios r iksmas nustelbia Die
vo ramin imus , taip kaip ir is
terijos pagautas žmogus, nebe
jaučia jį mylinčių žmonių apka
binimų, nebegirdi raminimų, 
nebesupranta , ką jie sako. 

Kartais, kai gyvenimas tampa 
per sunkus , mes imamės ne 
tiek savo. kiek Dievo užmiršimo 
ieškodami, įvairių adikcijų — 
nebūtinai narkotikų ar alkoho
lio, kar ta i s metamės į persi-
dirbimą. azartišką pirkelioji-
mąsi, persivalgymą, pramogavi
mą — įvairių kraštut inių poel
gių, kuriais daugiau ar mažiau 
sąmoningai išjungiame savo 
sveiką nuovoką, kuri norėtų 
mus sulaikyti nuo tokių elgesių. 
Tad pirmas žingsnis, norint iš
girsti Dievą, yra pažiūrėti , k u r 
mūsų gyvenime vadovauja ne 
laisva, sveika nuovoka, o kokios 
nors adikcijos, kuriomis užsi-
kemšame ausis nuo Dievo. 

Yra ir kitos kliūtys išgirsti 
Dievą. Viena — tai iškreipta 
Dievo sąvoka, kuri atsiranda, 
kai visus gyvenimo sunkumus 
laikome Dievo bausme, išban
dymu ar tiesiog žmogaus nepai
sanč iu ž i a u r u m u . Iš t iesų, 
nor int ati taisyti tokį iškreiptą 
Dievo supratimą yra būt ina 
r e g u l i a r i a i , s i s t e m i n g a i 
skaityti Šv. Raštą, imtinai ir 
Senąjį Testamentą, kur jau 
Išėjimo knygoje Dievas y r a 
šitaip nusakomas: „Jahvė, Jah
vė, gailestingas ir maloningas 
Dievas, negreitai supykstąs, 
turt ingas gerumu ir ištikimybe. 
Tūks t an t i ems jis rodo savo 
gerumą, dovanoja kaltes, ne
teisybę, nuodėmę. Nepaisyda 
mas žmonių nusikaltimų Die 
< :>-; vis vien su jais sudaro mei

lės ir ištikimybės sandorą (Išėj 
34:6-13). Kadangi ne tik šian
dien, bet ir senovėje, net paties 
Dievo išrinktoje ir globotoje tau
toje, žmonės vis iškreipdavo 
Dievo supratimą, užmiršdami jo 
gailestingumą, atlaidumą ir 
maloningumą, Dievas net savo 
Sūnų atsiuntė — ne kažką nau
jo a p r e i k š t i , bet a tk re ip t i 
dėmesį į užmirštąjį Senojo Tes
tamento mylintį Tėvą ir paro
dyti, kaip tikėjimas tikruoju 
Dievu pasireiškia žmoguje (Mt 
5:17-19). 

Norint girdėti Dievą, reikia 
išmokti jo klausytis ne tik mal
doje, bet ir kiekvienu gyvenimo 
momentu, nes ne mums nustatyti 
Dievui, kada jis mums apsireikš. 
Bet maldoje išmokstame, ir į 
ją ateiname pripažinę, jog mal 
doje mes ne Dievą kalbiname, o 
tik į jo kalbinimą atsiliepiame. 
Tad kai meldžiamės, mūsų pir
masis rūpestis nėra savo norus 
išsakyti, bet pirmiausia norime 
Dievą išgirsti, kaip jaunasis 
Samuel is , a ts i l iepė Dievui: 
„Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas 
k lauso" (1 S a m 3:11). Tai 
galima padaryti , maldą prade
dant t rumpu, atidžių Šv. Rašto 
p a s k a i t y m u , s t eng ian t i s 
suvokti, ką Dievas tais žodžiais 
šiandien nori man pasakyti. 
Dievas apsireiškia ne vien tik
tai Šv. Rašte, o ir gyvenimo 
įvykiuose, gamtos grožyje, 
kituose žmonėse. Tad maldoje 
gali būti gera peržvelgti pra
gyventą dieną, s tengian t i s 
atpažinti, kuriuose įvykiuose ar 
žmonėse Dievas norėjo man ką 
nors apreikšti, pasakyti. 

šv . Raštas y ra pilnas pavyz
džių, kaip Dievas reiškėsi savo 
išrinktosios tautos gyvenime, 
kaip jis-reiškėsi savo išrinkto
sios tautos pagal Naująją Kris
taus padarytą sandorą, būtent 
krikščionių gyvenime. Švent
raščio skaitymas, ypač kartu su 
kitais tikinčiaisiais mus moko, 
kaip atpažinti Dievo veikimą 
savame gyvenime. Kaip tapti 
Dievui a t idžia is žmonėmis. 
Šventųjų raš ta i , kaip Šv. Tere
sės, šv. Pranciškaus Salezo, šv. 
Ignaco, šv. Pranciškaus ir jų 
gyvenimai t a ip pat yra pilni 
pamokų kaip atpažinti Dievo 
veikimą žmonių gyvenime, kaip 
išgirsti Dievą. 

Pagaliau, nors Dievas retkar
čiais reiškiasi stebuklais, ant
gamtiniais reiškiniais, dažniau
siai jis reiškiasi kasdieniško 
gyvenimo smulkmenose: tiek 
maloniose — gražiame saulė
tekyje, vaiko šypsnyje, drau
giškumo veiksmuose — tiek ir 
ne taip maloniose. Kai įvyksta 
koks nors skaudus išpuolis, 
susipykimas — tai gali būti ar
ba Dievo kvietimas padėti ken
čiančiam žmogui arba Dievo 
nurodymas, kad patys kenčiame 
ir esame reikalingi jo pagalbos. 
Nėra nei malonaus, nei nemalo
naus dalyko, kuriame Dievas 
nerodytų savo rūpesčio mumis, 
neduotų mums progą prie jo 
priartėti . 

Tėra tik vienas blogas dvasi
nis reiškinys — tai visiškai 
Dievo nematymas, nesuvokimas. 
Tuomet su neregiu Bartimėjum 
prašykime: Viešpatie, padaryk, 
kad regėčiau (Mk 10:46-52). Ir 
greičiausiai praregėsime po 
truputį, kaip Betsaidos nere
gys (Mk 8:22-25), nes taip Vieš
pats dažniausiai veikia žmonių 
gyvenimuose. Kadangi nežinome 
kaip pagalba ateis, turime jos 
žvalgytis nuolat, visur: „Keliu 
akis į kalnus, iš kur ateis man 
pagalba? Pagalba ateis man iš 
Viešpaties, kur is sukūrė dangų 
ir žemę" (Ps 120 (121):l-2). 
Tuomet su psalmistu galėsime 
džiūgauti: „Raudą man pakeitei 
dainomis, šokiais, gedulo maišą 
nuvilkęs, apipynei linksmy
bėm" (Ps 29(30):12). 

a.j.z. 

PAKELTI LIETUVOS 
EKONOMIJĄ - INVESTICIJOS 

Pokalbis, įvykęs su adv. Mariumi 
Jakuliu-Janson, neseniai grįžusiu iš Lietuvos 

Mar ius Jaku l i s yra teisi
ninkas, užaugęs JAV, kuris spe
cializuojasi autorinių teisių, 
patentų ir prekių ženklų gyny
bos ir pardavimo reikalais bei 
tarpininkauja, sudarant sutartis 
šiose srityse. Jau eilė metų, kai 
dirba JAV, padėdamas lietuvių 
organizacijoms teisiniais reika
lais, jų tarpe yra Tautos Fondo 
teisinių reikalų patarėjas. 

— K a i p ilgai i šbuvo te Lie
t u v o j p e r šią p a s k u t i n ę savo 
ke l ionę? 

— Šį kartą lankiausi Lietuvoj 
nuo 1991 gruodžio 21 - 1992 
sausio 22 d. 

— K o k i u t i k s lu l a n k ė t ė s 
Lie tuvoj? 

— Lietuva y ra nepriklau
soma ir dabar turi galimybių at
sikurti ekonomiškai su užsienio 
pagalba — tai anksčiau neturėta 
galimybė. Mano noras prisidėti 
p r i e L ie tuvos ekonominio 
atgimimo. Galiu padėti savo 
darbo patirtimi. Buvau dabar 
nuvykęs atidaryti savo įstaigą 
Vi lniuje . Šiuo la iku dirbu 
Lietuvos Respublikos patentų 
biuro konsultantu, tebemezgu 
kontaktus su valdžios parei
g ū n a i s ir p r ivač ių firmų 
asmenimis. Dalyvauju valdžios 
sutar tyse su užsieniečiais ir 
aktyviai puoselėjau susidomė
jimą užsieniečių tarpe inves
tuoti Lietuvoje. 

— Kok ius L ie tuvos įspū
dž ius pa r s ivežė t iš šios ke
l ionės? 

— Pirmutinis įspūdis vos tik 
įskrendant į Lietuvą, tai pirmoji 
Lietuvos avialinijos kelionė 
1991 m. gruodžio 21 d. iš Kopen
hagos^ Vilnių. Nuostabus skry
dis. Pakeliuj balius. Spaudos 

a ts tovų net daugiau negu 
mokančių keleivių. O tie kelei
viai tai įdomūs. Tai grįžtantys 
Lietuvoj gimę žmonės a r bent 
lietuvių vaikai, keliaujantys 
ekonominiais tikslais į Lietuvą, 
norintys iškelti jos biznį, darbą, 
pirkti nuosavybes. Nors dabar 
biznis t ik prasideda Lietuvoj, 
bet šitie Lietuvos svečiai, atsto
vaujantys kapitalui ir praktiš
kam patyrimui, angliškai va
dinamam „knowhow". Tai fan
tastiškas šaltinis kraštui. Lietu
va gali greit ekonomiškai atsi
stoti, turėdama tiek vakaruose 
draugų, norinčių jai padėti. 
Daug ekonomiškai-technolo-
giškai atsilikusių šalių neturi 
toli gražu šių dėkingų aplinky
bių, pranašumų. 

