
\ 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8234 

Vol. LXXXIII Kaina 60 c. 

THE l_l"TI-ILJ/XIMI/\rsi WOF^LQ-WID r>/\i iv 
ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BALANDIS - APRIL 25, 1992 Nr. Si 

Referendumas dėl 
kariuomenės išvedimo 

Kur divgc milijonai dolerių? 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Balandžio 24 d. (Elta) 
— Po ilgų svarstymų Aukščiau
siojoje Taryboje deputatų balsų 
dauguma pritarta „Dėl referen
dumo paskelbimo piliečių valiai 
pareikšti dėl buvusios SSRS ka
riuomenės besąlygiško ir neati
dėliotino išvedimmo iš Lietuvos 
Respublikos teritorijos 1997 
metais ir žalos Lietuvai atly
ginimo" projektui. 

Po to buvo balsuojama dėl 
dviejų alternatyvų — už tai, kad 
nutarime dėl referendumo būtų 
įrašytos dvi datos — gegužės 23 
ir birželio 14. Balsų dauguma 
nutarta įrašyti gegužės 23 dieną. 
Deputatas Aloyzas Sakalas 
Centro frakcijos vardu parei
kalavo šį balsavimą pakartoti 
esant didžiajam kvorumui. 

Diskusija dėl datos įsilieps
nojo dėl to, kad gegužės 23 d. 
numatytas referendumas ir dėl 
prezidento institucijos atkūrimo 
Lietuvoje. Dalies deputatų ma
nymu, suplakti du referen
dumus yra netikslinga, o poli
tiškai — žalinga. Primenama, 
kad beveik visi Lietuvos pilie
čiai jau prieš pusantrų metų 
pasirašė po reikalavimu, kad so
vietų kariuomenė nedelsiant 
paliktų Respublikos teritoriją. 
Todėl nėra prasmės kartoti 
gerai žinomas tiesas. Dviejų, 
referendumų vieną dieną 
oponentai taip pat tvirtina, kad 
tokio žingsnio „Sąjūdis" ir jį re
miančios jėgos griebėsi todėl, jog 
daugelis žmonių neis balsuoti už 
prezidento institucijos atkūri
mą, bet jų prisirinks prie urnų 
daugiau, kai reikės pasisakyti 
ir dėl kariuomenės išvedimo. 

Aistros dėl Lietuvos banko 
nerimsta 

Aukščiausiojoje Taryboje 
toliau nagrinėjama Lietuvos 
banko veikla. Vyriausybė ir kai 
kurie nepriklausomi laikraščiai 
banko vadovus kaltina suvėli
nus litų spausdinimą, nežinia 
kur prapuldinus apie 2,5 mili
jonus JAV dolerių, skirtų su
mokėti už litų spausdinimą. 
Parlamento komisijos dėl banki
ninkystės ir finansų reformos 
klausimų pirmininkas Stasys 
Kropas deputatus informavo, 
jog ekspertų grupės, tikrinusios 
banko veiklą, nuomone, kaltini
mai Lietuvos bankui yra nepa
grįsti. Po jo kalbėjęs ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius atkreipė dėmesį į tai, jog 
komisijos išvados neatskleidžia 
objektyvios padėties banke, 
išvardijo svarbiausius šio banko 
pažeidimus. Banko klausimą 
nutarta svarstyti toliau. 

Atleistas už priešingą 
vyriausybei veiklą 

Už veiklą, priešingą Lietuvos 
vyriausybės sprendimui įstoti į 
Tarptautinį valiutos fondą ir į 
Pasaulio banką, Valdemaras 
Katkus atleistas iš Užsienio 
reikalų ministro pirmojo pa
vaduotojo pareigų. 

Rimtų rezultatų dėl armijos 
išvedimo nepasiekta 

Dvi dienas Užsienio reikalų 
ministerijoje vyko trečiasis 
Lietuvos ir Rusijos valstybinių 
delegacijų ekspertų grupių 
susitikimas dėl kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos. Lietuvos 
ekspertų grupei vadovavo mi
nistras Aleksandras Abišala, 
Rusijos — neparastasis ir įga

liotasis pasiuntinys Viktoras 
Isakovas. 

Abišala pastebėjo, kad ir šia
me susitikime nepasiekta konk
rečių rezultatų: nesusitarta nei 
dėl armijos išvedimo grafikų ir 
galutinės datos, nei dėl kompen
sacijos už suniokotą okupacijos 
metais Lietuvos armijos ir 
civilių turtą, neaiški ir tolesnių 
susitikimų data, nagrinėtinų 
klausimų ratas. 

Prancūzijos prezidentas 
atvyks į Lietuvą 

Prancūzijos prezidentas Fran-
cois Mitterrand gegužės mėnesį 
atvyks į Lietuvą pasirašyti 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutarties. Apie tai pranešė pre
zidento padėjėjas Pierre Morei. 

Jie taip pat pranešė, jog Mit
terrand ir Prancūzijoje viešėjęs 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos p i rmininkas Vytautas 
Landsbergis valandą trukusia
me susitikime aptarė būsimą 
Prancūzijos prezidento kelionę, 
bet konkrečios datos nenurodė. 

URM atstovas vėliau pranešė, 
kad valandą trukusiame susiti
kime su Užsienio reikalų 
ministru Diuma Landsbergis 
pareiškė Lietuvos susirūpinimą 
dėl šalies priklausomybės nuo 
Rusijos naftos. Taip pat jis pri
minė Lietuvos nepasitenkinimą 
Rusijos kariuomene, esančia 
Lietuvoje. 

Naujas tautinis saugumo 
vadovas 

Vyriausybės potvarkiu, depu
tatas, komisijos KGB veiklai 
Lietuvoje tirti pirmininkas, 
Balys Gajauskas paskirtas Lie
tuvos Respublikos tautinio 
saugumo tarnybos generaliniu 
direktoriumi. Jis įpareigotas 
pateikti vyriausybei pasiūly
mus dėl savo dviejų pavaduotojų 
paskyrimo ir iki gegužės 25 
dienos parengti Tautinio sau
gumo tarnybos nuosta tų 
projektą. 

Prieš tai šias pareigas ėjo 
vicepremjeras Zigmas Vaišvila. 

(A.M.) 

Didžiojo Penktadienio maldininkų procesija senosios Jeruzalės gatvėmis. 
Maldininkai neša kryžių Via Dolorosa gatve. Gatvės vėl buvo pripildytos 
turistų piligrimų ir šiais metais Kristaus prisikėlimo šventėje neįvyko jokių 
susirėmimų tarp palestiniečių ir žydų. 

Partizanų taryba valdys 
Afganistaną 

Politiniai kaliniai išėjo į laisvę 

Balys Gajauskas, 
Lietuvos Saugumo direktorius 

Kabulas , Balandžio 24 d. — 
AP žinių agentūra skelbia, jog 
Afganistano „ š l u b u o j a n t i " 
vyriausybė, d a r l ikus i iš 
komunistinio režimo, sutiko 
perduoti valdymą laisvės kovo
tojų vadovaujamai tarybai, bei 
kreipėsi, kad vadovautų mode-
ruoto nusistatymo asmenys. 

Įvairios afganų grupės veda 
pasitarimus, ir manoma, kad 
greit bus baigtas 14 metų 
civilinis karas. Pakistane yra 
sudaroma 20 asmenų valdan
čioji taryba, nors dar nesu
sitarta, kas bus jos vadovas. 
Vyksta ginčai t a rp dviejų 
partizanų vadų — griežtosios li
nijos atstovo G. Hekmatyar ir 
moderuotos k ryp t i e s jėgų 
atstovo Ahmad Massoud. Sako
ma, kad tyliai amerikičiai pa
laiko moderuotąjį Massoud. Į 
Indiją atvyko Jungtinių Tautų 
sekretorius Boutros Boutros-
Ghali, kuris penktadienį jau 
buvo P a k i s t a n e ir turėjo 
kalbėtis su partizanų vadais. Jis 
esąs už visų afganų grupių 
sutaikinimą. Laikas esąs būti 
dabar pirmoje eilėje afganu, o 
paskui t ik vest i g inčus . 
Generalinio s ek re to r i aus 
specialus pasiuntinys Benon 

Lietuvos ministrų atsistatydinimas 
Vilnius. Balandžio 22 d. — 

Balandžio 20 d. Lietuvos mi
nis t ras p i rmin inkas G. 
Vagnorius pasakė žinių 
agentūroms, jog keli jo kabi-
to nariai žada įteikti savo 
rezignacijos pareiškimus. 
Ministro pirmininko pavaduoto
jas Vytautas Pakalniškis ir 
vyriausybės sekretor ius 
Kęstutis Cilinskas įteikė savo 
rezignacijas, kai kitas ministro 
pirmininko asistentas Algirdas 
Dobravolskas ir Finansų minist
rė Elvyra Kunevičienė taip pat 

nori įteikti savo raštus. Šie 4 
minis trai buvo ak tyviaus i 
Vagnoriaus dekreto palaikyto
jai sumažinant ministerijų 
personalą ir kai ku r i a s 
vyriausybės įstaigas nuo 30% 
iki 50%, kurias paskutiniu 
metu parlamentarai atšaukė. 
Vagnorius nepr i ėmė tų 
ministrų pareiškimų, kurie 
sakosi palaiką reformų pro
gramas, bet šiuo metu nemato 
galimybių, kad jų buvimas 
galėtų duoti vaisių. 

Sevan bandė daryti žygius, kad 
buvęs prez. Najibullah galėtų 
išvykti į užsienį, gal į Indiją, 
sako AP žinios. 

Ateitis kovotojų rankose 
Einąs Afganistano prezidento 

pareigas Abdul Hatif pasakė, 
kad krašto ateitis šiuo metu 
priklauso nuo pačių mujahe-
deen — laisvės kovotojų. O 
VVashingtonas, nežiūrint išleis
tų šimtų milijonų dolerių 
apginkluojant afganų partiza
nus, laikosi tik stebėtojo rolėje 
ir nebeturi įtakos keturiolikos 
metų karo užbaigime. Busho ad
ministracija, kuri iki sausio 1 
dienos siuntė ginklus partiza
nams, pripažįsta kad nedaug ką 
galį padaryti. Patys afganai 
tvarko savo likimą. Valstybės 
depar tamento spaudos 
sekretorė M. Tutwiler pareiškė, 
jog pageidauja, kad visos afganų 
grupės bendradarbiautų su 
Jungtinių Tautų atstovu ir kad 
perdavimas valdžios vyktų be 
kraujo praliejimo. 

Kankinimai kasdien 
Kabule, Afganistano sostinė

je, buvo paleisti iš kalėjimų 
maždaug 1,700 politinių kali
nių, pasakė laikinai einąs 
prezidento pareigas. Daugelis jų 
buvo aktyvūs kovotojai prieš 
komunizmą, nors kiti tik pasku
tiniu metu dalyvavo nepasise
kusiame perversme prieš Na
j ibul lah režimą. Užsienio 
žurnalistams buvo leista įeiti į 
to kalėjimo keturių aukštų 
pastatą. Jie buvo apstulbę, 
pamatę tuos žiaurius vaizdus ir 
sąlygas. Tie kaliniai pasakojo, 
kad kankinimai buvo kasdienis 
reiškinys. Būdavo naudojama 
elektros srovė prie pirštų nagų 
ir kojų, juos kankinant, išmu-
šant dantis ir sužalojami jų 
kūnai. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje ir toliau vyksta 
Vyriausybės atsistatydinimas. 
Antradienį įteiktame dešimties 
ministrų ir vicepremjero Zigmo 
Vaišvilos rašte AT prezidentui 
Vytautui Landsbergiui pareiš
kiama, jog nesutinkama su -
premjero Gedimino Vagnoriaus 
vedama politika. Premjeras 
kaltinamas vienvaldiškumu ir 
demokratiškumo stoka pri
imant sprendimus. 

— Chicagoje mirusiojo 
vyskupo Vincento Brizgio laido-
tuvės įvyks trečiadienį, 
balandžio 29 dieną iš Gimimo 
Švč. M. Marijos bažnyčios, 
dalyvaujant kardinolui. 

— Californijos Technologijos 
institutas praneša, jog stiprus 
žemės drebėjimas buvo pietinėje 
valstijos dalyje, kuris sugriovė 
tuzinus namų, sulankstė daug 
mašinų ant didžiųjų kelių ir 
sužeidė mažiausiai tuziną 
žmonių. Richterio skalėje šis 
drebėjimas buvo pažymėtas 6.1 
laipsniu. 

— Rusijos-Ukrainos pasita
r imai dėl Juodosios jūros 
laivyno likimo nukelti vėles
niam laikui. Balandžio 22 dieną 
turėjo prasidėti pasitarimai 
Odessoje, tačiau jie neįvyko. Vis 
dažniau keliamas Sandraugos 
valstybių sąjungos tikslin
gumo klausimas. Ukrainos ir 
Rusijos nesusi tar imas dėl 
maždaug 300 laivų flotilės 
gresia Sandraugos išsiskirs
tymu, pasakė M. Gorbačiovas. 

— Washingtone sekmadienį 
prasidės Septynių vadovaujan
čių industrinių valstybių 
atstovų pasitarimai tuo pačiu 
metu, kai vyks ir Tarptautinio 
Pinigų fondo ir Pasaulinio 
banko vadų konferencija, kurios 
metu bus priimtos Baltijos 
valstybės nariais ir buvusios so
vietinės respublikos, tapusios 
laisvomis valstybėmis. 

— Afganistano buvusį komu
nistą prezidentą Najibullah iš 
Kabulo norėjo saugiai išskrai
dinti Jungtinių Tautų specialus 
atstovas Benon Sevan, bet šis jo 
planas buvo sutrukdytas, kai 
generolas Abdul Dostam suor
ganizavo jėgas, kurios užblo
kavo jo išvykimą į užsienį. 

— Chicagoje praktikuojąs tei
sininkas Robertas Rėželis 
kalbės pirmajame lietuvių 
advokatų pasauliniame suvažia
vime Lietuvoje, kuris tęsis 
Vilniuje nuo gegužės 24 iki 31 
dienos. 

— Serbuos prezidentas Slobo-
dan Milosevic, Amerikos spau
džiamas pasitraukti iš kaimy
ninės Bosnijos-Herzegovinos 
respublikos su savo daliniais, 
pasakė, kad patvirtins paliaubų 
susitarimą. Europa ir Amerika 
pagrasino nutraukti visus ry
šius su Jugoslavija. 

— Rygoje yra maždaug 70 
Libijos kareivių. Ten taisomas 
jų laivas, kurį įsigijo iš Sovietų 
Sąjungos 1988 metais. Latvijos 
vyriausubė ruošia protesto notą 
Rusijos vadovybei, reikalauda
ma, kad įsakytų jiems tuoj išva
žiuoti. 

— Vilniuje ir vakar vyko 
pasitarimai su Rusijos delegaci
ja dėl jų kariuomenės išvežimo. 
Rusams vadovauja Viktor Isa-
kov, o Lietuvos delegacijai — 
Aleksdanras Abišala. Tuo tarpu 
maža vilčių, kad pavyktų susi
tarti. 

— Iowa valstijos senatorius 
Tom Harkin pasitraukė iš prezi
dentinių kandidatų sąrašo 
demokratų partijoje. Jis nelai
mėjo jokių pirminių rinkimų. 