— A r s u n k u L i e t u v o j e 
užvest i kon t ak tu s? 

— Mano asmeniški pergyve
nimai labai teigiami. Esu vaka
ruose užaugęs , bet k a l b u 
lietuviškai, esu profesionalas, 
teisininkas. Esu pareiškęs ryžtą 
gyventi ir dirbti Lietuvoj. Visi 
domisi ir nori prisidėti prie 
mano darbo. Daug kas pastebi, 
kad nemažai buvo kitų paža
dėta, bet tie asmenys vėl iš
važiavę, dingo. Čia n iekas 
n e a t s i s v e i k i n a , ma to , k a d 
konkreti dabartis ir ateitis. 

— Kokie J ū s ų ten pagr ind i 
niai d a r b a i ? 

— Dirbdamas Lietuvos paten
tų biuro konsultantu, padedu 
nukalti ir peržiūrėti patentų ir 
prekių ženklų įstatymus ir jų 
pake i t imus . Prekių ženklų 
įstatymas jau gatavas: laukiame 
kol bus apsvarstomas ir priim
tas parlamento. 

Patentų biuro 
t inga i sva rbus 

darbas ypa-
Tai a t s to-

Lietuvos aviacijos linijos pirma kelionė 1991 m. gruodžio 21 d. iš Kopenha
gos į Vilnių. Marius Jakulis lipa į lėktuvą. 

vaujantis aukš tam potencialui 
Lietuvai, nes užsieniečių firmos, 
norinčios registruoti savo pre
kių ženkus ir išradimus Lietu
voje, mokės valiuta. Tuo pačiu 
neprekiaus Lietuvoje, jei jų 
prekių ženklai nebus atitin
kamai apsaugoti. 

Mano veikla yra pritraukti in
vesticijas Lietuvai. JAV Prekių 
ženklų draugija (U.S. Trade-
mark Association) šių metų ge
gužės mėn. posėdžiaus Toronte. 
Esu pakvietęs Lietuvos Res
publikos valstybinio patentų 
b iuro d i r e k t o r i ų Rimvydą 
Naujoką ka r tu atsilankyti . Vi
sos svarbesnių prekių ženklų 
kompanijos d a l y v a u s t a m e 
suvažiavime. Yra būtina juos 
apšviesti, kad Lietuva apsaugos 
jų prekių ženklus savo įsta
tymais. Ne t ik bus prekių 
ženklai apsaugoti, bet jie galės 
išvystyti dar didesnius biznius, 
parduodami teisę kitiems jiems 
atstovauti, dirbti per „fran-
chise" sistemą. O ir vėl Lietuvai 
galimybė gauti išdirbtų biznio 
sistemų pamokymą, parodymą, 
medžiagą bei perduotą patyrimą 
vien tik už nuošimtį jų pačių 
pasisekimo. 

— Kuo d a r užs iėmėte? 
— Be Patentų biuro, buvau 

pakviestas peržiūrėti įvairius 
kontraktus šiose srityse: tele
komunikaci jos , gamtos ap
saugos, vandens pervalymo ir 
gryninimo sistemų bei naftos 
eksplotacijos. Su privačiomis fir
momis dirbau paruošdamas su
tar t is dėl chemikalų, elekt
ronikos bei kitų prekių par
davimo į v a k a r u s . Svarbu 
sudaryti dirvą kul tūr in iams ir 
ekonominiams kontaktams su 
užsieniu. Mano tikslas įkurti 
Vilniuje Lietuvos ir Amerikos 
kultūrinį ir komercinį centrą. 
Vakarų kompanijos čia rastų 
išnuomojamas moderniškas raš
tines su profesinaliu personalu, 
moderniška susisiekimo tech
nologija. Šitaip būtų pigiau ir 
lengviau išlaikyti kontaktą tarp 
Amerikos ir Lietuvos. Tame 
centre būtų mano ofisas. Tuo 
t ikslu ir pravedžiau teisės 
seminarus Vilniuje. 

— Gal d a r k u r t eko daly
vau t i su p a s k a i t o m i s ? 

— Taip. Ne tik patentų biure, 
bet ir Fizikos institute, Informa
tikos institute. 

— Gal d a u g i a u paa i šk in tu
mėte? 

Rimvydas Naujokas, Lietuvos valstybinio patentų biuro direktorius, su 
teisininku Marium Jakuliu. 

— Valdžios insti tutai atlik
davo mokslinius tyrinėjimus 
valdžiai, kariuomenei. Šie insti
tu ta i dabar turi patys išsilai
kyti . J iems būtina komercinio 
pritaikymo, pajamų, ne t ik 
pagrindinių mokslinių tyrinė
jimų. Būtina specifinė taikomo
j i prekė kur ia galėtų būt i 
prekiaujama. Turime ypatingai 
paruoštų mokslininkų, kurie be 
darbo. Svarbu atrasti komer
cinių projektų, kad patys in
sti tutai išliktų, kad iš Lietuvos 
nenutekėtų jos geriausi moksli
ninkai, išminčiai. Kai užsie
niečių institutai valiuta suvilio
ja kokį nors Lietuvos mokslininką 
t ie pinigai nepasiekia Lietuvoje 
esančio instituto. Institutas pra
randa piigrindinį žmogų, kuris 
pigiai eksploatuojamas. Tech
nologija atiduodama per tą 
žmogų, o instituto visa grupė 
lieka bedarbiais. Tai nepalaiko 
instituto, iš to mažai naudos 
Lietuvai. 

— Gal p r i s imena te kelis as
m e n i š k u s į spūdž ius? 

— Vis krenta į akį ilgos eilės 
prie parduotuvių. Nors parduo
tuvės tuščios, namuose maisto 
yra . Labai įsigalėję sankaupų 
krovimai . Tik ekonomiškai 
sustabilizavus, tai apsiramins. 
Nuostabiai svarbūs asmeniški 
kontaktai. Amerikoj biznio kon
tak ta i užmetami klubuose, res
toranuose. Lietuvoje socialiniai, 
biznio pasimatymai namuose: 
reiškia, būtini kvietimai. Daug 
apsilankančių kalba apie spe
kuliantus. Nesutinku, nema
n a u , kad t a i n e i g i a m a s 
re iškinys . Paminės iu vieno 
jaunuolio pavyzdį. J is keliauja 
net į Kiniją, perka ten rūbus, 
kuriuos parduoda Lietuvoje. J is 
imasi ypatingai didelės rizikos. 
Šie asmenys sudaro privačią in
dustriją. Jiems niekas nemoka 
algų. Iš tikrųjų tai krašto atei
t i s : nauji b iznier ia i , ku r i e 
neieško būti valdžios išlaikomi. 

Ar Lietuva graži? Taip — 
žmonės, gamta — tai gražu. Bet 
kas po komunizmu pastatyta — 
b y r a , g r i ū n a , neve ik i a . 
Neprižiūrėta, nes ,,ne jų". Nėra 
tikslo prižiūrėti. Įeini į pastatą: 
įėjimas, laiptai — baisu. Įeini į 
butą: viskas dailu, tvarkinga. 
Svarbiausia, investicijos pri
t r a u k s inves t i c i j a s . Kuo 
daugiau žmonių įsijungs eko
n o m i š k a i , tuo g e r i a u bus 
visiems. Kuo daugiau uždirbs, 
tuo daugiau pinigų atsiras pre
kių p i rk imui , patarnavimams. 
Lietuva — ta i ne kokia kaubojų 
frontera. Svarbiausia, Lietuvoje 
įs tatymų yra , net jų per daug, 
ypač kas liečia užsieniečius. Bet 
Lietuva naujas kraš tas , lau
kiant is išvystymo. Per tą išvys
tymą a ts i ras daug. daug progų 
ir galimybių. 

— K a d a gr į š i t e į L ie tuvą? 
— Išvyksiu apsigyventi Lietu

voje po 1992 m. balandžio mėne
sio. 

N o r i n č i u s s u s i s i e k t i su 
Mariumi Jakuliu-Jason, pra
šome k re ip t i s pas : M a r i u s 
Jakulis-Jason, Felfe & Lynch, 
805 Third Avenue, New York, 
N e w Y o r k 10022, t e l . 
212-688-9200 arba 203-348-1510 
vakara is ir savaitgaliais. 

Po balandžio mėn. kreipkitės: 
Marius Jakulis-Jason, Erfurto 
12-24. Vilnius, 2043. Lithuania. 
tel. 44-64-21. v 

Kor. 

B Ė G A Į M O N Ė S 

Dėl aukštų mokesčių ir kitų 
sunkumų iš Chicagos miesto ir 
Cook apskr i t i e s rekord in iu 
greičiu išsikelia fabrikai ir kitos 
įmonės. 

P I N G A G A Z O L I N A S 

Praėjusį 
gazol ino 
maždaug 7 

mėnesį Chicagoje 
k a i n o s n u k r i t o 
centus už galioną. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
A N D R I U S NORIMAS 

R o m a n a s 
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— Jo vis t iek neįtikinsi! Mesk tuščias kalbas! 
— Kuprotą t ik grabas ištaisys! 
Du vyrai persitempia Stepą į savo pusę. Įpila jam 

alaus, tapnoja per pečius ir kalba draugiškus kompli
mentus už jo drąsumą ištrūkstant iš anapus geležinės 
uždangos. 

Tik apie dvylifctą valandą Stepas pasijunta prabu
dęs. Buvo užsikniaubęs ant baro ir užsnūdęs. Baltutis 
jį pajudina. 

— Gal jau miego nori... Ateik rytoj... Ir man jau 
la ikas gulti. Turiu jau uždaryti taverną. 

Ūžianti galva apsidairo. Taverna tikrai jau tuščia, 
nei Maikio, nei klausytojų nėra.. Lyg priekaištas 
persmeigia smegenis, kad jo valia per silpna atsilaikyti 
pagundai prieš alkoholį. Bet jeigu draugai fundija? 
Kaipgi atsisakyti? Murmėdamas kažką išslenka pro 
duris. Jos kažkodėl per siauros.. O gatvėje medžiai labai 
nelygiai susodinti... Ir tik neužmiršęs skaičiuoti juos, 
prie dvidešimtojo medelio jau nesunkiai atranda namų 
duris . 

Tik vakarais šeima susirenka prie vakarienes stalo. 
Visą dieną nesimatę, nes tėvai darbuose, o vaikai moks
le. Todėl Birutė stengiasi bent valgant pasikalbėti su 
Aušra ir Arūnu. Stepas taip pat kartais prisideda. Ta
čiau šiandien kalba nesimezga. Stepas labiau apsiblau

sęs ir nešnekus, o Arūnas nusiminęs dėl gautojo men
kesnio pažymio iš istorijos. 

Netikėtai suskamba telefono skambutis — retas 
garsas Vilainių bute. Birutė pakyla ir atsiliepia. Tuoj 
atpažįsta dėdės Antano balsą. 

— Nagi, iš kur dabar? O kodėl toks liūdnas balsas? 
Pridengdama ragelio mikrofoną trumpai meta šei

mai: 
— Tai dėdė Antanas... Kasgi yra, sakyk, dėde! 
Linksmas nusiteikimas Birutės veide staiga pra

nyksta, akyse aiškiai švyti išgąstis ir siaubas. 
— Kadagi mirė? 
Namuose pasidaro visiškai tylu. Visi suklusta 

stengdamiesi iš toliau ką nors išgirsti. 
— O kada laidos? Poryt? Tai bus šeštadienį. Būti

nai dalyvausime! Kaipgi... Iš Karpio laidotuvių namų? 
Gerai... Kada bus pašarvota koplyčioje? Gerai, tai aš 
tuoj pat ir nueisiu. Nuo mūsų nelabai toli. Tik, dėde. 
nenusimink!.. Juk ir pats t iki , kad mes pasimatysime 
bent paskutiniąją Teismo Dieną, ar ne? Mes, gyvieji. 

Moterys stveriasi indų plovimo, o vyrai tylėdami 
pasišalina kas sau. Stepas varto laikraščius, bet ir 
skaitydamas vis prisimena tetą Anelę ir vienintelį su 
ja susitikimą. Kaip visada, gaila mirusio žmogaus per 
anksti apleidusio šį pasaulį, bet ypatingo liūdesio 
nejaučia. Kai Birutė su Aušra apsirengia ir išeina, pa
likusios Arūną prie knygų, o Stepą dar prie laikraš
čių, namuose pasidaro tylu. 

„Pagal katal ikų paprotį re ikėtų ir man nueiti at
sisveikinti su mirusia, bet užteks man dalyvauti lai
dotuvėse... Birutė manęs nė neragino, nes žino, kad 
tokius l iūdnus įvykius nemėgstu stebėti. Atrodo, kad 
Arūnui taip pat neįdomu tyloje ir liūdesyje sėdėti 
beveik neliūdint... O dėl akių eiti nėra prasmės..." 

Ilgai nesvarstydamas apsivelka paltą, užsideda 
kepurę ir išslenka pro duris. Ir vėl tas pats kelias jam 
— skaičiuoti šaligatvių medelius ligi Baltučio užeigos... 

Birutė jau prie laidotuvių namų. Įėjimas apšviestas 
ir durys neuždarytos. Įžengus padvelkia žvakių, smil-
kylų ir gėlių kvapas. Kar tu ir vidaus patalpų jauki 

atsiskiriame tik ligi savo pačių mirties, o po jos nebus šilima. Raudonu kilimu išklotame prieškambaryje pa
ilgu laukt i ligi Kristaus atėjimo... Ačiū, kad paskam 
binai ir pranešei!.. Ne, neužmiršiu. Tai matysimės prie 
grabo, koplyčioje... 

Tik padėjusi ragelį Birutė pravirksta. Išėmusi no
sinaitę šluostosi akis. 

— Kiek supratau, tai te ta Anelė, ar ne? 
— Taip... 
— Tai vis dėlto liga nugalėjo.. O atrodė, kad viskas 

gali būt i gerai... 
— Man labai gaila tetos Anelės, mamyte.. . 
Aušra prisiglaudžia prie motinos ir taip pat ašaroja 

Birutė pro ašaras dar paaiškina: 
— Ji jau dabar pašarvota Karpio laidotuvių namuo

se. J a u šį vakarą bus rožinis. Ar eisi su manim, Auš
rele? Dviem bus geriau, ar ne? 

sitinka pats laidotuvių savininkas Karpis. Tokius čia 
vadina „laidojimo direktoriais". Jis parodo svečių 
knygą, kurioje Vilainienė pasirašo, o po jos ir Aušra 
prideda savo pavardę. 

Direktorius Karpis gražiai apsirengęs juodais dra
bužiais, gerai nusiskutęs ir plinkančią kaktą priden
gęs ataugintų plaukų reta sruoga. Kalba prislopintu 
balsu, nors ne pašnabždomis. Birutei atrodo, jog visa 
tai jam pri t inka pagal jo profesiją. 

Vilainių šeimos atstovės įžengia į didoką patalpą, 
kur dviem blokais sustatytos minkštos kėdės — pana
šiai, kaip bažnyčioje. Ant beveik tuščių sienų įrengtos 
šviesos, kurių spinduliai metami į viršų — paluben. 
Todėl koplyčioje tarytum prieblanda. 

(Bus daugiau) 

- • 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 21 d. 

KAIMO KAPELA „JONIS" 

Clevelando lietuvių sporto 
klubas ,.Žaibas" sekmadienį, 
vasario 23 d., 4 v. p.p. Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
rengia iš Šiaulių atvykusios kai
mo kapelos „Jonis" koncertą. 
Įėjimas suaugusiems — 7 dol. 
asmeniui, jaunimui — 3 dol., 
vaikams nemokamai. Vietos ne
numeruotos. Anksčiau atėję 
galės pasirinkti ir norimą vietą. 

Kapelos - ansamblio nariai iš 
Žemaitijos, bet šiuo metu 
įsikūrę Šiauliuose. Ansamblį 
sudaro keturi broliai Trijoniai, 
iš kurių pavardės, atmetus tris 
pirmąsias raides, pasidarė ir an
samblio pavadinimas „Jonis": 
Pranciškus — meno vadovas, 
Stasys — administratorius, ir 
kartu su Petru ir Romu groja 
mušamaisiais, bandža, man-
dalinom, havajų gitara. Ed
mundas Grubliauskas groja ar
monika ir akordeonu, Kęstutis 
Rupšys ir Liutauras Milišaus-
kai — smuikininkai, o Arvydas 
Žiauberis - kontrabasu. Šis an
samblis nuo savo įsikūrimo 
1986 m. jau yra koncertavęs 
arti šešis šimtus kartų Lietuvo
je, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. 
Savo viešnagės metu Ameriko
je jau koncertavo Hartforde, 
Putname, Baltimorėje, New 
Yorke, Chicagoje, dar numatyti 
koncertai Philadelphijoje ir 
Lemonte. Vasario pabaigoje 
grįžta į Lietuvą. - -

Visa programa atliekama kai
mišku stiliumi, liečiama daug 
lietuviško kaimo aktualijų. Visi 
vyrai muzikalūs, puikiai vartoja 
instrumentus, pasižymi gražiais 
balsais ir vaidybiniu talentu. 

Visi kviečiami atsilankyti. 

SUKAKTUVINIS LIETUVIU 
FONDO KONCERTAS 

Lietuvių fondas, minėdamas 
savo trijų dešimčių metų veik
los sukaktį, pakvietė iškiliuo
sius Lietuvos valstybinės operos 
solistus koncertams JAV. Kon
certų serija pradedama Detroite 
kovo 1 d. ir baigiama Los 
Angeles balandžio 5 d„ Cleve-
lande šių menininkų koncertas 
rengiamas kovo 8 d., sekmadie
ny 4 vai. p.p. Dievo Motinos pa
rapijos auditorijoje. 

Sopranas Irena Milkevičiūtė, 
bosas Vaclovas Daunoras ir pia
nistas Robertas Bekionis atliks 
arijų ir liaudies dainų koncertą. 

Koncertą rengia Dalia Puško-
rienė, Lituvių fondo įgaliotinė 
Ohio valstijai. 

Visi kviečiami. 

BLYNU VAKARAS 
Skautų „Pilėnų" tuntas 

kviečia visus į tradininį blynų 
vakarą su skautiška programa, 
karšta vakariene, blynais ir 
šampanu. Gros gera šokių 
kapela. Bilietai į šį skautišką 
renginį 15 dol. suaugusiems ir 
jaunimui — 7.5 dol. 

Visi laukiami Lietuvių na
muose vasario 29 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. 

TAIKOS KORPUSAS 
LIETUVAI IR 

GRAŽINA KUDUKIENĖ 

Gražinos Kudukienės pavardė. 
Jau sausio 15 d. Clevelando 
„Pla in Dealer" dienraštis 
skelbė: „Kudukis goes home for 
Peace". 

„Keliaujanti Gražina Kudu
kienė vėl sugrįžo į savo gimtąją 
Lietuvą padėti Taikos korpuso 
tyrimo direktoriui John Keaton 
ir trims jo asistentams, lan 
kantiems Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, organizuoti šios talkos 
programas", — skelbia dienraš
tis. 