Ukraina žada atiduoti 
branduolinius ginklus 

Rusijai 
Aktualus jų sunaikinimo klausimas 

Kijevas. Balandžio 24 d. — 
Ukraina, sutikdama su Vakarų 
spaudimu, paskelbė, jog atnau
jina taktinių branduolinių 
ginklų persiuntimą į Rusiją jų 
sunaikinimui, praneša Reuterio 
žinios iš Londono. 

Užsienio reikalų ministras 
Anatoly Zlenko pasakė, jog per
siuntimas, kuris buvo praėjusį 
mėnesį sulaikytas dėl to, jog 
išgautų Rusijos užtikrinimą, 
kad tie ginklai bus sunaikinti, 
bus ateityje tęsiamas toliau. Jis 
nenorėjo sutikti, kad šiam 
ukrainiečių sprendimui įtakos 
turėjo Vakarai. Šis pranešimas 
buvo tuo metu, kai Ukrainos 
Gynybos ministras Konstantin 
Morozov vizitavo Washingtoną, 
o Valstybės departamento pa
reigūnai lankėsi Kijeve. Bet 
Ukrainos sprendimas nesiųsti 
raket inių ginklų į Rusiją 
atšaldė jų ryšius. Ir prieš tai abi 
respublikos turėjo vis neišspren
džiamą ginčą dėl Juodojoje 
jūroje esančio laivyno, nes abie
jų kraštų vyriausybės sako, kad 
tas laivynas priklauso jų 
respublikoms. 

Vakarų rūpestis 
Visa tai iškelia vienuolikos 

respublikų likimo klausimą, 
kurios yra sudariusios 
nepriklausomų valstybių 
Bendiją. Ukraina dar gruodžio 
mėnesį paskelbė, kad nori būti 
„laisva nuo branduolinių 
ginklų"... Vakarų vyriausybės 
yra susirūpinusios, jog toks 
Ukrainos sprendimas gali 
pakenkti START — strateginių 
ginklų sumažinimo sutarčiai, 
kurioj sutarta, kad Amerika ir 
Sovietų Sąjunga sumažins savo 
atominį arsenalą. 

Ukraina nori, ka ateities pasi
tarimuose galėtų dalyvauti 
atskirai, tačiau Amerika nori, 
kad galėtų tartis tik su Bendri
jos atstovaujama komisija. 
Keturios buvusios sovietinės 
respublikos — Rusija, Belarusi-
ja, Kazachstanas ir Ukraina 
turi branduolinius ginklus, bet 
tik viena Rusija tegali laikyti 
ginklų arsenalą. Ukraina, Bela-
rusija ir Kazachstanas pažadėjo 
perduoti taktinius atominius 
ginklus iki liepos 1 dienos, o 
visas ilgųjų distancijų raketas 
iki 1994 metų. 

Priėmimas Pentagone 
Ministras Zlenko patikino 

užsienio žurnalistus, jog 
Ukraina tenori tik griežtos tų 
ginklų kontrolės, kad jie tikrai 

Soros vizituoja 
Lietuvą 

Vilnius. Balandžio 21 d. — 
Čia Lietuvos min. pirm. G. Vag
norius priėmė amerikiečio filan-
tropisto George Soros siūlymą fi
nansuoti lietuvių ekonomistų 
studijas užsienyje, pranešė RFE 
radijo žinių tarnyba. Soros Fon
das įsteigė 1990 m. „Open 
Lithuanian Foundation", dova
nodamas 300,000 dol. paramą 
1991 m., o šiais metais vieną 
milijoną dolerių. Po šio susi
tikimo Soros turėjo paskaitą 
Vilniaus universitete ir po to 
spaudos konferenciją. Taip pat 
jį priėmė AT prez. Vytautas 
Landsbergis, Kultūros ir Švie
timo ministras Darius Kuolys ir 
oficialūs kiti pareigūnai. 

būtų sunaikinti, kai atiduos 
Rusijai ir nuoširdžiai nori, kad jie 
būtų uždrausti. Pagal START 
sutartį, Amerika turi juos iš 
12,000 sumažinti iki 10,000, o 
buvusis Sovietų arsnealas iš 
10,000 iki 8,000 raketų . 
Ukraina jau daugiau kaip pusę 
branduolinių sporgstamųjų 
dalių yra perdavusi Rusijai ir 
mano, kad iki liepos 1 dienos 
perleis i r visus l ikusius. 
Paryžiuje kalbėjęs Sandraugos 
maršalas E. Šapošnikov pasakė 
tikįs, kad visi Ukrainoje esą 
ginklai bus perduoti rusams. Jis 
paneigė žinias, kad tie ginklai 
yra slaptai parduodami Trečiojo 
pasaulio kraštams. Rusija jau 
esanti pasirašiusi specialiai 
parušotą susitarimą su Ukraina 
ir laukianti tik jos parašo kitą 
savaitę. 

Bet Ukrainos prez. Leonidas 
Kravčiukas pasakė norįs 
sudaryti tarptautinį komitetą, 
kuris prižiūrėtų ginklų sunai
kinimą Rusijoje. 

Įdomus buvo Pentagone 
Ukrainos Gynybos ministro 
Morozov priėmimas, nes vyko 
su visa karine iškilme, jį 
pas i t inkan t pačiam JAV 
Gynybos sekretoriui Dich 
Cheney ir pagerbiant jį 19 
šūvių salvėmis. Pirmą kartą 
buvo čia iškelta Ukrainos tau
tinė vėliava. 

Litas dar šiais metais 
Vilnius. Balandžio 23 d. — 

Lietuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius balandžio 
22 dieną pasiuntė laišką Tarp
tautiniam pinigų fondo vykdo
majam direktor iui Michel 
Camdessus, pranešdamas, jog 
Lietuva planuoja pristatyti savo 
naują pinigą — litą antroje šių 
metų pusėje, praneša Reuterio 
žinių agentūra. Vagnorius rašo, 
jog Lietuvos vyriausybė sutinka 
su Tarptautinio Pinigų fondo 
pasiūlymais ryšium su prave-
dimu tokios programos, kuri 
stabilizuoja krašto ekonomiją. 
Ta programa yra paruošta 
Pinigų fondo ekspertų, kurie 
lankosi Lietuvoje, ir turi būti 
galutinai paruošta birželio mė
nesį. Lietuva buvo viena iš 14 
respublikų, kurios prašymas 
įstoti į Tarptautinį Pinigų fondą 
numatomas patvirtinti kitą 
savaitę pusmetiniame susirin
kime Washingtone, kai susi
rinks posėdžiui Tarptautinio 
Pinigų fondo ir Pasaulinio 
banko direktoriai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 25 d.: Morkus 
evangelistas. Arėjas, Talman-
tas. Žadmante. 

Balandžio 26 d.: Klaudijus, 
Dargailė, Gailenis. Vandra. 
Vilūne. 

Balandžio 27 d.: Anastazas. 
Aušra, Gotautas, Tertulijonas, 
Zita. 

Balandžio 28 d.: Vitalius, 
Valerija, Rimgailė, Vygantas, 
Vaiga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:51, leidžiasi 7:41. 
Temperatūra šeštadienį 511., 

sekmadienį 511., pirmadienį 53 
1., antradienį 54 1. 
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LAIŠKAS IŠEIVIJOS STUDENTAMS 
ATEITININKAMS 

Mieli Sesės ir Broliai Kristuje, 
Istorijos vėtra prieš daugel 

metų išblaškė Lietuvos ateiti-
ninkiją, tačiau maldoje, gyve
nimo kely mes esame drauge. 
Dešimtmečiais švietusi 
išeivijoje „Ateitis" vėl grįžta į 
Lietuvą — tą pačią ir kartu kitą. 
Dėkojame tiems, kurie pirmie
ji atrado kelius atgal ir darba
vosi kartu su mumis atstatant 
Lietuvą. 

Prieš 80 metų Ateitininkija 
gimė iš meilės ir pareigos 
jausmo Tėvynei, iš jaunų žmo
nių pasiryžimo nešti į tautą ir 
pasaulį Krisaus šviesą. Tada ji 
didžiulio uždavinio akivaizdoje 
drąsiai priėmė iššūkį. Po prie
spaudos dešimtmečių prisikė
lusios tautos kūne tebežymūs 
randai. Ypač skaudžios dvasios 
žaizdos. Todėl jaučiamės esą 
tokio pat svarbaus uždavinio 
akivaizdoje — visa atnaujinti 
Kristuje ir nešti gyvąją dvasią 
į pasaulį ir Bažnyčią. 

Atsikūrusi Lietuvos ateiti
ninkija pirmiausia pasireiškė 
moksleivijoje. Studentai ir 
jaunieji sendraugiai daugiausia 
jėgų skyrė darbui su moksleivija 
stovyklose, kuopose. Tačiau 
gausėjant studentų ateitininkų 
būriui atsirado vis didesnis 
poreikis studentijai pradėti sa
varankišką veiklą. Nesant 
nusistovėjusio informacijos 
tinklo studentų tarpe, turėjome 
sunkumų suvienyti jaunimą, 
išsibarsčiusį po įvairias aukštą
sias mokyklas. Gal kiek 
sėkmingiau tai sekasi Vytauto 
Didžiojo universitete, kur jau 
antri metai veikia studentų 
ateitininkų kuopa. 

Svarbus įvykis buvo š. m. 
sausio mėnesį įvykusi ateiti
ninkų žiemos akademija 
Plungėje, kurioje progos susi
tikti turėjo studentija iš visos 
respublikos. Akademijos tema. 
„Tikėjimas, mintys, veikla — 
dvasinio brendimo psichologi
ja". Šimtą sykių sakome ačiū 
seselei Onutei Mikailaitei, skai
čiusiai pagrindines paskaitas. 
Buvo daug įspūdingų dalykų: 
statėm operą, vyko teatrų festi
valis, dalinomės savo talentais, 
šokom, dainavom... Gaila, kad 
Jūsų drauge nebuvo. 

Stengiamės prisidėti prie 
bendrų Federacijos renginių. 
Draugaujame su ypatingais 
vaikais, turinčiais fizinių ar pro

tinių negalių. VDU rektoriatas 
davė kambarėlį, kuriame 
įrengėme Studentų Šalpą 
(remia Caritas). 

Kauno vyskupijoje pradėjo 
veikti keliaujančioji ateitininkų 
moksleivių mokykla, kurioje 
dalį paskaitų ruošia studentai 
ateitininkai. Tikimės, kad šią 
idėją parems ir kitos vyskupijos. 
Tai būtų konkretus mūsų 
apaštalavimas. 

Bandome sukurti informacijos 
tinklą, kuris apimtų visą kraštą 
ir visuose Lietuvos kampeliuose 
esantis jaunimas galėtų greitai 
gauti ir perduoti informaciją. 
Reikalingas abipusis ryšys, 
galimybė suvienyti jaunuome
nės jėgas ir idėjas. Iki šiol 
jaučiame informacijos stoką. O 
tai trukdo jaunimui įsitraukti į 
organizuotą veikimą. 

Neseniai gavome Jūsų SAS 
aplinkraštį (ačiū kun. R. 
Gudeliui). Patiko jo papras
tumas ir informatyvumas. 
Nutarėm ir mes pasekti Jūsų 
pavyzdžiu — artimiausiu laiku 
tikimės paruošti Lietuvos 
studentų ateitininkų aplinkraš
tį, kuris, tikimės, bus puiki 
priemonė ryšiams sustiprinti. 

Plungėje padarę pradžią aka
deminiam gyvenimui ruošiamės 
ir toliau jį palaikyti: bent kartą 
metuose rengdami akademinę 
stovyklą ir kiek dažniau — sa
vaitgalių kursus. 

Iki šiol Lietuvos jaunuomenė 
neturėjo galimybės kartu su 
pasaulio jaunimu atsiliepti į Šv. 
Tėvo, Bažnyčios raginimus, 
iniciatyvas. Todėl dabar, 
pasikeitus situacijai, mes taip 
pat pasiryžę prisidėti prie šių 
akcijų įgyvendinimo Lietuvoje. 
Stengsimės išplatinti Šv. Tėvo 
laišką jaunimo tarpe ir inform..-
ciją apie Pasaulinę jaunimo 
dieną. Norėtume prisidėti prie 
šios dienos šventimo Lietuvoje. 

Pasirinkome obalsį „Visa at
naujinti Kristuje". Tuo savo 
veikimo lauku pasirinkome visą 
pasaulį, tačiau stengiamės 
nuolat sau prisiminti, kad, ką 
bedarytume, viskas turi liudyti 
apie Tą, kuris yra Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas. Dirbdami susidu
riame su kai kuriais 
sunkumais: trūksta patyrimo 
organizaciniame darbe bei aka
deminių studijų ruošime. Mums 
labai praverstų Jūsų patirtis. 
Laukiame Jūsų pačių atvyks-

Kun. A. Lipniūno kuopos šventėje. Iš k. — E. Tyūnėlytė, Dalius Gilvydis, V. Gražulytė, T. Kir
vaitis, K. Šilimaitytė. Vėliavą bučiuoja D Ancevičiūtė. 

tant į Lietuvą: į stovyklas, aka
demijas pasidalinti savu pa
tyrimu ir idėjomis. Jaučiam 
trūkumą literatūros apie šį 
darbą tiek lietuvių, tiek ir ang
lų kalbomis; taip pat literatūros, 
kurią galėtume naudoti studi
joms: naujausi Vat ikano 
dokumentai, teologų, psichologų 
veikalai. Trūksta šiuolaikinės 
religinės literatūros, kuri tiktų 
jaunimui. Iš kitos pusės susi
duriame su šios literatūros pla
tinimo sunkumais. Šiuo metu 
Lietuvos spaustuvėse dėl 
brangumo ir popieriaus 
stygiaus nėra galimybės daug 
ką išleisti. Taip pat yra pro
blema ir su Xerox kopijų pla
tinimu, kadangi jų dauginimas 
irgi yra brangus. Jei Lietuvos 
ateitininkų federacija turėtų 
pakankamai našų Xerox, tai la
bai palengvintų darbą ir 
galėtume daug efektyviau dar
buotis. Taip pat Lietuvos stu
dentams, jų Informacijos centrui 
bei aplinkraščiui ir kitų leidinių 
leidybai labai pasitarnautų 
kompiuteris. Kiekviena Jūsų 
parama mums yra labai svarbi 
ir teikia žymią pagalbą Lietuvos 
jaunuomenei. 

Mieli Sesės ir Broliai, nors 
mus skiria tūks tančia i 
kilometrų, tačiau jungia tai, 
kad Jūs viename, mes kitame 
pasaulio pusrutulyje visą nau
jiname Kristuje. Ir nėra svarbu, 
ar mes turėsime dauginimo apa
ratus ir kompiuterius, daug 
svarbiau, kad mūsų veikimas 
kiltų iš neužgesinamos meilės 
Kristui ir troškimo įvykdyti Jo 
valią. Būkime vieningi maldoj. 
Dar kartą kviečiame Jus visus 
į Lietuvą ir dėkojame už 
kiekvieną Jūsų gerą pastangą. 

Garbė Kristui! 
Su meile, Vytauto Didžiojo 

Universiteto studentų vardu — 
Vytautas Malinauskas 

Iš „Gaudeamus" 

JAUNUČIŲ STOVYKLAI 
ARTĖJANT 

Metai vis kuria mums naujas 
svajones, senoms pranykstant. 
Tepasigaili Dievas žmogaus, tu
rinčio tik vieną svajonę! 

Robert Goddard 

\r.'aheptės, Lietuvoje, bitininkai BU kun. Algirdu Daukn iu 

Noriu paminėti, kad JAS 
vasaros stovyklos ruošiamieji 
darbai seniai pradėti, ir kad 
viskas sklandžiai vyksta. Galu
tinis stovyklos štabas buvo 
skelbiamas per vadovų kursus, 
balandžio 11 d., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, 
kurie jau iš anksto maloniai 
sutiko ar pasisiūlė prisidėti prie 
stovyklos ruošos bei pačios sto
vyklos štabo. Gražu stebėti koks 
kūrybingas, energingas, vaikus 
mylintis būrys jau susidarė. Net 
dabar galiu drąsiai tarti, kad 
stovykla puikiai pasiseks. 
Linkiu visiems jauniems ateiti
ninkams išvažiuoti po stovyklos 
prisikrovusiems gražių įspūdžių 
ir malonių prisiminimų. Tuo 
pačiu prašome visų kuopų jau 
dabar pasirūpinti JAS vasaros 
stovyklos registracija. Anketos 
jau dabar išsiunčiamos visoms 
kuopoms. Prašome stovyklau
tojus užregistruoti iki birželio 
7-tos dienos. 

Visada laukiame žinių iš visų 
jaunučių kuopų. Parašykite 
kaip sekasi, kokios medžiagos 
reikalaujate iš Centro valdybos. 
Padėsime, kaip tik galime! 
Siūlome, kad patys kuopų 
nariai būtų pratinami aprašyti 
savo veiklą: susirinkimus, 
projektus, iškylas, ir pan. Gerai 
nuo pat mažens priprasti vesti 
korespondenciją su kitomis 
kuopomis, laikraščiais, žur
nalais. Yra labai gera proga 
jaunuoliui,-ei tobulinti pa
ties, čios lietuvišką rašybą. 
Koks gražus yra lietuviškas 

JAS STOVYKLA 

Primename, kad šios vasaros 
JAS stovykla Dainavoje vyks 
nuo pirmadienio, liepos 6 d., iki 
šeštadienio, liepos 18 d. JAS 
stovyklai iki birželio 7 d. pra
šoma registruotis pas Nijolę 
Lapšienę, 4170 Echo Rd., 
Bloomfield Hills, MI 48302. Ne
delskite! 

KORP! GIEDRA 
SKIRIA PREMIJĄ 
Premiją lietuvei moteriai, 

pasižymėjusiai krikščioniškų 
idealų U rnyboje, prel. J. Prun-
skiui skatinant, kas dveji metai 
skiria Korp! Giedra. Šitoks 
pažymėjimas ir premija buvo 
įteiktos a.a. Juzei Daužvar-
dienei, Nyolei Sadūnaitei ir 
Alinai Grinienei. 

Giedrininkės kviečia vi
suomenę įayungti į šį projektą, 
pasiūlant kandidates pagerbi
mui. Kandidatės aprašymą 
siųskite Daliai Čarauskienei, 
10712 S Tripp, Oak Lawn, IL 
60453. Pasiūlymas turi būt 
gautas iki š.m. gegužės 23 
dienos. Telefonu pasiūlymus 
priims Raminta Marchertienė, 
708-377 9957. 

Korp! Giedra 

žodis! Naudokime jį ko dažniau 
ir tuo pačiu jį pagerbsime... 

Nesvarbu, kokie atstumai ar 
vandenynai skiria mūsų ateiti-
ninkiškąją šeimą. Maldose 
nuolat esame kartu. Iki malo
naus pasimatymo Dainavoje. 

Garbė Kristui! 
Danutė Petrusevičiūtė 
JAS-CV-bos pirmininkė 
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LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophthalmologaa/Akių Chirurgas 

2 I M W. 71at St. 
312-436-5666 

414S W. 63rd St. 
312-735-7709 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 8t. 
Tol. (312) 735-5556 

507 S. GHbort, LaGrange. IL. 
To l . (708) 352-4487 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds. III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA i 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

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

TERESĖ KAZLAUSKAS, MD 
VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

SOO Ravtnla PI . 
Orland Parfc, IL 

Tol. 708-349-0887 
Priklauso Christ ir Palos Comm. ligoninėms 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 N. Cass Ava., Sta. B, tai. (708) 512-0084 
Westmont, IL 80559 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Holy Croas, 2701 W 68 St Chicago 

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

Tai. (706) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. EUGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Tol. 312-735-7709 

217 E I27st St 
Lemont. IL 60439 

Tol. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
p r i k lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
T o l . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai) 

6»irm.. antr., ketv, penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
į t e z . (708)248-0087; arba (708)2488581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

8449 So. Pulaskl Rosd 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T#|. (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v . antrd 12:30-3 v p p 
treftd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p., penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v.p.p 

8132 S. Kodzla Ava . , Chicago 
|(1-312) 778-8989 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR 2AIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DANTŲ GYDYTOJA 
9356 S. Roborts Road 

Hlckory Hllla 
Tai. (708) 598-2131 

Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Uvdlcal CHnlc 
217 E. 127 St. - Lament. IL 60439 
Priklauso Palos Community Hospital ir 

Siivc Cross Hospital 
valandos pagal susitarimą 

Tai. (700) 257-2295 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tol. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Ave.) 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V. PRUNSKIS. M.D. 
ROGER TOLENTINO, M.D. 

Gydytojai ir chirurgai 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
To l . (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt 124 v.p.p , ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Kab. tol. (1-312) 595-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4) 

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

Kab. t e l . ( 1 -312 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S. Kodzia A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 8 0 6 5 2 

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 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tol. (1-312) 478-2112 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago. III. 
Te l . (1-312) 925-2870 

1185 Dunda* Ave. , Elgln, III. 60120 
Tol . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Sherman ligoninė. Elgin.'IL 
Tai 708-888-8979 

DR. DANA M. SAUKUS 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 W . C e r m s k R d . 
VVestchester. I L 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 6 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

T o l . kabineto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIEUUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave . , Stirta 324 Ir 

5838 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kean Ave. , Justlce, IL 

T o l . (1-312) 585-2880 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Te l . (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą. 

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71st Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. M c t l Į O f t k Or. Adsma 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave . , Orland Parfc 
706-346-8100 

10 W. Martin. Netp+rvHIti 
708-366-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-867-8363 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t e l . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Somartten Madlcal Cerrter-

Napervttte Cempua 
1020 E. Ogdan Ava., Sutte 310 , 

NepervMe IL 60663 
TeL 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 
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Kodėl nedžiūgauti? 

ESAME ISTORIJOS 
POSŪKIO LIUDININKAIS 

Ateities kartos gal mums pa
vydės, gal pripažins užtarnau
tus ar neužtarnautus nuopelnus -
dėl viso to, kas mūsų dienomis 
įvyko, kas pakreips visą istorijos 
eigą kita linkme, ir to viso liu
dininkais mes esame. Tas 
posūkis toks staigus, svarbus, 
toks didelis, kad negalime, 
nesugebame jo įvertinti, pama
tyti, aprėpti; lygiai, kai stovime 
milžiniško kalno artumoje, ir 
akys negali jo aukštumo įžiū
rėti. Kas tai būtų? Tai ko
munizmo žlugimas! 

1991 metai pasaulio istorijoj 
gal bus taip žinomi, kaip Romos 
imperijos gr iuvimas, kaip 
Amerikos atradimas ar kiti įvy
kiai, faktai. Kiekvienu atveju 
tai bus pavadinta didžiosios XX 
amžiaus nelaimės ir jos pada
rinių likvidavimu. Gal tos 
nelaimės pradžia bus pavadinta 
1914 karas, kuris buvo didžiau
sias iki ano laiko žinomas 
žmonių žudymas. Anas karas 
valstybių santykius supainiojo, 
trečdalį pasaulio paliko melo 
imperijos malonei ar nemalonei. 
1939 prasidėjęs karas pasaulį 
dar labiau sujaukė, dar daugiau 
tautų paliko žvėriui, pagimdė 
dar didesnę neteisybę. Ne vien 
aukomis tapo tie, kuriuos ko
munizmas užgriebė — dar dau
giau tautų pajuto tiesioginę ar
ba netiesioginę grėsmę, kad ryt 
ar poryt ir jiems taip gali būti. 
Tik nesugebąs galvoti, nepro
tingas arba labai piktas žmogus 
negalėjo nematyti, kaip anas 
piktas sutvėrimas, vaidindamas 
avinėlį ar balandėlį, daugeliui 
apakindavo akis, užkimšdavo 
ausis ir knisdavosi po valstybių, 
tautų pamatais, infiltravęs savo 
ideologus į visų luomų, 
sluoksnių, klasių, profesijų, 
pašaukimų — net religinių 
bendruomenių — eiles, siekė 
griaunančios šėtono karalystės, 
siekė pasaulinės hegemonijos. 
Mes, kurie buvome ar esame la
bai arti to viso, gal net geriau 
už kitus matėm, jutom, 
patyrėm, tai dabar plačiau 
patys sau aiškintis neturime 
reikalo. 

Bet tas melo milžinas pa
galiau pradėtas vadinti tikru 
vardu — molinėm kojom. Jo 
griuvimas buvo numatytas, žvė
ries imperija subyrėjo. Ir čia ver
ta prisiminti Naujojo Testa
mento teigimą apie blogį: ir jo 
griuvimas buvo didelis! Griuvo 
net greičiau negu tikėjomės. 
Staiga, nesulaikomai. Prie 
griovimo prisidėjo ir tie, kurie 
to žvėries šešėly buvo išaugę, 
išugdyti. Jiems pasisekė išeiti į 
dienos šviesą, pamatė, supra-
to.kad tai, kas iki to laiko buvo 
vadinama saule, buvo tik pra
garo dūmai. Damoklo kirvis, 
t r is ketvirčius šimtmečio 
kabojęs virš žmonijos galvų, 
pašalintas. 

Teisybė, džiaugsmas dar ne 
visai pilnas. Griūdamas ko
munizmas paliko didelių žaizdų, 
fiziškų ir dvasiškų. Reikės laiko, 
kantrybės, aukos ir išminties 
iki tos žaizdos buvo užgydytos. 
Tai įvyks ne rytoj, ne poryt. Gal 
turės praeiti viena karta, gal 
mažiau, o gal ir daugiau, iki 
žmonija anuos laikus prisimins 
su pasibaisėjimu, stebėsis, kaip 
jie galėjo gyventi nuolatinėj 
baimėj ir nepažinę džiaugsmo. 
Reikės daug darbo, iki pavyks 
tautų, valstybių gyvenimą, 
santvarką pastatyti ant sveikų 
kojų, iki žmogus žinos, kad tai, 
ką jis dirba, dirba sau, šeimos 
labui, iki žinos, kad tikrai 
niekas iš jo teisingai įsigytos 
nuosavybės neatims, o tavęs 
naktį nuo šeimos neatskirs ir 
neišveš kančiai ir sunaikinimui 

Kiekvienas didelis įvykis, lai
mėjimas paprastai minimas pa
radais, šventėmis. Kodėl to 

RUSŲ KARIUOMENĖ LIETUVOJE 
Tauta neturi pilnos nepriklausomybės 

kol okupantas neapleis šio krašto 

Rimties valandėlei 

IMKITE ŠVENTĄJĄ 
DVASIĄ 

nepastebėjome, ypač šiame 
krašte, kuris taip mėgsta tokias 
iškilmes? Gal todėl, kad ko
munizmo sugriuvimo aiškios 
dienos negalima nustatyti. Tai 
vyko palaipsniui, nesulaikomai, 
per eilę metų, kai ta nesąmone 
ėmė netikėti ir didžiausi ko
munistų dogmatikai. Gal is
torikai pripažins, kad to le
miamo posūkio, persilaužimo 
ir staigaus subyrėjimo datą 
laikyti praėjusių metų rugpjū
čio 19, gal gruodžio 25 (koks 
gražus sutapimas — Kristaus 
Gimimo diena!), gal kurią anks
tesnę. Nesvarbu, 1991 metai 
bus vadinami dideliais metais, 
jie bus įrašyti ir mokykliniuose 
vadovėliuose. Nepastebėjom 
didelių džiūgavimų gal ir dėl to, 
kad žmonija dar negali 
atsikvošėti, dar nelabai tiki, 
kad tai teisybė. Bolševizmas 
daugiau ar mažiau per tuos il
gus metus visiems sugebėjo į 
kraują įlieti netikrumo jausmą 
dėl ateities, tai dar daugelis net 
bijo džiaugtis. 

Ateities kartoms bus daug 
darbo surinkti faktus, priežas
tis, kaip toji didžioji nelaimė 
prasidėjo, kaip ji išaugo, kur bu
vo jos šaknys, kodėl taip il
gai išsilaikė ir kaip ji sugriuvo. 
Bus neužmirštas ir Lietuvos 
prisidėjimas. Kas pirmą plytą iš 
tos imperijos ištraukė, ir mūro 
griuvimą pagreitino? Jei kas to 
dar nežino ar nenori žinoti, jam 
priminkime. Ar mes neturime 
pagrindo didžiuotis savo tau
tiečiais tenai Lietuvoje, jų drą
sa, ištverme ir aukomis? Pasau
lio akys ir ausys vienu metu nu
krypo daugiausia į anuos 
tylius kovotojus už savo teises. 
Jie buvo dėmesio centre, pir
muosiuose laikraščių puslapiuo
se, o televizijos ekranuose mir
gėjo Vilniaus vaizdai. Tolimos 
Lotynų Amerikos Peru valsty
bės spauda parinko 1990 metų 
10 svarbiausių įvykių pasauly, 
ir tarp jų buvo Lietuvos išsi
veržimas iš komunizmo replių. 

Tokia yra šiuokart džiuginan
ti realybė, ir gaila, kad dar yra, 
kas į tą šviesą žiūri pro tamsius 
akinius. Meskim šalin tąjį nepa
sitikėjimą, džiaukimės atei-
nančiom dienom, metais, gal 
šimtmečiais. Laikini trūkumai 
tegul neužtemdo mūsų šių 
dienų. Dar praėjusiais metais 
William Safire NYT rašė, kad 
priartėjom laikus, kai pasauly 
jau prasideda demobilizacija, 
kareiviai grįžta namo, karinės 
įmonės bus perorganizuotos pro
duktyviai gamybai. 

Stovėdami istorijos kryžkelėj, 
regėdami naujus laikus, turė
tumėm krikščioniškai atleisti 
įskaudimus, o savo brolius, dir
bančius Lietuvos labui neskirs
tyti į dešiniuosius ir kairiuosius, 
konservatorius ir liberalus, 
jaunus ir senus. Juk lemiamais 
momentais ar ne visi jie rinkosi 
budėti prie Parlamento ir 
plikom rankom gynė televizijos 
bokštą? Ir apgynė. Todėl, kad 
neklausinėjo, kas kuriai parti
jai, blokui ar frakcijai priklauso. 
Tad ar ne laikas atsipalaiduoti 
nuo viso to, kas kelia įtarimus, 
nepasitikėjimą, bet geriau 
matyti kituose gera ir tuo 
džiaugtis. Ar mūsų generacijoj 
buvo kas labiau džiaugsmingo, 
imant pasauliniu mastu, kaip 
paskutinieji metai? Tik džiaug
damiesi galim sukurti pra
kilnius darbus, nugalėti kliūtis 
ir patiem ta urėti Net pasakose, 
kai gerasis pradas nugalį blogį, 
slibinui nukerta galvą, vaikai ir 
žinodami, kad tai pasaka, neap
sakomai džiaugiasi. O juk čia ne 
pasaka, didžiojo slibino nebėr. 
Kodėl neiškelti džiaugsmo vė
liavą? 