Toliau dienraštis nurodo, kad 
Gražina, po pasitarimų Vilniu
je, su visa delegacija keliavo po 
Lietuvą, mėginant nustatyti 
darbus korpuso savanoriams, 
kurie bus paskirstyti jau šią 
vasarą. Peace Corps direktorės 
Elaine Chao pranešimu, Graži
na šiai grupei buvo vertinga 
talkininkė, vertėja. 

Gr. Kudukienė buvo priimta 
Lietuvos AT pirm. Vytauto 
Landsbergio, su kurio šeima 
riša šilti šeimų ryšiai nuo 
prezidento pirmojo lankymosi 
Clevelande. Gražina perdavė 
prezidento linkėjimus visiems 
klevelandiečiams. 

Gražina Kauno miesto merui 
įteikė Clevelando mero M. 
White laišką. Šie abu miestai 
yra susirišę ,seserystės" ryšiais. 
Clevelando miesto vadovas pa
kvietė Kauno merą atvykti į 
Clevelandą oficialiam vizitui. 
Susitikime buvo paliestos atei
ties ekonominės ir kultūrinės 
galimybes tarp šių miestų. 

Gražina, viešėjusi Lietuvoj ar
ti tris savaites, savo įspūdžius 
papasakojo per Juozo Stempužio 
vadovaujamą „Tėvynės garsų' 
radijo valandėlės sausio 26 d. 
laidą. 

Pokalbyje išryškinta Taikos 
korpuso uždaviniai, amerikiečių 
noras padėti į demokratiją žen
giantiems kraštams, siunčiamų 
savanorių darbų pirmumas, sa
kykim kas svarbiau — mokyti 
anglų klbos, ar mokyti verslo, 
steigiant privačias bendroves, 
perorganizuojant žemės ūkį 
privatizacijos sudėtingame pro
cese ir t.t. Tikimasi, kad jau šią 
vasarą bus į Lietuvą pasiųsta 
bent 20 šios organizacijos narių. 
Nariai turi įsipareigoti dirbti 
dvejus metus. 

Taip pat padaryta užuomazga 
„Lietuvės moters" vienetui, 
kuris rūpinsis moterų sveikatos, 
teisės ir darbo reikalais. Stei
giama speciali biblioteka, kur 
bus stengiamasi aprūpinti lite
ratūra moterų klausimais. 

Paliesdama bendrąjį Lietuvos 
gyvenimą, Gr. Kudukienė jį 
apibūdino kaip sunkų ir netik
rą. Senojo režimo šalininkai, 
sėdį įvairiose, dažnai raktinėse 
pozicijose, varo akciją prieš vy
riausybę, parlamentą, prieš 
prez. Landsbergį. Didinama 
įtampa. Žmonės pasidarę ne
kantrūs, nervingi dėl kylančių 
kainų, rublio vertės kasdieninio 
smukimo. Patriotinė tautos 
dalis mato ir šviesias pro
švaistes. Laisvė ir nepriklau
somybė bus išsaugota. 

V.R. 

A.A. PETRAS MILAŠIUS 
Auka ir meilė Lietuvai buvo 

jo gyvenimo palydovai 

Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis ir clevelandietė 
Gražina Kudukienė Vilniuje. 

lietuviškųjų darbų mecenatas, 
dosnus aukotojas, kuklus ir 
mielas žemaitis. 

Iki pat pasitraukimo pensijon 
dirbo General Motors automobi
lių pramonėje. Savo sunkiai 
uždirbtus pinigus buvo inves
tavęs į kelių butų namą. Jį 
vėliau pardavęs, ramiai leido 
pensininko dienas, lankydama
sis lietuviškuose renginiuose, 
koncertuose, sekmadieniais lie
tuviškose pamaldose, o vasarą 
savaitei nuvykdavo ir į Lietuvių 
Fronto bičiulių studijų ir poilsio 
savaites Dainavoje. Su meile ir 
nuoširdumu padėjo savo broliui 
Antanui Lietuvoje ir seseriai 
Julijai Argentinoje, kuriai ir 
savo likusį turtą testamentu 
paliko. 

Šermenyse, Jokubauskų lai
dotuvių namuose, pamaldų 
metu kun. G. Kijauskas, SJ. 
kalbėjo apie Petro Milašiaus 
suaugimą su visais, apie jo rū
pestį, kuris buvęs reiškiamas 
darbais, ne žodžiais. Dalyvau
damas Lietuvių Bendruome
nėje, Lietuvių Fronto bičiulių 
veikloje parodęs daug idealizmo, 
remdamas lietuvių meninius 
vienetus — „Grandinė lę" , 
Čiurlionio ansamblį, Clevelan

do vyrų oktetą, jų išvykose j 
Lietuvą ne šimtinėmis, bet 
tūkstantinėmis rodė savo meilę 
Lietuvai, žengiančiai į pilnutinę 
laisvę, ir jai dirbantiems čia, 
išeivijoje. Petras — Lietuvių 
fondo narys su 11,000 dol. 
įnašu. Paprasto darbininko 
auka toli prašoko įnašus tų, 
kurių turtas ir pajamos buvo ir 
yra keleriopai didesnės. Dievo 
Motinos parapija, Balfas ir kitos 
labdaros organizacijos nebuvo 
šio geradario pamirštos. Kun. 
Kijausko žodžiais, Petras buvęs 
tartum tas kviečio grūdas, kuris 
nebijojo numirti, kad kitiems 
būtų geriau. 

Su Petru Milašium atsisvei
kinti atvykusieji pripildė laido
tuvių namus, pareikšdami jam 
pagarbą ir dėkingumą, kurio 
gyvenime ne visada susilauk
davo. Vyrų okteto ir Čiurliono 
ansamblio nariai Petrą amžiny
bėn palydėjo su Gruodžio „Tėve 
mūsų". Didelė „Grandinėlės" 
šokėjų grupė atvyko pasakyti 
„sudie" savo mecenatui, taip 
stipriai rėmusiam jos išvykų, 
koncertų bei sukaktuvinių 
švenčių progomis. 

Jurgis Malskis, buvęs il
gametis LB Clevelando apy-

Laiškas 
Gerbiamieji, 

Pranešame „Draugo" skaity
tojams, jog š.m. vasario 14 d. 
„Drauge" išspausdintas straips
nis „Lietuvos ambasada Wa-
shingtone gavo 40,000 dol." 
nėra Lietuvos ambasados žinia, 
nors skaitytojams gali susi
daryti kitoks įspūdis. Paskuti
nis straipsnio sakinys, „Reikia 
tikėti, kad Vasario 16-tosios 
šventės proga lietuviai išeivijoje 
suaukos didesnes sumas amba
sadoms Washingtone ir prie 
Jungtinių Tautų New Yorke" 
prieštarauja Lietuvos ambasa
dos Washingtone sausio 31 d. 
pranešimui spaudai, kuriame 
buvo pažymėta, jog vasario 
mėnesiui ji laikinai sustabdo 
fondų rinkimą. 

Su pagarba, 
Viktoras Nakas 

Ambasadoriaus padėjėjas 
spaudos reikalams 

linkės pirm. ir dabartinis 
pensininkų pirm., vadovavęs 
visuomenės atsisveikinimui su 
velioniu, kalbėjo LB ir 
pensininkų vardu; „Grandinė
lės" darbų koordinatorė Alek
sandra Sagienė, Dalia Puško-
rienė — Lietuvių fondo, Mečys 
Aukštuolis — Okteto ir Juozas 
Darnusis — LFB Clevelando 
sambūrio vardu. 

Po Prisikėlimo Mišių ir 
pamokslo Dievo Motinos šven
tovėje, kur giedojo sol. Aldona 
Stempužienė, vasario 6 d. buvo 
palaidotas Visų Sielų kapinėse, 
Chardon, Ohio. 

Velionis Petras savo aukos 
dvasia ir meile Lietuvos 
žmonėms paliko atminimą, 
kuris gal ilgiau išliks negu 
žemės paviršiuje pastatyti ir 
saulės, šalčių ir audrų 
griaunami brangūs granito 
paminklai. Ilsėkis ramybėje, 
mielas Petrai! 

Vacys Rociūnas 

INTERNATIONAL 
v 

T R A V E L C O N S U L T A N T S ^ Z c U ^ a S * " 

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

C A R G O — s iunč iame oro linija 
„ Ž A I B A S " — virš 10 skir t ingų paketų pasir inkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avenue 
Hickory Hlll, Illinois 60457 
Telefonas (708) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva 
Telefonas 350-115 ir 778-392 

i \ 

INSOPFOBY rote 

DON'T SPEND IT A! L - SAVE SOME AT 

MUTUAL 'peJvutt SAVINGS 
AND I O A N A vSOCIATION 

Cl>oM<»terl ond Soperv'Se<l t>y 'hs United States (Joveirmen! 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO, IUINOIS 60608 PHONE (312) 847-7747 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

TORGSYN 5542 Geary Blvd., 
San Francisco, CA 94121 

Telefonai: 
415-752-5546 
415-752-5721 
415-752-5721 (FAX) 

MES TURIME SOV. SĄJUNGOJ POPULIARIAUSIAS PREKES! 

VISIEMS AMERIKOS LIETUVIAMS! 

Jūsų draugams ir giminėms Lietuvoje trūksta ma sto. Pripildykit jų tuščius šaldytuvus dabar! Nėra 
muito! Prekės pristatomos į namus veltui! Pristaty-ias trunka 5 dienas Maskvos rajone, arba 15-20 
dienų kitose USSR respublikose: 

TAIP PAT GAUMA SIŲSTI: 

Dabar daug rašoma ir 
kalbama įvairiomis progomis 
apie žadama įvairią parama 
Lietuvai. Pastaruoju metu pla
čiai nuskambėjo ir apie Taikos 
korpuso — Peace Corps orga
nizavimą Pabaltijo valstybėms 
ir buvusioms sovietų respub
likoms. Šioje akcijoje vėl iškilo 
ir klevelandietės aktyvistės 

Sausio 31, 1992, Clevelande 
mirė Petras Milašius, sulaukęs 
beveik 75 metų. Buvo gimęs 
1916 m. birželio 8 d., Telšiuose, 
kur baigė amatų mokyklą ir 
kurį laiką dirbo su jaunalie
tuviais. Clevelande gyveno nuo 
1949 metų. Čia jis buvo žino
mas kaip didelių ir vertingų 

TV, VCR'S 
TELEFONAI 
CAMCORDERS 
V o l t a i * * 127/220 
TV PRIIMTUVAI 
per aatelttą Europai 

Pinigų kaitimas 

Galite patys sudaryti siuntini pasirinkdami prekes iš 
mūsų katalogo arba pridėti, ką norit. Pareikalavus, 
katalogą pasiųsime veltui. 