č.g. 

Aktualiausias klausimas, ku
ris šiuo metu diskutuojamas Lie
tuvoje ir užsienyje, yra: kada 
buvusios raudonosios armijos 
kariuomenė atsitrauks iš Pabal
tijo valstybių? Pranešimai kei
čiasi beveik kiekvieną savaitę 
su optimizmu ar pesimizmu. 
JAV viceprezidentui Quayle 
grįžus iš aplankytų kraštų, ne
seniai Washingtone surengtoje 
spaudos konferencijoje, daugu
mas žurnalistų ir pavienių jam 
pateikė klausimą, kada rusų 
kariuomenė apleis valstybes. 
JAV viceprezidentas nedavė 
aiškaus atsakymo, nes yra 
aišku, kad to niekas tikrai 
nežino. Mūsų visų viltys šio 
klausimo išsprendimui dar 
negreit išsipildys. 

Praeitą mėnesį Vilniuje rusų 
kariuomenės daliniai suvaidino 
naują apgavystę sudaryti tei
giamą pasaulio opiniją savo 
naudai. Vienos dienos popietę 
kariuomenės vadovybė sukvietė 
užsienio žurnalistus su televi
zijos filmavimu parodyti 
pasaulinį istorinį įvykį, kad 
visas arti Vilniaus esantis 
kariuomenės dalinys po 50 
metų okupacijos apleidžia 
Lietuvą. Buvo atidaryti visi ar
mijos bazės vartai. Septyni 
milžiniški sunkvežimiai trau
kiantieji didžiules rake tas 
užvedė savo motorus. Televizi
jos aparatams visą šį įvykį 
filmuojant, kareiviai pakėlė 
rankas atsisveikinimui su 
žiūrovais. Jie į viršų iškėlė 
žemėlapius pirštais rodydami 
kelią į Rusiją. Staiga kariuo
menės vadovybė sustabdė visą 
veiksmą ir filmavimą. Kolonos 
sunkvežimiai nutildė motorus ir 
grįžo atgal į savo buveines. Ba
zės dalinio vadas paaiškino 
susirinkusiems, kad tai buvo 
tik bandymas arba „publicity 
stunt" parodyti pasauliui, kad 
jie yra pasirengę pasitraukti. 

Tačiau šis farsas nebuvo joks 
juokas l ietuviams, ku r i e , 
praėjus 6 mėnesiams po nepri
klausomybės atstatymo pripaži
nimo, yra ir toliau okupuotas 
kraštas, nežiūrint visų tautų 
pripažinimo jų nepriklausomy
bės. Maišatis, chaosas, gandai, 
korupcija ir toliau kursuoja apie 
tariamo 120 tūkstančių kariuo
menės atsitraukimo iš laisvų 
valstybių. Lietuvos pasienyje 
padidėjo įtempimas, kuris 
privedė prie pasienio sargybi
nių šūvių. Tuo tarpu karinin
kai ir kareiviai pradėjo 
pardavinėti viską, pradedant 
nuo kulkų iki visos bazės. 
Pagrinde Rusijos respublika 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

pr i ima atsakomybę už 
kar iuomenės ati traukimą. 
Tačiau vyriausybės debatai 
vyksta ir toliau, dėl atitraukimo 
laiko, o svarbiausia, kas mokės 
už tai pinigus. Komplikacija yra 
su kariuomenės dalinių kari
ninkais, kurie nenori apleisti 
gražių butų, vilų ir be abejo 
nenori nustoti gero maisto ir 
aukštesnio gyvenimo lygio. Grį
žimas atgal į Rusiją yra ne 
pyragai, nes grįžusieji iš kitų 
Rytų Europos kraštų kariai ir jų 
šeimos dėl butų stokos turi 
gyventi palapinėse. Vyriausy
bės reikalauja, kad visi kariuo
menės daliniai apleistų jų 
kraštus šių metų pabaigoje. 
Tačiau Rusijos vyriausybės 
nariai sako, kad užims nuo 7 iki 
10 metų iki galutino kariuo
menės pasitraukimo. 

Didžiausią baimę jiems 
sukelia dabartinė padėtis esanti 
Rusijos respublikoje, kuri gali 
privesti prie naujo sukilimo. Tai 
duotų progos įsikišti Lietuvoje 
esančiai kariuomenei ir diktuoti 
savo sąlygas Lietuvos vyriau
sybei. 

Yra faktas, kad šiuo metu 
esant i s Rusijoje t rūkumas 
maisto ir kuro dar pablogės ir 
pristatymas kariuomenei esan
čiai lietuvių kraštuose gali 
n u t r ū k t i ir įnešti paniką 
kareivių tarpe. Šių įvykių 
akivaizdoje Lietuvos parlamen
to rūmai ir šiandien yra užsi
barikadavę ir liks tol, kol 
paskutinis kareivis apleis šį 
kraštą. Lietuva šiandien dar 
neturi savo pilnai ginkluotos ir 
paruoštos kariuomenės, kuri 
pajėgtų pasipriešinti. Daug 
medžiagų yra importuojama iš 
Rusijos, nes tik jos tinka ir 
reikalingos prieš keliasdešimt 
metų jų statytiems fabrikams. 
Kariuomenės vadas generolas 
Valery Miranovas tvirtina, kad 
Pabaltijo kraštuose yra 120 
tūkstančių kariuomenės. Ta
čiau ir čia aritmetika neatitinka 
Vakarų valstybių karinu spe
cialistų apskaičiavimų, kurie 
prileidžia tų dalinių skaičių iki 
400 tūkstančių kareivių. 

Lietuvoje gyvena į pensiją 
išėję karininkai su šeimomis, 
kurių susidaro per 100 tūkstan
čių žmonių. Gen. Miranovas 
pareiškė, kad reikia pirma 
išspręsti karių, pensininkų 
rusų pilietybės klausimą, 
prieš kalbant apie atsitrau
kimą iš šių kraštų. Tuo tarpu 
didėja įtempimas tarp esamų 
kariuomenės dalinių ir Lietuvos 

pasienio sargybinių. Neseniai 
pasienio saugotojai pašovė ka
riuomenės sunkvežimio padan
gas. Šis sunkvežimis nesustojo 
prie pasienio punkto ir norėjo 
tiesiai pervažiuoti į Baltgudijos 
teritoriją. Kitas nesutarimų ob
jek tas yra, kad valstybių 
vyriausybės nori nacionalizuoti 
dalį karinio prieškarinio turto, 
kuris yra jų žinioje. Tam pagrin
dą davė tai, kad užimdami šiuos 
kraštus, sovietų kariuomenės 
daliniai pagrobė visą turtą ir 
užteršė gamtą. 

Rusai sako, kad „mes prista-
tėme daug naujų pastatų, 
aerodromų ir karinių ligoninių, 
kurių negalime pasiimti su savi
mi išeidami, todėl ir jūs už tai 
turite sumokėti. Be to ; jeigu 
norite pagreitinti mūsų išėjimą 
tai imkite pavyzdį iš Vokietijos 
ir mums pastatytkite namus 
Rusijoje". 

Nežiūrint visų kariuomenės 
padarytų kraštui nuostolių per 
50 metų, jie dar nori už tai 
sumokėjimo grynais pinigais. 
Artimoji ateitis nerodo esamos 
padėties pagerėjimo ženklų, nes 
abiejų pusių argumentai nema
žėja, o didėja. Lietuviai per 50 
metų okupacijos priprato prie 
kariuomenės spaudimo. 

Tačiau dabar, kada yra pripa
žinta laisva valstybė, pasi
darė būtina nusikratyti šiais. 
okupacijos varžtais. Nežiūrint 
mūsų visų geriausių norų šiuo 
metu dar neturime pagrįsto op
timizmo. Migla, kuri dengia 
pilną Lietuvos laisvę, dar 
nesisklaido. Dar neatėjo laikas, 
kad Lietuva galėtų tarti pa
sauliui žodį, kad mes pagaliau 
esame laisvi ir nepriklausomi. 
Mūsų visų noras ir troškimas 
yra nusikratyti šiuos paskuti
nius pančius ir tapti nevaržo
mais Europos bendruomenės 
nariais. 

SENIEJI TRAKAI 

Kai kalbama apie Trakus, tai 
paprastai turimi galvoje Naujie
ji Trakai. Maždaug trečiame 
plento kilometre nuo Lentvario 
kairėje yra kelelis, kuris suka 
į Senuosius Trakus, į kuriuos 
1321 m. Gediminas iš Kernavės 
perkėlė savo sostinę. Čia jis 
suradęs iškirstą miško vietą ir 
ten pastatęs medinę pilį. Pilies 
iki šiol jokių žymių nebėra likę 
(yra tik didelis piliakalnis). 

Senuosiuose Trakuose kurį 
laiką yra gyvenęs Kęstutis, į 
juos iš Palangos iškilmingai 

Kai Viešpatį Jėzų jo priešai 
suėmė, tai beveik visi apaštalai 
išlakstė. Bet kai jis prisikėlė ir 
jau pasirodė moterims, apašta
lams ir savo mokiniams, einan
tiems į Emauso miestą, tai jie 
vėl susirinko. Bet, bijodami 
žydų, jie užsirakino ir nieko 
neįsileido. O Jėzus atėjo per 
užrakintas duris. Jis buvo jau 
tik dvasinis, žmogiškumą lyg 
apsivilkęs, kad jį matytų jo 
sekėjai. įėjęs į apaštalų 
kambarį, nors durys buvo 
užrakintos, j is tarė: „Ramybė 
jums. Tai pasakęs, jis parodė 
jiems rankas ir šoną. Moky
tiniai, pamatę Viešpatį, 
džiaugėsi. J is vėl jiems tarė: 
Ramybė tebūnie su jumis. Kaip 
Tėvas mane siuntė, taip ir aš jus 
siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė 
į juos ir jiems tarė: Imkite 
šventąją Dvasią. Kam nuodė
mes atleisite, tam jos atleistos, 
ir kam sulaikysite, jos sulai
kytos" (Jn.20,19-23). 

Tuo savo įsakymu ir 
nurodymu, ką jie turės ateityje 
daryti, Jėzus norėjo pabrėžti, 
kad jis yra gyvas, kad prisikė
lęs, kad veikia Tėvo vardu, kaip 
veikė tik Tėvo vardu prieš savo 
prisikėlimą. Tik tą kartą nebu
vo apaštalo Tomo, kuris neti
kėjo, ką jam pasakojo jo draugai, 
nes jis dar tebebuvo įsitikinęs, 
kad joks žmogus negali iš 
mirusiųjų prisikelti. Ir antrą 
kartą Jėzus atėjęs tuoj apaštalui 
Tomui pasakė: ,,Idėk savo 
pirštą, matyk mano rankas, 
ištiesk savo ranką ir įdėk į 
mano šoną, ir nebūk netikėlis, 
bet tikintis. Tomas atsakė ir 
jam tarė: Mano Viešpats ir 
mano Dievas, Jėzus jam tarė: 
kadangi mane matei, Tomai, tu 
įtikėjai; pa la imint i , kur ie 
nematė ir tikėjo" (Jn.20,27-29). 

Tomo abejingumas, netikėji
mas dar labiau parodo, kad ne 
visi tuojau prisikėlimu tikėjo. 
Daugelis ir vėlesniųjų krikš
čionių norėjo pamatyti Jėzų nu
kankintą, Jėzų ant kryžiaus ir 
Jėzų prisikėlusį. Bet palaimin
ti, kurie nematė ir tikėjo. 

Ir apie Kristaus įsteigtos Baž
nyčios veiklą, jos augimą toliau 

buvo atvežta Birutė, ir čia gimė 
Vytautas. 

Naujuosius Trakus, kaip 
spėjama, Kęstutis tik XD7 amž. 
antrojoje pusėje pavertė 
politiniu ir strateginiu centru, 
apie 1380 tarp ežerų pasta
tydamas medinę pilį. Vėliau 
pilis buvo pastatyta mūrinė. 

rašoma Šventajame Rašte. Visi 
jau matė, kad, Jėzui prisikėlus 
ir apaštalus pasiuntus daryti jo 
darbus toliau žemėje, Bažnyčia 
plėtėsi ir prie jos dėjosi daugiau 
vyrų ir moterų. „Per apaštalus 
buvo duodama daug ženklų ir 
stebuklų žmonėse. Visi sutar
tinai susirinkdavo Saliamono 
prieangyje. O kitų nė vienas 
nedrįsdavo dėtis prie jų; bet 
žmonės juos labai vertino. Ti
kinčiųjų į Viešpatį vyrų ir 
moterų skaičius ėjo didyn ir 
didyn. Net ligonius išnešdavo į 
gatves ir guldydavo juos ant 
patalų ir neštuvų, kad praei
nant Petrui, bent jo šešėlis 
apdengtų kurį nors iš jų ir jie 
būtų išgelbėti nuo savo ligų" 
(Apd.5,12-15). 

Nauji tikintieji nebuvo tokie, 
kurie tik stebuklų reikalavo, 
kad patvirtintųjų tikėjimą. Jie 
norėjo, kad apaštalai.kurie buvo 
ir vieningi ir pamaldūs darytų 
tuos pačius darbus, tuos pačius 
ženklus ir tuos pačius stebuk
lus, kaip kadaise darė jų 
Mokytojas, už juos miręs ir dėl 
jų prisikėlęs. 

Bažnyčia augo ne tik Jeruza
lėje, ne tik žydų žemėje, kur 
vaikščiojo ir mirė Dievo Sūnus, 
bet visur. Į visą tuomet žinomą 
pasaulį ėjo apaštalai ne tik iš 
uolumo skelbti Evangelijos,bet 
ir dėl to, kad jie savo tėvynėje 
buvo persekiojami, sodinami į 
kalėjimus, plakami. Juk žino
ma, kad diakonas šv. Steponas 
buvo akmenimis užmuštas, kad 
apaštalas ir Jeruzalės vyskupas 
buvo nukankintas. Kiti apašta
lai svetimuose kraštuose už 
Kristaus žodžius atidavė savo 
gyvybes, bet nedarė jokių nuo
laidų. Jie tikėjo prisikėlusiu 
Kristumi ne tik jį matydami, 
bet ir jo pasiuntinybę 
vykdydami. „Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip ir aš jus siunčiu", 
pasakė Jėzus jau po prisikėlimo. 
Apaštalai vykdo tai visur, kur 
tik galėjo plėsti išganymo žo
džius, kur galėjo paliudyti 
žemišką Dievo Sūnaus gyveni
mą, jo mirtį ir prisikėlimą. 

Ne veltui kvėpė šventąją 
Dvasią į apaštalus prisikėlęs 
Jėzus. Jis norėjo, kad jo moki
niai būtų jo įpėdiniai, kad jie 
skelbtų žodį net tokiu atveju, 
kai jiems grės pavojai, 
kalėjimas ar mirtis. Jis ir taria: 
„Nugalėtojui aš duosiu valgyti 
iš gyvybės medžio, kuris yra 
mano Dievo rojuje" (Apr.2,7). O 
nugalėti sunkumus ir kliūtis 
žemėje tegalima tik su Kristu
mi. - P.A. 

SVEČIUOSE PAS LIETUVOS 
STOMATOLOGUS 

JUOZAS KONČIUS 

Vykdami toliau, pakelyje aplankome Medicinos 
akademijos rektorių daktarą Vilių Grabauską. Dar 
jaunas, malonios išvaizdos, j au matęs šiek tiek Vaka
rų pasaulį medicinos profesorius. Keletą metų jis 
praleido Ženevoje, dirbdamas tarptautinėje sveikatos 
apsaugos organizacijoje. Kadangi su mumis keliauja 
ir vienas lietuviškai nekalbantis, tai pokalbį tęsiame 
angliškai, kas Rektoriui sunkumų nesudaro. Jis mums 
išdėsto savo nuomonę: kokius trūkumus jis mato šiuo 
metu Lietuvoje dantų sveikatos apsaugos srityje ir 
kokios talkos lauktų iš mūsų, iš Vakarų. Mūsų planai 
su jo nuomone sutampa. „American Dental Assistan-
ce to Lithuania" planas, kuri jam pristato daktaras 
Gordon Klockow ir daktaras Leonidas Ragas yra dviejų 
krypčių: teoretinė kryptis — reformuoti mokymo sis
temą ir praktinė — supažindinti juos su Vakarų 
pasaulyje naudojama technika, vaistais ir medžia
gomis. Daug laiko jis mum skirti negali, nes laukiama
jame dar keletas interesantų laukia su juo pasimatymo, 
o iškeltų klausimų detales dar nagrinėsime lankydami 
įvairias klinikas bei susitikimuose su stomatologais 
Kaune, Vilniuje ir provincijoje. Susitikimui prisiminti 
darome nuotraukas, jo sekretorę apkrauname foto apa
ratais, su kuriais ji visai guviai susidoroja. 

Iš Rektoriaus kabineto vykstame į vieną vidurinę 

mokyklą naujame daugiabučių rajone, Šilainiuose, 
Kauno priemiestyje. Lankome mokyklas profilaktinę 
(dantų higienos ir apsaugos) kliniką. Panašios klinikos, 
taip mums aiškina, veikia ir kitose mokyklose. Pro
vincijoje mokyklos yra reguliariai kas savaitę lanko
mos stomatologų. I stomatologijos kabinetus vaikai yra 
iššaukiami tiesiai iš klasės. Stebime kėdėse porą klasiš
ka kantrybe apsišarvavusių berniukų. Atrodo, ne
svarbu ką ten su jų dantukais burnoje bedarytų, veidu 
kuose nesujuda nei vienas raumuo, jokios skausmo iš
raiškos, nors jau nuo gręžimo mašinos cypiančio gar
so turėtų skilti jiems žandikaulis. Jokių skausmą 
raminančių vaistų jie negauna, o seiles sugeria vatos 
gumulai. Ši klinika skiriasi nuo kitų gal tuo, kad ji 
yra mokomoji, tai yra, popiet čia renkasi praktikai ir 
seminarams stomatologijos studentai ir čia praktiškai 
įsijungia į profilaktikos darbus. Tą dieną lankėsi, kaip 
mums paaiškino, mišri grupė, susidedanti iš rusų, 
gudų, lenkų ir dar kažkokiom kalbom kalbančių, viso 
apie 10 penkto kurso (paskutinio) studentų. Visi stu
dentai labai malonūs, nepaprastai smalsūs, klausia 
mus aibes klausimų ne tik apie stomatologiją, bet ir 
aplamai apie gyvenimą Amerikoje. Pas kai kuriuos dar 
jaučiasi nežymus akcentas, bet visi atrodo su lietuvių 
kalbos vartosena bėdos neturi. Šiai klinikai vadovauja 
energinga profesorė Simona Milčiuvienė, jai talkina 
3 asistentės. Darbas mokyklose nėra be sunkumų, o 
daugelyje vietų, ypač provincijoje, jaučiamas ir stoma
tologų trūkumas. 

Aplankėme taip pat dar porą ir kitų stambesnių 
stomatologinių klinikų Kaune. Abi klinikos užima 
didžiulius pastatus, labiau primenančius ligonines, jos 
aptarnauja šimtus pacientų per dieną. Klinikoje, 

esančioje Vytauto prospekte, dirba 96 stomatologai ir 
visa eilė technologų bei seselių (asistenčių). Stomatolo
gai čia yra labiau pasiskirstę specialybėmis negu pas 
mus. Pavyzdžiui, yra stomatologai-terapeutai, kurie 
t ik taiso dantis, bet nepritaiko tiltelių ar karūnėlių. 
Tą darbą atlieka stomatologai-protezuotoj ai. Gi 
skaudantį dantį ištraukia stomatologas-chirurgas. Jis 
taip pat atlieka ir kitas burnos bei dantenų operacijas. 
Klinikose yra keletą palatų, kur po didesnės opera
cijos paguldomas priežiūros reikalingas pacientas. Be 
to, dar yra terapinis skyrius su keletą kabinetų, kur 
gydomos įvairios burnos žaizdos ir su dantimis susiję 
įvairūs negalavimai bei uždegimai. 

Protezavimo skyriuje, kur pritaikomi tilteliai, 
karūnėlės bei kitos dirbtinės dantų dalys, jaučiamas 
šiuo metu ypatingas medžiagų nepriteklius — nėra 
aukso nei porceliano, o jei ir galima gauti, tai tik už 
valiutą, tad tenka pasitenkinti liediniais iš paprasto 
metalo. Kai kada šios metalo karūnėlės dėl grožio 
cheminiu būdu yra aptraukiamos geltona spalva. 
Atrodo lyg auksinės, nors iš to, kai kada, gaunasi 
cheminė reakcija ir grožis gali pakenkti sveikatai. 

Šis medžiagų bei vaistų trūkumas pastebimas kiek
vienoje klinikoje, kur mums teko lankytis tiek mies
tuose, kaip Kaune ir Vilniuje, tiek ir provincijoje — 
Prienuose bei Birštone. Turėtos medžiagų atsargos jau 
daug kur baigiasi, o naujų vargu ar už rublius bus 
įmanoma iš Maskvos gauti. Jau ir anksčiau, kaip 
mums aiškino, buvo vykstama į Maskvą pasikrovus 
bagažą dešromis, sūriais, bei kitomis gėrybėmis ir tik 
tokiu būdu būdavo galima apsirūpinti reikiamomis 
medžiagomis. 

(Bus daugiau) 

', 
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HORIZONTAI 
AMB. S. LOZORAITIS APIE 

LIETUVĄ 

Vasario pabaigoje ambasa
dorius Stasys Lozoraitis su žmo
na grižo iš pirmosios kelionės į 
Lietuvą, iš kurios jis išvyko 
1939, t.y. prieš 53-jus metus. 
Kai sausio 22 d. apsilankęs Lie
tuvos ambasadoje paklausiau, 
kokios jo nuotaikos prieš šią 
istorinę kelionę į vaikystės ir 
jaunystės šalį, ambasadorius 
atsakė, kad kelionės įspūdžius 
galėtų pasidalinti išjos sugrįžęs. 
Verbų sekmadienį telefonu 
susitarėm, kad pokalbiui at
vyksiu balandžio 13 d. prieš pat 
ambasadoriui išskrendant į 
Romą, kur jis praleis Velykų 
šventes ir savaitę kitą tvarkys 
tenykštės ambasados reikalus. 

Kadangi interviu buvo įrašy
tas į magnetofono juostelę, tad 
a tsakymus pažodžiui ir 
perduodu. 

— Kokį pamatet Lietuvos 
fizini veidą, kurie pasikei
timai labiausiai krito į akis? 

— Galit įsivaizduoti, kad 
grįžus į savąją tėvynę po 53-jų 
metų, yra nepaprastas įvykis, ir 
jis kiekviename žmoguje palie
ka didelį įspūdį. Fizinis 
Lietuvos veidas yra pasikeitęs 
— per 50 metų buvo griauta, 
buvo bombarduota, buvo kurta. 
Bet reikia pasakyt, kad per tuos 
50 metų je i mes būtume 
nepriklausomi, ta i būtume 
padarę jeigu ne dešimt, tai bent 
penkis kartus daugiau negu 
buvo padaryta. Geriau sakant, 
nepadaryta ačiū okupacinei val
džiai. Aš stebėjausi, kad tokia 
imperija, kuri siuntė žmogų, ar 
bandė bent siųsti, i mėnulį, 
nepajėgė net gerai, tvarkingai 
nudažyti namų ir gyventojus 
apgyvendinti švariuose namuo
se. Yra baisu pagalvoti, ką 
socializmas davė gyventojams. 

— Ar tie naujieji namai 
įspūdingi? 

— Iš tolo pažiūrėjus jie gana 
įspūdingi, ypatingai Vilniuje. 
Juk turbūt jie patrigubino 
Vilniaus gyventojų skaičių. Jie 
aukšti, kai kurie žemesni, tie 
yra gražesni, daug gražesni. Bet 
tai, aišku, yra asmeninis mano 
skonis. Tie aukštieji iš tolo 
gražiai atrodo, tik nereikia į 
juos žiūrėti iš arti, į juos įeiti. 
Kai įeini ir pamatai, kaip viskas 
sutvarkyta, nudažyta ir nušluo
ta, tai darosi labai liūdna. 

— Kokie įspūdžiai iš Kauno, 
kur užaugot, lankėt gimnazi
ją, o šio apsilankymo proga 
Vytauto Didžiojo universite
tas suteikė Jums garbės 
daktaratą? 

— Pirmasis įspūdis nepap
rastai buvo malonus. Visa cere
monija Vytauto Didžiojo univer
sitete, kuri buvo ilga ir, man 
atrodo, kad tikrai vyko nuošir
džioj nuotaikoj. Kauną aš labai 
gerai pažinojau, didelių pasi
keitimų centre nėra. Turiu pa
sakyti, kad ir čia kai kas truputį 
apleista. Sakykim, kad ir Čiur
lionio galerija. Galerijos tar
nautojai daro stebuklus, kad ji 
būtų išlaikyta, publikai būtų 
patraukli. Bet kai pažiūri, kai 
kurie stiklai yra sudaužyti, 
įskilę ir jų negalima pakeisti, 
nes tokių stiklų Lietuvoje tuo 
tarpu nėra. O Čiurlionio galeri
ja — tai yra mūsų pažiba, visos 
Lietuvos pažiba. Reikia ją 
nuolat visiems globot ir apie ją 
galvot. Vaikščiojau po Kauną, 
kai kas yra pasikeitę, bet labai 
daug dalykų yra likę tų, kuriuos 
aš turėjau prieš savo akis. Aš 
daug dviračiu važinėdavau, 
vaikščiodavau, taip pat tėvas 
mėgdavo vaikščioti. Taip, kad 
Kaune tikrai buvo ir jauku, ir 
gražu. Yra restauruotas senasis 
miestas, restauravimo darbai 
nėra pasibaigę. Dar daug bus 
įvairių darbų. Pats faktas, kad 
bus daug darbų, mane džiugina, 
kad žmonės galės kuo nors 

užsiimti, kad bus tikslas, kad 
mes dabar bandysime ne tik 
ekonomiškai sustiprėti, bet taip 
pat tuo pačiu metu ekologiniai 
švarinti Lietuvą, sakyčiau, ją 
gražinti. 

— O kaip atrodo šiandie
ninis dvasinis tautos veidas, 
ar ji priaugusi demokratijai? 

— Okupacija yra turėjusi 
nepaprastai didelę įtaką, kar
tais pozityvią, kartais negaty
vią. Pozityvią — tai, būtent, 
išauklėdama, sukurdama, pada
rydama iš kai kurių žmonių 
t ikrus herojus, nepaprastai 
kan t r ius kovotojus, tylius, 
užsispyrusius. Negatyvią įtaką 
irgi yra padariusi okupacija — 
dar yra likęs šioks toks žmonių 
užsidarymas, nėra visi atviri 
diskusijai ir pokalbiams, kaž
kaip dar pripratę užsidaryti 
kiaute ir slėpti savus jausmus, 
nekritikuoti, neišreikšti savo 
politinės nuomonės. Atrodo, kad 
ypatingai reikia mūsų jaunajai 
kartai nuolat kartot, kad vals
tybė yra mūsų visų interesų 
centre, ir mes visi turim teisę ją 
kritikuoti arba girti, kalbėti 
apie tai, kaip mes tos valstybės 
vystymąsi matom ir kokio to 
vystymosi norėtumėm. Diskusi
jos turėtų būti galimai atvi
resnės. Viso šito dar nėra. Kai 
kur yra bijoma demokratijos, 
kai kur toji demokratija nesu
prantama. Reikia išaiškinti, 
kad demokratija y r a pati 
sunkiausia sistema, kurią 
galima įsivaizduoti. Pati ge
riausia, nes geresnės tuo tarpu 
nėra. Sunki, nes demokratijoj 
reikia toleruoti, reikia suprasti 
kitą žmogų, reikia bendradar
biauti, reikia nusileisti, reikia 
ieškoti kompromiso. Na, ir už 
savo idealus reikia kovoti taikiu 
būdu, žmonėms aiškinant, kal
bant su žmonėmis. 

—* Ką galit pasakyti dėl 
gegužės 23-čios referendumo 
Lietuvoje? 

— Aš esu Lietuvoje sakęs, kad 
referendumas turi nuspręsti, ar 
Lietuvos gyventojai nori 
prezidento, ar nenori. Būtų tą 
galima buvę galbūt spręsti 
kitokiu būdu — pirma paruošti 
konstituciją, kurioje prezidento 
galios, ribos, prezidento visa, 
skayčiau, asmenybė — ne fizinė 
žmogaus, asmens asmenybė, bet 
jo funkcijų paskirtis būtų nepap
rastai tiksliai išdėstyta. Ir tada 
mes būtumėm pasakę: ar mes 
šitokio prezidento norim ar 
nenorim. Arba iš viso būtumėm 
pasakę, ar mes tokios konsti
tucijos norim-nenorim. Prezi
dentui funkcijų gali būti labai 
įvairių: mes galim turėti 
prezidentą amerikietiško tipo. 
Aš manyčiau, kad tas mums 
netinka. Mes galime turėti 
prezidentą gal prancūziško, 
itališko tipo, galima turėti ir 
vokiško tipo. Faktinai jie yra 
labai skirtingi, visi yra demo
kratinių sistemų dalys, labai 
svarbios dalys. Vokietijoje ma
žiau svarbi prezidento funkcija. 
Sakykim, Prancūzijoje labai 
svarbi reguliuojanti funkcija, o 
Amerikoje jis yra faktinai ir 
prezidentas, ir egzekutyvas. Ir 
todėl man atrodo, kad mums 
netinka. Vis tik demokratijoj, 
kur kuo plačiau galios yra pada
linamos, tuo, man atrodo, yra 
geriau, net ir saugiau. Nereikia 
užmiršti taip pat, kad mes prezi
dento funkcijų neturime kurti 
asmeniui. Mes turime surasti 
pačią geriausią formulę, į kurią 
bet kuris asmuo patekęs galėtų 
kuo geriau atlikti savo pareigas 
valstybei, išsaugoti valstybės 
demokratines institucijas, žiūrė
ti, kad teisėtvarka, egzekutyvas 

ir parlamentas veiktų normaliai 
ir gerai. 