MC 145 ŠVENTINIS siuntinys 18 Ibs 
MC 146 SEIMAI siuntinys 18 Ibs 
MC 152 MĖSOS siuntinys 18.1 Ibs 
MC 153 ŠEIMININKEI siuntinys 17.4 Ibs 
MC 154 VAIKAMS siuntinys 13.4 Ibs 

$129 
$114 
$124 

$89 
$95 

Žemiausio* kaino* JAV-bė»0. Priimam uiaakymu* talafonu 
U vtaų JAVmlaatų Ir U kitų kraštų. Parduodama auiottooHlv 
giminėm* Sov. Sąjungoj. Parvedama pinigu*. 

Mūsg parduotuvė siunčia visokių rūšių radaus - elektroninius prie
taisus ; Sov Sąjungą su apmokėtu a * a neaptiokatu muitu. 

Prancūziški vaistai 
Šeimos vaistinėlė (kit) 
Vaistai vaikams (kit) 
Maistas vaikams ( kit) 
Automobiliai (LADA) nuo $6.600 
šaldytuvai nuo $500 
Health Spa pasiteiraukite 
Kondominiumai Pasiteiraukite 
Indų plovimo mašinos nuo $500 
Skalbimo masinos nuo$550 

' Mini-traktoriai nuo $2.000 
' Įvairios prekės Pasiteiraukite 

KOMPIUTERIAI 
Su rusišku raidynu 

Valandos: p l rm. - t račd. 1 1 - 6 , 

ka tv l r td . - sas td . 1 1 - 7 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708) 425-7161 

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

•n 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzia Ava . , 

Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinstrublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai . 4367878 

Ontuifc 21 
•H MIS 

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, res. 312-778-3971 

Parduodami Lido Beach Sara-
sota , F L d u , ,duplex" namai po 2 
bt. su įrengimais: Hi bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

Tel . 508 -754 -1492 

MISCELLANEOUS 

Qrfiu% KMIECIK REAl'ORs 
'ryt 7922 S. Pulaski tė. 
a £ l 4363 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. )i 
p ro fes i ona l i a i , sąž in ingai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veitui. 

FOR RENT 

Išnuomojamas švarus šviesus butas 
Marquette Park apy l . Washtenaw gatvėje 
su vienu, dviem ar net su 3 miegamais 
kambariais. 

Kreipt is: te l . 312-776-2045 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

F R A N K Z A P O U S 
3208V2 W a s t 9 5 t h Strst 
Tai . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Cnicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3513 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN 1NVESTMENT 

Rlchard H a n u s , adv . 
Imigraci jos (s ta tymų žinovas 

Pirma konsul taci ja — veltui 
2 0 5 W . Randolph, Surte 2100 

Chicago, II 60606 
Tol . 3 1 2 - 4 6 4 - 2 3 8 0 

LITHUANIAN CO. arba siuntinių bendrovė LITAS 
CHICAGO—KAUNAS 

Ir toliau sėkmingai aptarnauja siuntėjus pačiomis pigiausiomis 
kainomis nuo 0.39 et iki 0.59 et. už svarą. Siųskite v iską neribo
tais kiekiais. 

At l iekami komerciniai s iunt imai. 
Patarnavimas perkant ir parduodant . 
Visi siuntiniai sėkmingai pasiekia Lietuvą. Jų apsauga ir 

turinys garantuotas. 
Panegyrikų nerašome, pažadų neparduodame! 

2458 W. 69 St., Chicago, IL 60629 
Tai. 312-434-5687 Fax 312-434-9549 

Lietuva—Kaunas tel. 77-15-66 

Dirbame: 9 v.r.—5 v. p.p. Sekmadienį uždaryta. 

Bendra Lietuvos-JAV [mone „ IMEX" LIETUVOJE PARDUODA (vairių 
modelių „FORD", „GM" ir „CHRYSLER" naujus ir dėvėtus automobilius 
bei jų atsargines detales Kainos tokios pat kaip Amerikoje Garantuojame 
tų automobilių technini aptarnavimą lietuviškais pinigais. 

Taip pat Lietuvoje išnuomojame amerikietiškus automobilius. „ V A N " ir 
limuziną. Atsiskaityti galima Lietuvoje arba Amerikoje. 

Parduotuvės adresas: 
LIETUVA, KAUNAS, STATYBININKŲ 5 

Tel. (22) 20-25-43 arba (22) 71-75-29 

Amerikoje skambinti: 
Tel. (312) 434-8618 arba (708) 887-8442 

Pax (312)434-2655 

„ATLAIDAI — Lithuanian P i lgr images" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografi jų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga. Česlovas Gnncevičius. La ima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angl iškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanot i k i tam, ypač svet im
taučiui Gaunama . .Drauge" , kaina su pers iunt imu 2 7 do l . 
Illinois gyventojai dar pr ideda 2 do l . valst i jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti . 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 



IŠKIL IŲJŲ L IETUVOS VALSTYBINĖS OPEROS 
KONCERTAI AMERIKOJE 

SOLISTU 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse: 

Detroit — kovo 1 d. 
Cleveland — kovo 8 d. 
Chicago — kovo 15 d. 
New York — kovo 21 d. 
Baltimore — kovo 29 d. 
St. Petersburg — balandžio 2 d. 
Los Angeles — balandžio 5 d. 

Irena Milkevičiūtė 
sopranas 

Vaclovas Daunoras 
bosas 

Robertas Bekionis 
pianistas 

RENGIA 
LIETUVIŲ FONDAS 

Lietuvių Fondo įgaliotinė Baltimorėje-Washingtone Dalia Remienė ir sol. 
Irena Milkevičiūtė. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Baltimore, MD 

N E U Ž M I R Š T A M A S 
K O N C E R T A S 

Dar t ik prieš me tus pradėjus 
veikti Lietuvių Fondo įgalioti
nei Daliai Remienei, atstovau
jančiai Washington, D . C , ir 
Baltimore, MD, apylinkėms, tos 
a p y l i n k ė s l i e t u v i a i p a j u t o 
Lietuvių Fondo svarbą. Pirma
sis suorgan izuo tas i šsk i r t i 
n a i a u k š t o m e n i n i o lygio 
koncertas 1991 meta is kovo 
mėn. buvo at l iktas solistų — I. 
Milkevičiūtės ir V. Noreikos ir 
pianistės G. Landsbergienės 
Bal t imores l ie tuvių piliečių 
salėje. Žmonės išeidami kalbėjo, 
kad tai buvo neužmirš tamas 
koncertas, o vyresnieji sakėsi 
pasijutę lyg vėl Kauno «jocros 
rūmuose Nepriklausomybe* lai
ka is prieš karą. 

Šiais metais Lietuvių Fondo 
įgaliotinė Dalia Remienė vėl or
ganizuoja Lietuvos Valstybinės 
operos solistės Irenos Milkevi
č i ū t ė s ( s o p r a n a s ) , so l i s to 
Vaclovo Daunoro (bosas) ir 
muz iko Robe r to B e k i o n i o 
(pianistas) koncertą, kur i s vyks 
Baltimorėje, toje pačioje salėje 
kovo 29 d. 

Šalia jos kasdieninės atsak
ingos tarnybos Washingtone, D. 

Laiškas 
D Ė L . B . N A I N I O 

S T R A I P S N I O 

Savo straipsnyje „Vasar io 
16-tos aukos" (Draugas Nr . 28, 
1992.11.11) jis rašo, kad pagal 
„daugumos LB padal inių" nuo
monę Altas „pinigus eikvojo be 
reikalo". 

Būkite malonus paaiškinti, jei 
J u m s yra žinoma, kada, kur i r 
kas Alto sur inktus pinigus taip 
„eikvojo". 

T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , 
buvęs Altos p i rmininkas 

Remienė puikiai atstovauja L. 
Fondui įvairiose tos apylinkės 
funkcijose. J i ta lk ina Lietuvos 
ambasada i , sumosiant svarbių 
įvykių šventes a r priėmimus, 
į te ik iant L. Fondo paramos 
čekius , dalyvaujant lietuviš
kuose renginiuoe Lietuvių Fon
do vardu . Lietuvių fondo vado
vybė labai teigiamai vert ina jos 

rūpestį L. Fondo reikalais. Ji vi
sa atlieka su pasiaukojimu, ne
kreipdama dėmesio į sunkumus 
bei didelius atstumus. 

Visi mes žinome, kad Lietuvai 
r e ik i a pinigų ir įvairiopos 
paramos, bet reikia paramos ir 
išeivijai. Prieš akis mums stoja 
jaunoji priauganti kar ta . Kaip 
mes sugebėsime ją nuteikti ir 
kokioje lietuviškoje dvasioje 
išauklėsime? Per 40 metų su 
viršum daugiausia išsilaikėme 
patriotais lietuviais i r šiandien 
konkrečia i padedam naujai 
atsikuriančiai Nepriklausomai 
Lietuvai. Mūsų išeivijos meni
nės jėgos retėja, o prieauglio 
n e a t s i r a n d a . Dabar galime 
džiaugtis atsikviesdami solistus 
iš Lietuvos. Tokių neeilinių 
solistų sugeba atsikviesti Lie
tuvių Fondas, suteikdamas išei
v iams tikrą meno puotą. 

Lietuvių Fondas, jau atskyręs 
vieną milijoną pagrindinio ka
pitalo Lietuvai, remia ir toliau 
r ems Lietuvos švietimą ir kul
t ū r ą bei studijuojantį jaunimą. 
L. Fondo įgaliotinė kviečia at
silankyti kovo 29 d. Baltimorėn 
į koncectą ir savo dalyvavimu 
paremti L. Fondo užsimojimus. 
Paaukojusieji vieną šimtą dole
r i ų gaus vieną svečio bilietą į 
koncertą. Bilietų įsigyti, įnašus 
įteikti bei gauti informaciją 
apie koncertą ir L. Fondą reikia 
kreiptis į L. Fondo įgaliotinę 
Dalią Remienę telef. 301-721-
3955. Ir šis koncertas bus neuž
mirštamas. 

M. R. 

Nėra nuliūdimo, kurio laikas 
nesumažintų ar nesušvelnintų. 

Cicero 

Nepasisekimas yra geresnis 
mokytojas kaip pasisekimas. 

Rytų išmintis 

M y l i m a m Vyrui 

A.tA. 
VITALIUI PILIUI 

n u o žmogžudžių r a n k o s t r ag i ška i žuvus. Tau, miela 
ALDONA, sielvarto dienose prašau Viešpatį stiprybės 
i r k a r t u liūdžiu. 

K a n e o h e 
Havvaii 

Elenutė Bradūnaitė-Aglinskienė 

Didž ia i š imtamete i l ie tuvei 

A.tA. 
VIKTORIJAI STASKEVIČIENEI 

m i r u s ir i ške l iavus į Anapus , dukrą, mūsų sesę 
I R E N Ą LAURINAVIČIENE, sūnų VLADĄ STAŠKŲ 
i r v i s u s a r t imuos ius s kaus m o valandoje guodžiame 
i r gi l ią užuojautą r e i š k i a m e . 

Detroito Lietuvos Dukterys 

T a u r i a m l ie tuviui 

A.tA. 
PETRUI ŽOLYNUI 

b u v o Viešpat ies s k i r t a 16-toji Vasario diena išeit į 
Amžinybę . Širdžių malda jį palydėjome. Velionio 
ž m o n ą VANDĄ, m ū s ų mielą narę , seseris Lietuvoje, 
j ų š e i m a s i r visus a r t imuos ius skausmo valandą 
nuoš i rdž ia i užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
KAZYS MEŠKONIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 18 d., 10:55 vai. vakaro, sulaukęs 

82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Vaduoklių valsč., 

Stebėkių kaime. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta, dukterys: 

Leonilė ir Jolita su šeimomis, sesuo, kiti giminės ir draugai 
Lietuvoje. Laidotuvėmis rūpinasi Zunė ir Stasys Žilevičiai. 

Priklausė Liet. Bendruomenei, Liet. Fondui, Liet. Moky
tojų sąjungai, Panevėžiečių klubui, Lietuvių Filatelistų drau
gijai. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 21 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 22 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Mount Hope 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, vaikai, sesuo ir draugai. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
JUOZAS KAPACINSKAS 

Mirė 1992 m. sausio 13 d., palaidotas Šv. Kazimiero kapi
nėse, Chicagoje. Sulaukė brandaus amžiaus, bet neišvengiama 
buvo mirtis po jo trumpos ligos. 

Pasiliko nuliūdime žmona Marija, sūnus Juozas su šeima, 
sesuo Anelė, brolis Augustinas ir kiti artimieji Amerikoje ir 
tolimesni giminės Lietuvoje. 

Nuoširdi padėka mūsų parapijos klebonui J. Kuzinskui 
už aplankymą ligoninėje ir už maldas koplyčioje. Ačiū ir kun. 
Gutauskui. S.J.. už atsilankymą koplyčioje ir už maldas. Mūsų 
nuoširdus ačiū kan. V. Zakarauskui už suteiktą paskutinį pa 
tepimą mirties valandoje, maldas koplyčioje, atnašautas šv. 
Mišias laidojimo dienoje Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje ir palydėjimą į kapines tokią šaltą dieną. 

Didelis ačiū poniai Z. Juškevičienei, koplyčioje tarusiai 
atsisveikinimo žodį Lietuvių Žurnalistų sąjungos vardu, taip 
pat ačiū poniai Repšienei už atsisveikinimą su velioniu Balfo 
vardu ir visiems draugams ir pažįstamiems, tarusiems užuo
jautos žodį liūdesio valandoie. Nuoširdus ačiū Lietuvos Duk
terų draugijos narėms už sukalbėtą rožinį koplyčioje ir už 
užuojautą spaudoje. 

Ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, kurie 
mus užjautė ir padėjo mums liūdesio valandoje. Dėkingi esame 
už aukas šv. Mišioms ar šeimos nuožiūrai, visiems, kas aukojo 
Tautos Fondui ar Lietuvių Fondui, už gražias gėles ir užuo
jautos tartus žodžius ar pasiųstas korteles. Ačių visiems karsto 
nešėjams už paskutines paslaugas. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald A. Petkui už rū
pestingą patarnavimą ir visiems palydėjusiems Tėvą-Senelį 
j Ai. ..iną Poilsį. Tebūna jam ramybė! 

Liūdinti žmona, sūnus ir šeima, sesuo, brolis, podukra 
ir posūniai. 

Lietuvoje mi rus broliui 

A.tA. 
R. KUBERTAVIČIUI 

seserį DALIĄ MAURUKIENĘ su še ima ir v i sus gi
mines nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Adolfas ir Elena Miliai 
Giedrė Sirmenienė 
Sofija Salienė 
Aleksas ir Prima Vaškeliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mylimai Mamyte i 

A.tA. 
ALFONSAI ŠARAUSKIENEI 

amžinai užmigus , mielus A. ir V. LANIAUSKUS, A. 
ir P. TAMOŠIŪNUS, R. ir J. ŠARAUSKUS ir šeimas 
bei visus gimines ir artimuosius giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Rūta, Danutė ir Vacys Jakovickai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i sus l a ido tuv ių n a m u s gal i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

) 



DRAUGAS, penktadienis, 1992 m. vasario mėn. 21 d. 

x Vilniaus studenčių an
samblis „Virgo" gilios šį sek 
madienį, vasario 23 d., 10:30 
vai. šv. Mišiose Švč. M. Marijos 
Gimimo par. bažnyčioje, paskui 
po pietų atliks koncertą Jau
nimo centro didžiojoje salėje. Po 
koncerto visi kviečiami į kavinę 
vakarienei ir su choristėmis 
susipažinti. 

x Sol. Birutė ir Rimtautas 
Vizgirdai, gyveną Houston. 
Tex., organizuoja Lietuvos Vals
tybinės operos solistu Irenos 
Milkevičiūtės ir Vaclovo 
Daunoro bei pianisto Roberto 
Bekionio koncertą Houstone, 
Texas valstijoje. Koncertas bus 
balandžio 12 d. Solistė Birute 
Vizgirdienė yra Houstono Liet. 
Bendruomenės apylinkės sekre
torė. 

x „Lituanicos" skautų tun
to nusipelnę vadovai bus pa
gerbti iškilmingoje sueigoje 
Jaunimo centro kavinėje pirma
dienį, vasario 24 d., 7:30 vai. 

x Lietuvoje Vilniuje 1993 
m. pavasari bus Teatrų festi
valis (ne tik teatras, kaip buvo 
rašyta), kuriame dalyvaus 
aštuoni ar devyni įvairūs 
teatrai su savais vaidinimais. 
Šiam festivaliui ypatingai 
rengiasi rež. Bernard Sahlins iš 
Chicagos ir Rūta Vanagaitė Wy-
man iš Lietuvos. 

x Kaziuko mugė Chicagoje 
sekmadienį, kovo 1 d., bus pra
dėta 10 v.r. šv. Mišiomis Jėzui
tų koplyčioje. Iškimingas mugės 
atidarymas Jaunimo centre bus 
11 vai. ryto. Visi kviečiami at
silankyti. 

x Linas Norusis vadovauja 
IX išeivijos lietuvių Tautinių 
šokių šventės šokėjų nakvynių vak. Sueigoje vyks skautininko 
komisijai. Šventėje dalyvaus įžodis, pakėlimai ir apdovano-
daugiau kaip 2,000 šokėjų iš jimai. Ilgametis tunto vadovas 
JAV, Kanados, Pietų Amerikos vs Jonas Paronis bus pagerbtas 
ir Lietuvos. Šventė vyks liepos jam įteikiant Geležinio Vilko 

Lietuvos Vyčių Vidurio Amerikos distrikto minima Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis. Iš kairės: 
kun. A. Zakarauskas — programos vedėjas, Evelyna Oželienė — banketo rengėja, Rita Dapkutė 
— specialiai pagerbta ir sol. Algirdas Brazis — pirmininkas. 