— Ar patenkintas esate 
nauju, papildytu Lietuvos 
pilietybes įstatymu? 

— Paskaičius kitus įstatymus, 
kurie buvo praeityje, tai esu pa-

Lietuvos sveikatingumo ministeris, lankydamasis Chicagoje, atvyko į Sv. 
Kryžiaus ligoninę pareikšti padėką Šv. Kazimiero vienuoliai už šios ligoninės 
Lietuvai dovanotą 250,000 dol. vertės medikamentų, med. instrumentų ir 
kitų reikmenų siuntą. Iš k. — Rita Riškus, R.N., Šv. Kryžiaus ligoninės 
slaugymo skyr. viršininkė, Vilniaus ligoninės viršininkas dr. Juozas 
Radickas. Mercy Lift narė Viligailė Lendraitienė, Šv. Kryžiaus ligoninės 
vedėja ses. Therese Mary, Lietuvos sveikatingumo ministeris dr. Juozas 
Olekas ir Eugene Maurey, savininkas Maurey Instruments. 

SVEIKATOS MINISTERIS 
DR. J. OLEKAS PRAŠO 
PARAMOS LIETUVAI 

Amerikos Lietuvių Farmacis-
tų Organizacijos (LAPAS) valdy
ba (pirm. I. Juškienė, Teresė 
Kirklienė, Angelė Dirkienė, 
Juozas Kalvaitis ir Birutė Apke) 
kartu su LAPAS Planavimo 
komiteto nariais (Sigute 
Mikrut, Jūrate Variakojiene ir 
Algiu Ankum) susitiko su dr. 
Juozu Oleku Lietuvos sveikatos 
ministeriu. Dr. Olekos delega
cijoje buvo dr. Juozas Radikas, 
dr. Juozas Rastenskis, ir eko
nomistas Gediminas Černiaus
kas. Susitikimas įvyko Balzeko 
muziejuje kovo 3 d. 

Pagrindinis tikslas šio po
kalbio buvo apsvarstyt, kas yra 
pasikeitę farmacijos profesijoje 
nuo paskutinio susitikimo 
Vilniuje* praėjusių mėtų rjirželio 
mėnesį, LAPAS vadovybei lan
kantis Lietuvoje. 

Dr. J. Olekas tvirtino, kad 
Farmacijos skyrius pasiliks 
Sveikatos ministerijoje, Hen
riko Petkevičiaus vadovybėje. O 
dr. Eduardas Tarasevičius bus 
paskirtas Farmakopedijos komi
teto pirmininku. Jis turės pra
vesti vaistų registraciją, skirtą 
Lietuvos farmakopedijai išleis
ti. 

Dr. J. Olekas pasakė, kad 
tvarka gauti vaistus iš Lietuvos 
sandėlių yra nepasikeitusi nuo 
praėjusios vasaros. Sakalauskas 
yra penkių vaistų sandėlių 
viršininkas. Ši jo vadovaujama 
įstaiga paskirsto vaistus du kar
tus per mėnesį ir pasiunčia 

tenkintas. Vis tiek tokia masė 
lietuvių dabar bus pritraukta 
prie Lietuvos. Aš manau, kad jie 
prisidės prie Lietuvos atstatymo 
taip pat ir įsilies į Lietuvos 
gyvenimą. Girdžiu, kad vyres
nieji, pavyzdžiui, yra linkę per
sikelti gyvent į Lietuvą. Aš 
jiems patariu tai daryti, nes 
pensijos bus išmokamos 
Lietuvoj. 

— Tačiau Lietuvoje svetima 
kariuomenė tebestovi? 

— Svetima kariuomenė tebe
stovi. Tai yra nuolatinė grėsmė 
mūsų egzistencijai, ji labai ne
raminanti. Toji kariuomenė 
kažin ar yra pilnai kontroliuo
jama iš Maskvos. Galimas 
dalykas, kad ji kai kuriais atve
jais jaučiasi nepriklausoma. Tai 
dar tik padidina grėsmę ir, 
aišku, visi norime ir linkime, 
kad ji greičiau išeitų. Laukiame 
ir norime nebūtinai priešiškais 
jausmais. Mes suprantam tų 
žmonių gana kietą likimą. Bet 
jie turi suprasti, kad po 50-ties 
metų okupacijos visgi norime 
atsidusti ir nenorime, kad mūsų 
teritorija būtų saugoma kabutė
se svetimos kariuomenės, — pa
sakojo Lietuvos ambasadorius 
S. Lozoraitis. 

440-čiai vaistinių. Pabrėžė, kad 
ateityje visos vaistinės bus pri
vatizuotos, tik viena ar dvi pasi
liks valdžios priežiūroje. Sveika
tos ministerija nustato vaistų 
kainas, tad bet kuris vaistas 
kainuos tiek pat kiekvienoje 
vaistinėje. 

Labdaros vaistai gauti iš 
„Mercy Lift" Lemonte ir kitų or
ganizacijų laikomi atskirai 
Vilniaus sandėlyje. Šio sandėlio 
vadovė yra Grimliauskienė. 
Dešimties žmonių komitetas nu
sprendžia, kokie vaistai turi pa
siekti rajonų centrines ligonines 
Lietuvoje. 

Lietuvoje veikia penki vaistų 
gamybos fabrikai. Šie fabrikai 
gamina endokriniusproduktus, 
tinktūras, tepalus, .vaistažoles ir 
tabletes. Bet kad šie fabrikai 
galėtų gaminti daugiau rūšių 
vaistų, ypač tablečių, tirpalų ir 
sterilizuotų guminių produktų, 
kaip tai guminių pirštinių, 
švirkštų, jie turi būti atnaujin
ti ir pakeisti. Sveikatos minis
terija ieško kraštų, iš kurių 
galėtų importuoti žaliavą 
ir gauti gamybos technolo
gijos, kad kai kuriuos pagrindi
nius vaistus būtų gal ima 
gaminti Lietuvoje. 

Dr. Olekas pasiskundė, kad 
nėra lėšų pirkti reikalingiems 
vaistams. Jis paliko sąrašą dabar 
reikalingų vaistų ir prižadėjo at
siųsti mėnesinį reikalingų vais
tų sąrašą. Taip pat dr. Olekas 
paliko sąrašą reikalingos gamy
bos technologijos aparatų ir kitų 
vienkartinių dalykų, kurių 

Laiškas , 
KONCERTAS 

NE TEN BUVO 

Aurelija M. Balašaitienė 
straipsnyje „Pokalbis su dviem 
muzikais" („Draugas", ba
landžio 8 d. Nr. 69), rašydama 
apie smuikininką' Raimundą 
Katilių, jį užklausė: „...kokį 
įspūdį jam padarė proga koncer
tuoti Carnegie Hali koncertų 
salėje..." Aiškumo dėlei tenka 
patikslinti, kad smuikininko 
Raimundo Katiliaus koncertas, 
kurį rengė*LB Kultūros taryba, 
kovo 8 d., New Yorke, buvo ne 
Carnegie Hali, bet mažoje, tu
rinčioje tik 268 sėdimas vietas 
Weill Recital Hali. Anksčiau 
ši salė vadinosi Carnegie Reci
tal Hali. Prieš keletą metų, 
padarius pagrindinį remontą, 
kainavusį apie 4,000,000 
dolerių, kuriuos padovanojo Mr. 
VVeill, salė ir buvo pavadinta jo 
vardu. Ta salė tame pačiam 
pastate, kur ir garsioji Carnegie 
Hali, turinti 2800 sėdimų vietų, 

PRANEŠIMAS 
l Laisvę Fondo lietuviškai 

kultūrai ugdyti Lietuvos filialas 
šių metų gegužės 10-17 d. 
Vilniuje ir Nidoje rengia lie
tuviškų studijų savaitę, kurios 
tema „Pilnutinė demokratija: 
idėjos, realijos ir perspektyvos". 

Studijų savaitė prasidės 
Vilniuje, gegužės 11 d. pirma
dienį, pi lnat ies posėdžiu, 
kuriame bus aptartos pagrin
dinės problemos, susijusios su 
pilnutinės demokratijos ideolo
gija ir įgyvendinimu. Pakviesti 
dalyvauti aukščiausi valdžios 
bei vyriausybės atstovai. 

Antradienį, autobusu vyksta
ma į Nidą. Nidoje užsakytos 
patalpos rašytojų poilsio na
muose. Bus skaitomi praneši
mai iš politinio, kultūrinio, 
socialinio gyvenimo sričių, ap
tariami Lietuvos konstitucijos 
pagrindai. Organizuojama ir 
kultūrinė — meninė programa. 

Galima palengvintomis sąly
gomis užsisakyti Lietuvoje 
viešbučius bei susitvarkyti 
keliones Lufthansa linija į 
Vilnių. Savaitės registracijos 
reikalus tvarko ir smulkesnes 
informacijas teikia Vytautas 
Petrulis, 30115 Brookview, 
Livonia, Michigan 48512. 
Telefonas 313-525—0294. Pra
šome norinčius dalyvauti kuo 
skubiau užsiregistruoti. Iki 
pasimatymo Vilniuje ir Nidoje. 

Lietuvių Fronto 
Bičiulių taryba 

trūksta Lietuvos ligoninėms. 
Pokalbį baigdamas, dr. Ole

kas tvirtino, kad nebus uždėta 
20% muito ant vaistų, kuriuos 
turistai atsiveš į Lietuvą. Jis 
sakė, kad tai buvo tik gandas. 
Dar jis prašė Amerikos lietuvių 
farmacistų padėti kaip galima 
Lietuvos farmacijai. 

LAPAS valdyba, išklausiusi 
dr. Olekos pranešimo, orga
nizuojasi plačiau padėti Lietu
vai, siekiant paramos iš įvairių 
Amerikos vaistų gamybos 
įmonių ir kitų firmų, surištų su 
vaistų gamyba. 

I rena Juškienė 

* * * 

Atsidūrus svetur, visiems 
iškyla nutautimo grėsmė, nors 
ir ne visiems vienodu būdu. Tie, 

brendę, gali drąsiai ramintis, 
kuo gimę, tuo ir mirsią, nes iš 
tiesų jie negali kitais pasidaryti, 
negu jie yra. 

Juozas Girnius 
kurie jau yra savoje tautoje su- (iš Tauta ir tautinė ištikimybė) 
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Kvaila bandyti kitus valdyti, 
nemokant pačiam susivaldyti. 

P. Syrus 

TORVIL Ltd dMlers: 

UK RAINI AN OIFT 8HOP 
11758 MttchaH. Hamtramck 
Datroit. Mi 48212 
Tai: (313) 892-6563 
Fax: (312) 892-0618 

QAWtL NOItaCftT 
1001 RocfcviMe Pike 
apt#1109 
RockviHe. MD 20852 
Tai: (301) 424-8602 

UKRAJNIAN CERAM1X 
PARCEL & TRAVEL SERVICE 
77 Ontario Vtew 
Rochester. NY 14617 
Tai: (716) 544-6437 

K L A I N t TRAVEL INC. 
336 State St. 
Perth Ajnboy, NJ 08861 
Tai: (908) 826-4496 

ALBC PtSAJtCHYK 
8840 N. VVestem 
Daa Piains. IL 60016 
Tai: (708) 297-2897 

LEONAROO'S OIFT SMOP 
7101 W Baanont Ava 
Ctiicago. n. 60634-
Tel: (312) 889-5547 

VERATHOMAS 
18805 N. 43th Place 
Phoanta. AZ 85024 
Tai: (602) 569-0629 

LEMOtfT TRAVEL * SERVICE 
106 Staphan St a#l04 
Lamom. IL 60439 
Tai: (708) 257-1700 

POLOMA TRAVEL AOENCY 
1105 E. Rooaavelt Rd. 
Lomberd, IL 60148 
Tai: (708) 932-9875 

POLONIA TRAVEL AOENCY 
2864 N. Minvaukee Ave. 
Chicago. IL 60618 
Tai: (312) 235-0303 

UNIVERSAL mmrmm SERVICE 
61 Cabot St. 
CMoopaa, MA 01013 

Ta i : (413) 592-9062 
Fax: (413) 594-7694 

EUROPEAN CRtSTAL E CHFT 
2915 W. Davan Ave 
Chicago. IL 60659 
Tai: (312) 973-7669 

MAJd MSCOUNT WORU> TRAVEL 
3032 N. MMwaukee Ave 
Chicago. IL 60618 
Tai: (312) 276-7676 
Fax: (312) 27&0476 

POUSM-AMERICAN TRAVEL 
2714 E. Altegeny Ave 
PhMadelpfria, PA 19134 
Tai. (312) 634-3396 

TRAVEL IDEAS 
4857 W Irviną. Park Rd 
Chicago. IL 60641 
Tai: (312) 286-0026 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

1992 METŲ KEUONIŲ TVARKARAŠTIS Į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ 
SKANDINAVŲ — per Kopenhagą LUFTANSA — per F rank fu r t ą AUSTRŲ — per Vieną 

Gegužės 4 iki gegužės 17 
Gegužės 18 iki gegužės 31 
Birželio 4 iki birželio 20 
Birželio 15 iki birželio 27 
Birželio 29 iki liepos 11 
Liepos 13 iki rugpjūčio 2 
Liepos 27 iki rugpjūčio 8 
Rugpjūčio 10 iki/ugpjūčio 22 
Rugpjūčio 24 iki rugsėjo 6 
Rugsėjo 10 iki rugsėjo 26 
Spalio 8 iki spalio 24 

Gegužės 19 iki birželio 2 
Gegužės 31 iki birželio 16 
Birželio 14 iki birželio 30 
Birželio 25 iki liepos 7 
Liepos 12 iki liepos 28 
Liepos 26 iki rugpjūčio 11 
Rugpjūčio 4 iki rugpjūčio 27 
Rugpjūčio 16 iki rugsjėo 1 
Rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 
Spalio 4 iki spalio 20 
Spalio 13 iki spalio 29 

Gegužės 14 iki gegužės 30 
Gegužės 28 iki birželio 13 
Birželio 7 iki birželio 22 
Birželio 14 iki birželio 27 
Liepos 2 iki liepos 19 
Liepos 19 iki rugpjūčio 1 
Rugpjūčio 6 iki rugpjūčio 20 
Rugsėjo 6 iki rugsėjo19 
Spalio 1 iki spalio 17 

TAIP PAT TURIME 4 PILNAS EKSKURSIJAS PO LIETUVĄ IR 1 PO BALTIJOS RESPUBUKAS 

5 0 1 . BIRŽEUO 7 • 22 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 2. Klaipėda 2. Šiauliai 1, Vilnius 2. Viena 3 (Austrų oro linija) 

502. BIRŽEUO 1 4 - 2 8 EKSKURSIJA PO BALTIJOS RESPUBLIKAS 
Vilnius 3 naktys, Ryga 3. Taiinas 3. St. Petersburgas 3. Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

503. LIEPOS 2 - 1 9 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys. Kaunas 3. Palanga 5, Vilnius 1. Viena 2 (Austrų oro linija) 

504. RUGPJŪČIO 6 - 20 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 3 naktys. Kaunas 3. Palanga 3. Vilnius 1. Viena 3 (Austrų oro linija) 

505. RUGSĖJO 1 - 1 5 EKSKURSIJA PO LIETUVĄ 
Vilnius 4 naktys, Kaunas 3, Šiauliai 1. Klaipėda 3, Vilnius 1, Frankfurtas 1 (Luftansa oro linija) 

Kvieč iame keliauti su grupe ar pavieniui . Kiekvienas ga lės i te pas i r ink t i t i nkamą gr įž imo datą. Taip 
pat gal ime sudaryti ir individualų kelionės tvarkaraštį pagal jūsų pageidav imus. A M E R I C A N T R A V E L 
S E R V I C E , kaip visuomet, sudarys patogiausias kel iones už ger iaus ias ka inas. 

o jos nuoma, už vieną koncertą 
Šį pokalbį tęsime ateinančio - nemažiau 10,000 dolerių, 

šeštadienio laidoje. P. Palys 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS ^ a i InVS* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis 

CAROO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — vir§ 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu ( namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
• 8 2 8 S o u t h 78th AvofHM 
Mtakory HMI, IMnoM 8 0 4 5 7 
T e l e f o n a s ( 7 M ) 490 -7272 

2 2 3 Kahrarl fų g a t v ė 
VNiMua, U o t u v a 
T e l o f o n a a 3 8 0 - 1 1 5 I r 7 7 8 - 3 9 2 



AMŽINYBĖN IŠLYDĖJOME 
AGRONOME 

ELZBIETĄ BUMELIENĘ 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 25 d. 