Nuotr. Martyno Vidzbalio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

5 dieną Rosemont Horizon. 

x Marijampolės miesto 200 
metų ir Rygiškių Jono gimnazi
jos 125 metų sukakčių mi
nėjimas bus gegužės 15-17 die
nomis Marijampolėje. Sukakties 
rengėjai kviečia visus pamatyti 
gimtinę ir Šešupę, pavaikščioti 
miesto gatvėmis, nueiti į senąją 
Rygiškių Jono gimnaziją ir šioje 
sukaktyje dalyvauti. Platesnių 
informacijų duoda gimnazijos 
direktorius Vincas Peckus. J. 
Jablonskio Vid. mokykla, Mari
jampolė 4520, Lithuania. 

x „Caritas" žurnalo pereitų 
metų rugsėjo ir spalio mėnesių 
numeriai jau pasiekė redakciją. 
Juose yra straipsnių, pasi
sakymų apie Caritas darbus, 
labdarą ir kt. Vyr. redaktorė 
Albina Pribušauskaitė. Padeda 
labai daug talkininkų. 
Leidžiamas Kaune, Vilniaus 29. 

x Kazimieras Sapetka iš 
Waterbury. Conn., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auka. Labai dėkojame. 

i P. Kamarauskas, Brook 
field. 111.. nuoširdus .,Draugo" 
rėmėjas, garbes prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pri
dėjo 100 dol. auką lietuviškos 
spaudos palaikymui. Už realią 
paramą tariame nuoširdų ir 
didelį ačiū. 

x Pakenas International 
Trading Corp., turinti savo at
stovus Lietuvoje, padės jums 
tvarkyti asmeninius bei biznio 
reikalus: nusipirkti namus, bu
tus, įmones, žemės sklypus 
Lietuvoje, įkurti savo biznį, su
rasti partnerius ar pirkėjus. Fir
mos atstovas pasitiks jus aero
uostuose, apgyvendins pri
vačiuose "iešbučiuose, orga
nizuos reikiamus susitikimus su 
asmenimib, organizacijomis, 
įformins eikiamus dokumen
tus. Skambinti: 407-392-7916 
Petrui Pakėnui. 

(sk) 

x Baltijos restorane geras 
lietuviškas maistas ir įvairūs 
koktehai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas atidary
tas kasdieną 11 v.r.-9 v.v. Uždą 
rytas pirmadieniais. 8100 Ro-
berts Rd., tel. 708-458-1400. 

'sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andrius Kurkulis. 
tel. 312-977-7242 dirbą su Rod-
man & Renshavv, Inc. Chicago
je. Iš kitur, skambinkite veltui: 
tel. 1-800-423-2294. 

(sk) 

ordiną. LSS Tarybos pirm. vs 
Sigitas Miknaitis pateiks 
trumpą Lietuvos skautų veiklos 
apžvalgą. Po sueigos vaišės ir 
pabendravimas. Visi broliai ir 
sesės bei jų šeimos kviečiami. 

x „American Baltic News", 
vasario mėnesio numeris, išėjo 
iš spaudos ir pasiekė redakciją, 
biame numeryje, kaip ir anks
čiau, plačiai duodama straips
nių ir informacijos apie visas 
Pabaltijo valstybes, jų 
sunkumus ir džiaugsmus. Lei
džia Joseph D. Ambrozaitis, re
daguoja Giedrė A. Ambrozaitis 
ir talkininkai. Spausdinamas ir 
leidžiamas Kalamazoo, Mich 
Fax 616-384-8752. 

x A. Kantvydas iš Weston. 
Ont.. Kanada, žinodamas lietu
viškos spaudos sunkumus išei
vijoje, pratęsė prenumeratą ir 
paaukojo 40 dol. USFund. A. 
Kantvydą skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
lietuviško žodžio tariame nuo
širdų ačiū. 

x Virginija Puišienė, Na
talija Stukienė ir Aldona Trejo 
modeliuos „Skambėk, pavasa
rėli" madų parodoje vasario 23 
d., Lexington House. 

(sk) 
x ROMAS PŪKŠTYS vyks 

ta į Lietuvą kovo gale. Perveda 
pinigus doleriais prieš Velykas. 
Atsiskaitymas iki kovo 24 d. 
Transpak 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 312-436-7772. 

(sk) 

x Šv. Mišios už a.a. Vytau
tą Balzarą bus aukojamos jo 
penkerių metų mirties sukaktį 
minint vasario 23 d. 10 v. ryto 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. M?'o-
niai prašome gimines, dra •> 
ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Vytautą savo maldose. 

(sk) 

x Richard Hanus . advoka
tas, imigracijos įstatymų ži
novas. 205 W. Randolph, Sui-
te 2100, Chicago. IL 60606, tel. 
312-464-2380. Pirma konsul
tacija — veltui. 

(sk) 

x Jūsų giminės iš Lietuvos 
atvyksta AEROFLOTU į New 
York arba VVashington, o jūs 
neturite, kas juos pasitinka? 
ATLANTA Import-Export 
padės jums: gimines atvesime ir 
nuvešime automobiliu į Chicago 
bei netolimus miestus. Čia 
taipgi galite pasiteirauti dėl 
AEROFLOT bilietų bei vizos 
pratęsimo. Sutvarkysime jūsų 
giminaičių kelionę iš Lietuvos 
i Chicagą; siūlome pigius bilie
tus grįžti namo. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. (sk) 

VASARIO 16-OSIOS 
PARODOS „DAILĖ '92" 

ATIDARYMAS 

Vasario 16-osios parodos 
„Dailė '92" atidarymas buvo 
penktadienį, vasario 14 d., Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje. Pa
rodą suorganizavo Algimantas 
Kezys, ją rengė Čiurlionio 
galerija, vadovaujama Algio 
Januso. Parodoje dalyvavo dvi
dešimt du dailininkai: Pranas 
Baltuonis, Eglė Brėdikienė, 
Elena Galiūnienė, Donatas 
Galiūnas, Alvydas Juodris, Jonė 
Karuža, Vida Krikštolaitytė, 
Eleonora Marčiulionienė, 
Aleksandras Marčiulionis, 
Alvydas Pakarklis, Jadvyga 
Paukštienė, Audrius Plioplys, 
Dalia Rastenienė, Eugenija 
Rastonienė-Baužinskaitė, An
drius Stankus, Rasa Sutkutė, 
Virginija Šiaučiūnaitė, Marija 

x Aldona Markelienė, Ci 
cero, 111., A. Pevoriūnas, Port. 
Colborne, Kanada, Peter 
Manelis. Davis, Cal., Jadvyga ir 
Vytautas Laugaliai, Niantic, 
Conn., Antanas ir Filomena 
Galdikai, Los Angeles, Cal., E. 
ir R. Kulikauskai, La Paima, 
Cal., R. Balchunas, Evergreen 
Park, 111., už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Dėmesio, Dėmes: o! Pri 
mename, kad Nijolės Ščiukai
tės, estradinės muzikos dainin-
kės, koncertas vasario 21 d., 
penkiadienį, 7 vai. vakaro Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje 
salėje. Dainininkė savo daino
mis ir įdomiu, gražių jų atliki
mu, nukelia mus į gimtinę, pri
mena jos vargus, meilę ir grožį. 
Atsilankę tikrai nesigailėsite. 
Po koncerto kava, arbata ir py
ragaičiai. 

(sk.) 
x „Spindulio" balius va

sario 22 d. Pasaulio Lietuvių 
centre Lemonte 7 vai. vakaro. 
Programa prasideda punktu
aliai — 7:30 v.v. Prašome nevė
luoti! 

(sk) 
x Li nas Olšauskas, Cal-

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St.. Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000. 

(sk) 

Tūbelytė-Kuhlmanienė, Anta
nas Ulevičius, Kostas Ulevičius, 
Gabija Žymantaitė ir Rimgailė 
Zotovienė-Jonynaitė. 

Į parodos atidarymą atsilankė 
Chicagoje viešinti Vilniaus 
tarptautinio teatro festivalio di
rektorė Rūta Vanagaitė-Wy-
man, lydima Chicagos tarptau
tinio teatro festivalio steigėjo 
Bernardo Sahlins. Abu buvo 
pakviesti tarti žodį apie jų 
rengiamą tarptautinį teatro 
festivalį Vilniuje. Po to parodos 
dalyvius sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Vacys Kleiza, pa
brėždamas kultūros ir meno 
svarbą lietuviškumo sąmonei 
ugdyti. Dailėtyrininkas Danas 
Lapkus aptarė parodos pobūdį, 
iškeldamas naujų vardų, kurių 
šioje parodoje buvo apstu, įnašą 
į išeivių tradicinę dailę. Remian
tis vien išeivijoje subrendusiais 
dailininkais, būtų buvę galima, 
pagal pokalbininką, iš anksto 
nujausti parodos pobūdį bei jo
je eksponuojamų darbų stilių ir 
charakterį. Šią parodą nušvie
tė naujomis spalvomis Chica
goje dar nematyti dailininkai. 
Tarp jų buvo Eugenija Rasto
nienė-Baužinskaitė, ekspona
vusi du tapybos ir tris ryškių 
spalvų gobelenus, Dalia Raste
nienė ir Elena Galiūnienė, pasi
rodžiusios su Chicagoje retai 
rodomais batikos darbais. Prie 
jų savo šviežumu prisidėjo Mari
ja Tūbelytė-Kuhlmanienė, at
siuntusi irgi vietinėse Chicagos 
lietuvių galerijose retai užtin
kamus primityviojo meno 
pavyzdžius. 

Paroda veiks iki šio sekma
dienio, vasario 23 d. Galerija 
bus atidaryta sekmadienį nuo 
11 iki 2 vai. p.p. arba kitu laiku, 

iš anksto susitarus su Jaunimo 
centro vadovybe. 

Kita Čiurlionio galerijos ren
giama ekspozicija pramatoma 
kovo 6-15 d. Ji vadinsis „Mano 
pirmoji paroda". Joje žada daly
vauti daugiau kaip dešimt jau
nųjų ir vyresnio amžiaus dailės 
kūrėjų, kurie tik pradeda išeiti 
į viešumą su savo darbais. 

A J 
LIFE POBŪVIS 

DANGORAIŽYJE 

Lietuvos tarptautinio teatro 

vaujant geriausiems teatro 
vienetams iš viso pasaulio. Šis 
tarptautinis festivalis turės 
didelę reikšmę Lietuvai ne tik 
meno srityje, bet ir politinėje 
plotmėje. 