KSDAGUOJA ST. SOttNIENE. 6507 TBOY ST., CHICAGO, ILL. 60829. TELEF. ( 3 1 2 ; 925-5988 

MAŽINKIME VAIKUČIŲ 
SKAUSMĄ 

— Lietuvoje veikia: 
6 kūdikių namai, kuriuose 

480 mažylių; 
11 ikimokyklinių vaikų na

mų, juose 960 auklėtinių; 
5 mokykliniai vaikų namai, 

juose 547 auklėtiniai; 
6 internatinės mokyklos, jose 

1154 našlaičiai; 
21 bendrojo lavinimo interna

tinė mokykla, jose mokosi 4019 
vaikų, iš jų 610 našlaičių; 

4 vaikų internatai, juose 1208 
vaikai, iš jų 977 su negrįžtamais 
psichiniais pakitimais; 

44 pagalbinės mokyklos, jose 
mokosi 9319 vaikų, tarp jų 
nemažai našlaičių bei vaikų, 
kurių gimdytojams atimta 
tėvystė. 

dras Miami, ir Bostono „S.O.S.-
Vaikai" skyrių sveikinimų kor
telių platinimo projektas. Kor
telės buvo išspausdintos naudo
jant Lietuvos vaikų piešinius. 
Už gautas lėšas bus įsigyta 
klausos tikrinimo aparatūra ir 
klausos priemonės, kurių Lie
tuvoje nėra. Šiuo metu vėl 
ruošiamas konteineris su dra
bužiais, kūdikių maistu ir vi
taminais. Kokia didelė bebūtų 
materialinė pagalba, ji tik 
dalinai palengvina vaikų 
padėtį, nes daug vaikų serga, 
turi apsigimimus, kurių Lietu
voje nėra priemonių išgydyti. 
Pernai vasarą nuvykusi Lietu
von vicepirm. Marija Tovares-
Ashmanskas, aplankė vaikų 

Klaipėdietė Aušra Stroputė po sėkmingos operacijos Bostone sveiksta 
nuoširdžios draugės Ginos Walat tėvų svetingoje globoje. 

Lietuvoje yra per 7,000 šeimų, globos įstaigas, šeimas, surinko 
kuriose nuolat girtaujama. Šia išsamią informaciją apie nepa 
liūdną statistiką pateikė savait 
rastis „Gimtasis kraštas" (Nr. 
47 lapkričio 15-21.1990 m.). Tuo 
pat laiku Bostone pradėjo veikti 
..S.O.S.-Vaikai" — Lithuanian 
Children's Relief. Inc., organiza
cija . siekianti padėti tėvų 
apleistiems vaikams, esantiems 
valdiškose įstaigose, sumažinti 
sergančiųjų skausmą. Per 
nepilnus 1.5 metų nuo įsikū
rimo, pasiusti 2 konteineriai su 
šimtais dėžių drabužių, 
avalynės, žaislų, knygų, vaistų 
ir vitaminų. Vasarą keleto 
šimtų vaikų dantukai buvo 
gydomi „amerikoniškomis" 
plombomis, per šimtą neprigir
dinčių vaikų gavo klausos 
aparatus, kurių lig tol neturėjo. 
Užmegzti ryšiai su „S.O.S.
Lietuvos Vaikai" organizacija, 
pirm. E. Kubilienė, Lietuvos 
Kultūros ministerijos švietimo 
skyrium, bendradarbiaujama su 
vaikų labdaros organizacijomis 
šiame krašte. Vykdomas ben-

gydomai sergančius vaikus ir 
našlaičius. Pradėti rūpintis šių 
vaikų gydymu JAV-ėse reika
lingi buvo teisiniai įgaliojimai. 
1991 m. spalio 31, tarpininkau
jant Lietuvos Ambasadoriui 
Washingtone St. Lozoraičiui, 
Lietuvos Vyriausybė įteisino 
Bostono „S.O.S.-Vaikai" org., 
pirm. Daivą Veitaitę-Nedhardt, 
„atstovauti Lietuvos vaikų 
(esančių vaikų namuose arba 
gyvenančių namuose) reika
lams JAV-se ir padėt ugdyti ir 
išvystyti visokeriopą pagalbą tų 
Lietuvos vaikų, kuriems tos 
pagalbos reikėtų... parūpinimas 
ir tiekimas įvairių vaistų, me
dicininės aparatūros, gydymo 
Lietuvoje ir užsienyje, aprangos, 
švietimo vaikų bei jų globėjų ir 
viso, kas reikalinga bei 
naudinga Lietuvos vaikams". 
Tai veiklos pripažinimas vy
riausybiniame lygyje. Iš 
kelionės į Lietuvą vicepirm., 
advokatė Marija Tovares-Ash-

manskas parsivežė vaizdajuos
tę apie 11 metų mergaitę iš 
Klaipėdos, gimusią be vienos 
ausies. Aušros tėvai išvažinėjo 
po vis buvusią Sovietų Sąjungą, 
bet joks daktaras neapsiėmė 
padėti. Jaudinančio pasakojimo 
pabaigoje Aušros mama prašė 
Amerikos gydytojų pagalbos, iš 
anksto už tai dėkodama. Ir štai, 
gruodžio 19, Aušra Stroputė, 
perskridusi Atlantą išlipo iš 
lėktuvo Logan aerodrome, Bos
tone. Gruodžio 20 dieną, ji 
šventė savo 12-ąjį gimtadienį jos 
globėjų Marijos Tovares ir Tomo 
Ashmanskų namuose, Quincy. 
Aušra pirmąsyk gyvenime 
valgė pitea ir bananus. „Aš 
tikrai jaučiuosi laiminga" — 
sakė Aušra, žaisdama su 
Ashmanskų vaikais Rima ir 
Carlos. Kitą dieną laukė dar 
keli netikėtumai: Kalėdų eglutė 
lituanistinėje mokykloje, Kalė
dų Senelio dovana ir gardus 
pyragas su 12 žvakelių. Tačiau 
didžiausia dovana buvo dar atei
ty. Chirurgas dr. Martin Dunn 
iš Milton ligoninės nemokamai 
atliko Aušrai kompleksinę plas
tinę ausies operaciją. Dr. Dunn 
įsitikinimu Aušra atgavo ne tik 
ausį, bet, gal, net ir klausą. 
Mergaitė sveiksta ir dar šį 
mėnesį grįžta į Lietuvą. Aušros 
kelionės išlaidas ir pradinį 
išlaikymą padengė Bostono 
„S.O.S. -Vaikai". Aušrai teks 
keletą kartų sugrįžti į Lietuvą 
ir vėl atvykti tęsti gydymą. 
Visam gydymo laikotarpiui 
Aušrą priėmė gyventi savo 
namuose Aldonos Kazakaitytės-
Walat ir Helmuto Walat 
lietuvių šeima iš Brocktono. 
Walatų sūnūs Petras, 23 m. ir 
Tomas 21 m. jau suaugę, o 
dukra Gina 10.5 metų, džiau
giasi turėdama naują draugę ir 
šeimos narę, moko ją anglų 
kalbos. Mergaitės kartu lanko 
Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklą ir Bostono lituanistinę 
mokyklą. Tikime, jog šių pukių 
žmonių pastangos padės Aušrai 
išgyti ir užaugti pilnaverčiu 
žmogumi. Sumažės skausmas 
jos širdelėje, ir jos tėvų, kurių 
svajonė buvo surasti ste
buklingos pagalbos iš Amerikos. 

Bostono „S.O.S.-Vaikai" val
dyba gauna vis daugiau infor
macijos, išrašus iš ligų istorijų 

vaikų, turinčių ortopedinius ir 
kitus negalavimus. Dauguma jų 
Lietuvoje laikomi nepagydo
mais, tačiau Amerikoje jau se
niai tos ligos gydomos ir tapu
sios rutina, kasdienybe. Pavyz
džiui, ieškoma gydytojų pagal
bos 5.5 metų mergaitei 

Agronome Eizė Bumelienė 

1992 m. sausio mėn. 27 d. 
Daytona Beach lietuviai 
netikėtai išgirdo skaudžią žinią 
— Aukščiausias amžinybėn pa
šaukė taurią Lietuvos dukrą 
agronome Elzbietą Jasevičiūtę-
Stankuvienę-Bumelienę. 

A.a. Elzbieta su savo vyru Ig
nu Bumeliu prieš 11 metų 
atsikėlę iš Union Pier, MI, 
gražiai įsikūrė netoli Atlanto 
vandenyno. Čia vilėsi praleisti 
gyvenimo saulėlydžio dienas. 
Tačiau paskutiniuoju laiku a.a. 
Elzbieta sunegalavo — ištiko 
širdies smūgis ir, nežiūrint 
didelių pastangų gelbėti jos 
gyvybę, medicina buvo bejėgė. 
Giliame nuliūdime liko vyras 
Ignas ir kiti giminės. 

Velionė buvo pašarvota 
Haigh-Black laidotuvių 
namuose, kur su velione a.a. 
Elzbieta atsisveikino beveik visi 
šio telkinio lietuviai. 

Trumpą atsisveikinimo žodį 
tarė Lietuvių klubo pirminin
kas Gediminas Lapenas, o jos 
kolega agronomas, žurnalistas 
Jonas Daugėla tokiais žodžiais 
aptarė velionės gyvenimą. „A.a. 
Elzbieta Jasevičiūtė-Stankuvie-
nė-Bumelienė gimė 1908 m. 
liepos 8 d. Gerkiškių kaime, 
Troškūnų valsč., Panevėžio 
apskr. Vėliau nuolatos gyveno 
Jokubriškių kaime, Viešintų 
valsč. Panevėžio apskr. 

„Baigusi Panevėžio Mokytojų 
seminariją, kurį laiką mokyto
javo. Tačiau velionei rūpėjo 
Lietuvos kaimo moterų gyveni
mo pagerinimas. Todėl 1930 m. 
pradėjo studijas Žemės Ūkio 
akademijoje Dotnuvoje, namų 
ruošos sekcijoje. Pasižymėjo 
darbštumu ir gabumais. Akade
miją baigusi, kurį laiką dirbo 
žemės ūkio mokyklose. 

„Besirūpinant pager in t i 
Lietuvos ūkininkų gyvenimą, 
žinoma veikėja Alena Devenie-

Lietuvjų Moterų klubų federacijos atstovės Chicagoje ir šių metų abiturientų motinų komiteto 
nan-s planuoja iškilminga „Pavasario žiedų" abiturientu balių gegužės 30 d. vyksiantį Sabre 
Room pokylių salėje. Iš k.: Dana Šlenienė, Vida Gilvydienė, Albina Paškienė, Gražina Vaičaitienė, 
Raminta Lapšienė, Audronė Užgirienė ir Dalia Martinkienė. 

Paunksnytei Justinai iš Kauno, 
sergančiai nuo 1990 m. Būdama 
3 m. 10 mėn. amžiaus mergytė, 
žaisdama pargriuvo; atsirado 
kelio sąnario trauma. Nuo to 
laiko mergaitė gydoma įvairiais 
būdais, bet daktarai nenustato 
tikros diagnozės, kitr net pata
ria amputuoji kojytę, prana
šauja sąnarių paralyžių. Mergy
tės seneliai gyvena Žiežma
riuose (netoli Kauno). Šio mies
telio žmonės pasiryžę užmokėti 
už kelionę į JAV, jei būtų sąly
gos vaiką ištirti ir nustatyti 
diagnozę bei tolimesnį gydymą. 
Žiežmarių parapijos Carito 
vadovė Elena Šakienė kreipėsi 
į Balfo pirm. Marija Rudienę, > 
„S.O.S.-Vaikai", prašydama 
medicininės pagalbos mergaitei. 
Jei kas susidomėtų Justinos 
likimu ir ištiestų pagalbos 
ranką, sumažėtų dar vienas 
skausmas, nušvistų dar viena 
šviesi vaikiška šypsena. 
Galinčius padėti prašome kreip
tis: „S.O.S. -Vaikai" — Lithua
nian Children's Relief, Inc., P.O. 
Box 497, 597 E. Broadway, 
South Boston, MA 02127, tel. 
(617) 268-6030 ir (617) 821-4451. 

Liuda Žiaugrienė 

nė-Grigaitienė suorganizavo 
Lietuvių Ūkininkų draugiją, 
kurios tikslas — bendromis 
jėgomis išgauti valdžios paramą 
pagerinti Lietuvos ūkininkų 
gyvenimą ir šviesti jaunąsias 
ūkininkaites. 

,,A.a. Elzbieta buvo pakviesta 
į Žemės Ūkio rūmus, kurių 
žinioje ši draugija veikė, būti 
draugijos reikalų vedėja. J i 
energingai įsitraukė į šios drau
gijos veiklą, perprato jos esmę 
ir prasmę, padarė šią draugiją 
svarbiu veiksniu žemės ūkio 
kultūrai skleisti. Ypatingą 
dėmesį kreipė į jaunųjų ūkinin
kaičių ugdymą ir jų paruošimą 
sunkioms ūkininkių pareigoms. 
Tam tikslui organizavo įvairiose 
Lietuvos vietovėse jaunoms 
ūkininkaitėms kursus. Pati 
skaitė paskaitas ir ruošė kitas 
agronomes šiam naujam darbui. 
Ši draugija, daugiausia Alenos 
Devenienės-Grigaitienės ir Elz
bietos pastangomis, tapo labai 
svarbiu veiksniu mūsų valstybi
niam gyvenime. Tautos pavergi
mas nutraukė tos draugijos 
darbą ir Elzbieta atsidūrė už 
Tėvynės ribų. Bet ir svetur 
gyvendama ji neužmiršo savo 
profesijos. Su savo gyvenimo 
draugu Ignu Bumeliu netoli 
Chicagos, Union Pier . 
Michigane, įsigijo gražią 
sodybą. Ją pavyzdingai tvarkė. 
Ignas sukūrė gražų bičių ūkį, o 
Elzbieta gerai, gal ir pelningai 
tvarkė daržų ir uogų ūkį. 
Būdavo labai malonu paviešėti 
jų puikioje sodyboje ir pasigerėti 
jų darbštumu bei meile žemės 
ūkio kultūrai. 