Festivalis pareikalaus ne
mažai lėšų. Jų didelė dalis jau 
sutelkta Lietuvoje rubliais ir 
doleriais. Jas sudėjo privačios 
biznio, industrinės firmos, mece
natai, pavadinti Life ambasa
doriais. Rūtos kelionės į JAV ir 
Kanadą uždavinys yra surasti 
mecenatus išeivijos lietuvių 
tarpe ir sutelkti 100,000 dolerių. 

Stanley Balzekas yra vienas iš 
didžiųjų lietuvių kultūros ir 
meno išlaikytojų, mecenatų 
JAV. Šiuo Life priėmimu jis 
užtikrino tolimesnę paramą ir 
dėmesį atsikuriančiam laisvam 
meno žydėjimui Lietuvoje. 

Br. Juodel is 

NAMŲ SAVININKŲ 
ORGANIZACIJOJ 

Su pasididžiavimu reikia 
prisiminti 1937 metus, kada 
buvo įsteigta Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacija, kuri ir dabar tebe
veikia. Tuo laiku gyvenimo 
sąlygos buvo kitokios negu 
dabar. Namų savininkai, bur
damiesi į vieną stiprią organiza
ciją, tikėjosi vieningai dirb
dami, turėti stiprų balsą bet 
kokiu atveju, bet kur ir bet 
kada. Žinoma, jie neapsiriko. 

Prieš 3-4 metus, naujiems 
ateiviams atsirandant Mar
ąuette Parke, lietuviai masiniai 
pradėjo pardavinėti namus, 
palikdami mūsų gražias bažny
čias, krautuves, muziejus, 

festivalio (Life) generalinei di- valgyklas, Jaunimo centrą ir 
rektorei Rūtai Vanagaitei-Wy- visa kas lietuvi.'ka ir keltis į 
man atvykus į Chicagą pasi- priemiesčius. Dauguma jų jau 
t a r i m a m s su Tarptaut in io gailisi. Pavyzdžiui Lemontas 
Chicagos festivalio konsultantu skęsta skolose ir maldauja aukų 
Bernard Sahlins, jų specialų 
priėmimą surengė Lietuvių 
kultūros muziejaus prezidentas 
Stanley Balzekas vasario 15 d. 
savo rezidencijoje .Hancock 
dangoraižio 87 aukšte. 

Pobūvyje dalyvavo R. 
Wyman, B. Sahlins ir S. Bal-
zeko muziejaus artimi bendra
darbiai — apie 20 asmenų. Stan
ley Balzekas visus vaišino 
šampanu , skan ia i s šaltais 
užkandžiais ir karšta vaka
r iene. Pobūvio programoje 
direktorė Rūta Wyman pateikė 
platesnę informaciją apie 1991 
metais Vilniuje įsteigtą Lietu
vos tarptautinio teatro festivalio 
organizaciją, modeliu imant 
Chicago International Theatre 
Festival, kuriame prieš dvejus 
metus labai sėkmingai dalyvavo 
Lietuvos Jaunimo teatras, vado
vaujant režisieriui E. Nekrošiui. 

Life pirmasis didysis renginys 
bus Ta rp t au t in i s teatro 
festivalis 1993 metų gegužės 
9-23 dienomis Vilniuje, daly-

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
• E M A I REALTORS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 5865959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOlJVIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato j namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-4367772. 

(sk) 

Kas skaitė laikraštį „South-
town Economist" vasario 9 d., 
jame buvo paminėti šie įvykiai. 
Tautiečiai atvykstą ne pas 
gimines, bet daugiausia 
išsipirkę iškvietimus, atvykę į 
šį kraštą, negaudami darbo, pra
dėjo vaginėti , at iminėti 
rankinukus iš moterų ir t.t. 

Lietuviai ateiviai per 42-43 
metus turėjo gerą vardą šiame 
laisvės krašte. Reikia tikėtis, 
kad šie dalykai pamažu gražiuo
ju susitvarkys. Tuos įvykius jau 
žino emigracijos įstaiga. 

Kaip anksčiau minėjau, turi
me gerą 15-to wardo aldermaną 
Virgil Jonės, kuris labai gerai 
kooperuoja su mūsų namų savi
ninkų organizacija, sprendžiant 
visas problemas. Jam ren
giamas kuklus pagerbimas 
vasario 28 d., penktadienį, 7 vai. 
vakare Playhouse patalpose, 
2512 W. Lithuanian Plaza 
Court. Visi kviečiami dalyvau
ti. Namų savininkų organiza
cijos susirinkimas bus vasario 
21 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vakare parapijos salėje. Bus 
trumpas Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas. Žodį tars 
dr. Kazys Ėringis. Po to trum
pas susirinkimas. Po susi
rinkimo kavutė. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Dar noriu priminti , kad 
stiprintumėm šią organizaciją, 
kuri yra taip reikalinga. Yra 
sakoma, „kur du stos, visados 
geriau padarys". 

Ant. Repšienė 

DUETŲ POPIETĖ 
VYRESNIESIEMS 

LIETUVIAMS 

Vasario 12 d. trečiadienio 
popietę vyresniųjų lietuvių cen
tre, Seklyčioje suorganizavo 
energingoji renginių vadovė 
Elena Sirutienė. Čia buvo 
pakviesti du svečiai muzikai, 
atvykę iš Lietuvos, tik ką baigę 
Vilniaus konservatoriją, būtent 
Algimantas Barniškis ir Ričar
das Šokas. 

Pradedant programą įvadinį 
žodį tarė E. Sirutienė, kartu pri
statydama ir jaunuosius 
muzikus, kurie buvo labai entu
ziastingai sutikti. Jie atliko, 
akordeonu pritariant, patrio
tinių dainų programą — iš viso 
net 16 dainų. Dauguma jų dar 
negirdėtos, pvz. Kur tas dulkė
tas traukinys, Vėl mirga trispal
vės, Ąžuolėlio šakos linko, 
Ruginė duona, Smagu per 
Lietuvą keliauti, Kaip viliojo 
mus senoliai ir kt. Prieš 
kiekvieną dainą A. Barniškis 
pateikdavo dainos autorių, temą 
ir t.t., o muzikas R. Šokas kar
tu dainavo ir spaudė akordeono 
klavišus. Veidai visų dalyvių, 
kurių buvo 70, rodė pasi
tenkinimą, o lūpas puošė 
šypsenos. Pa t i programa 
užsitęsė bemaž valandą laiko ir 
buvo tikrai įspūdinga, o publika 

išsipirkti jų užsidėtoms sko
loms. Gaila, kad atsiranda 
mūsų tokių ir net pasiūlo 
mažoms organizacijoms, tetu
rinčioms vos keletą tūkstančių, 
aukoti Lemontui. Ar tie visi 
„gudruoliai", keldamiesi ten, 
pagalvojo apie mus, savo brolius 
lietuvius, kaip mes čia gyven
sim? Sėkmės visiems išsikėlu
siems, o mes be skolų ir aimanų 
laikysimės savo tikrojo lietuvių 
centro — Marąuette Parko. 

Noriu vienu kitu žodeliu pasi
sakyti apie mūsų kritikus, kurie 
nepriklausydami namų savi
ninkų organizacijai, nelan
kydami susirinkimų, su pa
nieka atsiliepia apie šią or
ganizaciją, „kamgi jos reikia, 
juk ji nieko nepadaro". Tiesa, ji 
nepadaro jų kieme, bet ji daug 
padaro visame Marąuet te 
Parke. Namų savininkų or
ganizacija palaiko artimus ry
šius su policija ir aldermanąis, 
daugiausiai su Virgil Jonės. Jau 
išardytas prostitucijos centras, 
dežūruoja policija 69-oje ir 71-je 
gatvėse, sulaikytas Lack laido- dar ilgai plojo dainininkams ir 
tuvių namo perleidimui kažin pageidavo kada nors ir vėl juos 

Čiurl įonm galerijoje įstatytas Eugenijos Rastenienės paveikslas „Draugystė" 

kokiai bažnyčiai ir t.t. Čia 
pateikiau tik kelis pavyzdžius. 
Nenorėkime, kad policininkas 
stovėtų prie kiekvieno namo. 

Dauguma skaitė „Southown 
Economist" laikraštį, kuriame 
aprašytas „Paramos" krautuvės 
likimas. Savininkai dėl amžiaus 
išeina į pensiją ir nori išsikelti 
į šiltąją Floridą, todėl parduoda 
per ilgus metus daugiausia 
lietuviams tarnavusią krau
tuvę. Ir šiuo atveju Namų savi
ninkų organizacija nori žinoti, 
kas perims šį pastatą. Nutartą 
parašyti raštą 14-to wardo 
aldermanui ir „Paramos" savi
ninkui, kviečiant atvykti į susi
rinkimą, nes norima sužinoti, 
kam parduodamas šis pastatas. 
Girdėjosi gandai, sako tai būsią 
atidarytas Medical centras. 
Gerai. Bet jeigu kas mums 
nepriimtina, bus protestuojama, 
tai gali susilaukti to paties 
likimo, kaip ir Lack laidotuvių 
pastatas. 

Kita nemaloni problema 
vyksta Chicagoje. Tai yra pro
blema su mūsų tautiečiais, at
vykstančiais iš mūsų tėvynės. 

išgirsti. 
E. Sirutienė išreiškė nuošir

džią padėką jauniems muzi
kams ir priedui dar pakvietė 
Aldoną Šmulkšt ienę, kur i 
pateikė savai t inę politinę 
apžvalgą apie įvykius Lietuvo
je ir visame pasaulyje, paminė
dama angliškos spaudos, radijo 
ir televizijos programų duome
nis. 

JAV Socialinių reikalų tary
bos pirm. Birutė Jasaitienė 
painformavo apie galimybę nau
jai atvykusiems iš Lietuvos 
gauti žalias korteles pastoviam 
apsigyvenimui. 

Pabaigai susirinkusieji buvo 
pavaišinti Seklyčios restorane 
pagamintais pietumis ir labai 
jaukiai praleido šią niūrią 
žiemos popietę. 

APB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