„A.a. Elzbieta studijų metais 
priklausė „Jaunosios Lietuvos" 
korporacijai. Tada studentai 
buvo pasiskirstę pasaulėžiū-
romis ir ideologinėmis srovėmis. 
Pasitaikydavo ir gana karštų 
susirėmimų, ypač su jos kor-
porantais. Tačiau ji priklausė 
prie korporantų grupės, kuri šių 
susirėmimų vengdavo ir 
stengdavosi tolerantiškai ir 
nuosekliai juos nuraminti. Ji 
sugebėjo labai artimai ben
drauti su visų paž iūrų 
kolegomis, todėl užsitarnavo 
labai patrauklios kolegės vardą. 
Visi, kurie tada drauge su ja 
siekėme mokslo žinių, labai 
pagarbiai ją prisimename..." 

Klausant is agr. Jono 
Daugėlos žodžio, drauge visi 
pagyvenome ir prisiminėme šios 
taurios lietuvės prasmingą 
gyvenimą ir duoklę Tėvynei, 
siekiant Lietuvos ūkininkaičių 
geresnio gyvenimo. 

A.a. Elzbieta Jasevičiūtė-Stan 
kuvienė-Bumelienė pergyveno 
daug skaudžių momentų: nete
ko pirmojo savo vyro a.a. Stan
kaus, kurį lyg nujausdama savo 
mirtį, pernai rudenį įamžino 
Lietuvių fonde su tūkstantiniu 
įnašu, ta proga pažymėdama: 
„Kad jis liktų išeivijos lietuvių 
tarpe amžinai gyvas". 

Balzeko Lietuvių Kultūros muziejaus Gildijos pirmininkių pasikeitimas. Sė
di 2 m. kadenciją baigianti pirm. Mary Stibio; stovi Marija Krauchunienė, 
Irena Norbutienė, Stasys Balzekas — muziejaus prezidentas ir Scottie Žukas 
— naujai išrinkta Gildijos pirmininkė. Nauja valdyba pareigas perėmė 
balandžio 11d. Gildijos priešpiečių ir madų parodos renginyje. 

DEBIUTANČIŲ ARBATĖLĖ 
Chicagos Lietuvių Moterų 

klubo narės šįmet ruošia 
sukaktuvinį 30-jį „Gintaro" 
balių, kurio metu supažindins 
visuomenę su 6 lietuvių kilmės 
gintarėlėmis. Kovo 29 d. popietė 
buvo skirta jaunųjų debiutančių 
susipažinimui. Beverly Country 
Club patalpose viešnias ir 
svečius priėmė arbatėlės 
globėja, buvusi klubo pir
mininkė, žymi visuomenininke 
bei ilgametė Balfo pirmininkė 
Maria Rudienė, kviesdama 
visus prie vaišių stalo, kurio 
viduryje išdidžiai stovėjo 
didžiulis pyragas. Tą pyragą 
dauguma anksčiau vadino 
„baumkuchenu", vėliau „raguo
liu" o dabar turi naują vardą — 
„šakotis". 

Klubo pirm. Judita Sidrienė 
sveikino atsilankiusius; Geno
vaitė Maluškienė, baliaus 
rengimo komiteto pirm., 
supažindino su gintarėlėmis 
Vanessa Abrignani, Kristina 
Krupaite, Christina Rudyte ir 
Amy Valaityte, jų mamytėmis 

Gyvendama Daytona Beach, 
Fla.. buvo uoli klubo narė: lankė 
visus susibūrimus, minėjimus, 
pamaldas. Nieko neužgavo, 
niekam blogo nelinkėjo, gyveno 
savu gyvenimu ir džiaugėsi poil
sio dienomis. 

A.a. Elzbietos Bumelienės pa
laikai, po gedulingų pamaldų 
St. Brendan's katalikų bažny
čioje, buvo išlydėti Chicagon, ir 
palaidoti Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Atsisveikinimo gedulingose 
pamaldose giedojo choras 
„Sietynas", vadovaujamas muz. 
Antano Skridulio. Pamaldose 
dalyvavo beveik visa Daytona 
Beach lietuvių telkinio šeima. 

Po išlydėjimo, jos vyras Ignas 
Bumelis visus pakvietė į 
Capones restoraną gedulingų 
pietų, kurių metu buvo prisi
minta ši tauri Lietuvos dukra ir 
jos prasmingas gyvenimas. 

Sugrįžusiai į Amžiną Tėvynę 
Lietuvos dukrai a.a. Elzbietai 
tešviečia amžinoji šviesa ir 
amžinas džiaugsmas. 

J u r g i s Janušaitis 

ir tėveliais. Praėjusio „Gintaro" 
baliaus debiutante Keather 
Victoria Higgins, pasipuošusi 
debiuto suknele ir lietuvišku 
gintaru, pademonstravo ginta
rėlių nusilenkimą. Charanne 
Papūgaitė ir Tiffany Fox 
negalėjo dalyvauti arbatėlėje 
dėl ankstyvesnių įsipareigojimų 
mokyklose. 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo valdyba ir baliaus komi
tetas dėkoja Mariai Rudienei už 
globojimą šios popietės, vaišes, 
bei džiaugiasi gintarėlių tarpe 
turėdamos net dvi M. Rudienės 
dukraites — Kristin Krupaite ir 
Christina Rudytę. 

M. K. 

PREMIJA 
PASIŽYMĖJUSIAI 

LIETUVEI 
Premiją lietuvei moteriai, 

pasižymėjusiai krikščioniškų 
idealų tarnyboje, prel. J. Prun-
skiui skatinant, kas dveji metai 
skiria Korp! Giedra. Šitoks 
pažymėjimas ir premija buvo 
įteiktos a.a. Juzei Dauž-
vardienei, Nijolei Sadūnaitei ir 
Alinai Grinienei. 

Giedrininkės kviečia visuo
menę įsijungti į šį projektą, pa
siūlant kandidates pagerbimui. 
Kandidatės aprašymą siųskite 
Daliai Čarauskienei, 10712 S. 
Tripp, Oak Lawn, IL 60453. 
Pasiūlymas turi būt gautas iki 
š.m. gegužės 23 dienos. Telefonu 
pasiūlymus priims Raminta 
Marchertienė, 708-377-9957. 

Korp! Giedra 

NAUJA KLUBO VALDYBA 
Chicagos Lietuvių Mote

rų klubas pasiskirstė pareigo 
mis. 1992 m. valdybą sudaro: 
Judita (Vaikutytė) Sidrienė — 
pirmininkė; Genovaitė (Giedrai
tytė) Maluškienė — vicepirmi
ninkė; Irena (Mankutė) Narbu
tienė — rekordavimo sekretorė; 
Jeanne Volmer — koresponden
cijos sekretorė: Madge Nekro
šius — narių verbavimo sekre
torė: Emma Petraitienė — 
iždininkė. 

Chicagos Lietuvių Moterų klubo 30-to „Gintaro" baliaus rengimo komitetas; 1-je eilėje: Jeanne 
Vaikutytė-Volmer. Genovaitė Maluškienė - komiteto pirm Judita Sidrienė - klubo pirm.. Adehne 
Kutchins 2-je eilėje: Pranciška Simanonienė. Emma Petraitienė. Scottie Žukas. Harriet Kamm, 
Irena Norbutienė: 3-je eilėje: Brone Neberiezienė. Aldona Brazienė. Deniae Vaikutiene. Magdalena 
Nekrošienė Nijolė Kaveckiene. Giedrė Čepaitvte Felicija Juškienė ir Evelina Norbutienė. 

-. > 
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PAVASARIO KELIONĖS į VILNIŲ 
Chlcago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chlcago—Vllnius-Chicago 
(ten ir atgal) 

$872.00 

Vilnius—Chlcago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLO WINGS TRAVEL 
5348 N. MlhvaukM 
Chlcago, IL 80630 
Tai. 312-775-5700 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE .REAL ESTATE 

LKB Kronikos 20-čio minėjimas Kaune. Vytauto Didžiojo universiteto salėje įvyko kovo 14 d. 
Nuotr. iš k.: kun. Robertas Grigas, kun. Kazimieras Pugevičius, vysk. Sigitas Tamkevičius ir 
Universiteto rektorius A. Avižienis. . Kg^-fo nuotr 

MŪSŲ KOLONIJOSE Aklas karvelis visą pasaulį 
išlaksto. / T - i ^ 

(Laiškas) 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5, 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 St. 

Chicago, IL 60629 
(312)737-2110 

GREIT 
PARDUODA 

Rockford, IL 

LIETUVOS LAISVĖS 
DIENA ROCKFORDE 

Vasario 23 d. šventėme Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo sukaktis — Vasario 16 ir 
Kovo 11 d. Tuo pačiu džiau
gėmės, kad Lietuva vėl laisvų 
tautų šeimoje. 

Mes neturime tiek jėgų, kad 
galėtume kiekvieną sukaktį 
švęsti atskirai, todėl ir pasi
rinkome vieną dieną šiam 
minėjimui, i r šio renginio 
pagrindiniai mūsų talkininkai 
buvo Vytauto Didžiojo šaulių 
r ink t inė ir „ G r a n d i e s " 
jaunimas, vadovaujamas Irenos 
Smieliauskienės. 

Minėjimas prasidėjo 12 vai. 
šv. Mišiomis. Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčioje. Mišias aukojo 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ. 
Jis pamoksle priminė ir mūsų 
pareigas laisvai Lietuvai. Per 
Mišias jautriai giedojo operos 
solistė Audronė Gaižiūnienė. 
Aukojimui dovanas nešė Vladas 
Išganaitis, Marija Dapkienė, 
Sofija Matulionytė ir Alfonsas 
Paukštė. Ska i tymus atliko 
Kazys Rutkauskas. 

Tolimesnė programa 2 vai. 
buvo tęsiama Rockfordo lietuvių 
klube. Minėjimą pradėjo ALTo 
pirmininkas Kazys Rut
kauskas. Po trumpo žodžio pro
gramai vadovauti pakvietė 
talentingą Giedrę Milašienę. 
Įnešus vėliavas, visi dalyviai 
sugiedojo h i m n u s . Maldą 
sukalbėjo Šv. Petro ir Povilo 
parapijos k l ebonas kun. 
William Collins. Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą skaitė 
Audrė Gaižiūnaitė. Pagerbus už 
Lietuvos laisvę žuvusius buvo 
susipažinta su garbės svečiais — 
Rockfordo miesto meru Charles 
Box ir Loves Park meru Joseph 
Sinkiawic, kuris yra lietuvių 
kilmės ir jau lankęsis Lietuvoje. 
Svečiai linkėjo Lietuvai švie
sesnės a t e i t i e s , žadėdami 
visokeriopą paramą. Po per
traukos „Grandies" jaunimas 
pašoko keletą tautinių šokių, 
kurie minėjimo dalyviams labai 
patiko. 

Esame labai dėkingi mūsų 
nuolatiniams neįkainojamiems 
talkininkams — drausmingai 
V.D.Š. rinktinei ir jų sumaniai 
vadovybei, o ypač garbės pirmi
ninkui Vladui Išganaičiui. Šir
dingai dėkojame kun. Anicetui 
Tamošaičiui, kuris jau daugelį 
metų mus lanko kartą kas 
mėnesį. 

Nuoširdžiai ve r t iname ir 
dėkojame Irenai Smieliaus-
kienei ir jos vadovaujamam 
puikiam jaunimui, linkime iš
tvermės ir jėgų ateičiai. Dėko
jame mielai Giedrei Milašienei, 
už puikų programos pravedimą. 

Aukščiau paminėti mūsų 
brangūs talkininkai yra iš kitų 
vietovių, kitaip sakant, iš 
„užsienio". Kyla kausimas, kur 
yra Rockfordo jėgos? 

Nors Rockfordas ir yra labai 
mažas, bet galime pasigirti, kad 
ir Rockforde turime deiman
čiukų. Visi gėrėjomės gražiu 
giedojimu, tai operos solistė 
Audronė Gaižiūnienė, kurią 
dažnai „skolinam" ir Chicagai, 
jos dukrelė Audrė yra daug 
žadanti jaunosios kartos lietu
vaitė. Savo darbu daug prisidėjo 
O. Jonelienė, jai talkino E. 
Bielskienė, O. Tikuišienė ir P. 
Rutkauskienė. Didelė jėga yra 
jaunosios kartos lietuvaitės 
Alma Ericson ir Raima Sernai-
tė, jos yra kaip gyvasis sidabras 
Rockfordo lietuvių veikloje. La
bai suklysčiau jei nepaminėčiau 
Almos vyro Dan. Jis yra 100% 
amerikietis ir 120% lietuvis. Ne 
tautybe, bet savo darbais ir pa
galba kovoje už Lietuvą. Jis. 
pasipuošęs tautiniu kaklaraiš
čiu, kėlė tostą už laisvą Lietuvą 
ir š ampanu vaišino visus 
minėjimo dalyvius. Neminėsiu 
visos ALTo valdybos, nes tas 
darbas yra jų pareiga. Didelė 
pagalba yra Rockfordo lietuvių 
klubas ir jo pirmininkas ener
gingasis Bill Bagdonas. Surink
tos aukos buvo pasiųstos pagal 
aukotojų pageidavimą. 

Šiuo savo aprašymu, noriu 
pasaky t i , kad ir nedideli 
telkiniai gali daug padaryti 
talkon pasikvietę gerus kaimy
nus ir visos bendruomenės pasi
ryžimu siekti bendro tikslo. 

K. R. 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS PATARNAVIMO UŽ 

PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS l 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPSYS 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJA IR NAUDOTA, SU PRI
STATYMU Į NAMUS BE JOKIO MUITO. APDRAUDŽIAME, 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA BALANDŽIO 27 D. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ GERIAUSIŲ 
AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ. 40 sv. TIK $85.00 

ORO CARGO SIUNTOS PER 14-22 DIENAS 
IŠSIUNČIAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 791h ST. 

CHICAGO, IL 60652 

. 

TEL. 1-800-SP ARNAI TOLL FREE 
1-800-772-7624 

1-312-284-6440 

Pasaulis tėra tik didelis kalė
jimas, iš kurio kasdien kai kurie 
vedami egzekucijon. 

W. Raleigh 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 
Los Angeles, CA 90039 

Tel. 213-662-3963 

£ 3 midlcind Fedcral 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE 
LENDER 

MISCELLANEOUS 

Motsrts i i Ustuvos norėtų surasti 
gyvenimo draugą nejaunesnį, kaip 
55 m. Skambinti po 6 v.v. penkta
dienį ir šeštadienį. 

Tel. 1-708-636-8190 

VALOME 
KILIMUS, BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5188 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

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

Catenng 
8216 S. Archer Ave. 
Chlcago, IL 80838 

Tsl. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5810 S. PutMkl Rd. 

Phon* (312) 581-4111 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

438-8937 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
. Vytautas Taras 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai Pilnai 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna
vimas Atidaryta pirmadieni ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos Antratf.irtreciad susikalbėsit 
lietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius^ 
8CN SERAPINAS 70S-S39-2SS0 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(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. 

BELL-BACE -REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzla Ava., 
Chlcago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

Ozriluy, 21 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis 
Iraną Bllnstrubiene 

Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 
5953 S. Kadzla Ava. 

Tai. 436-7878 

EB MIS 

REALMART, INC. 
f.602 S. Pulaski, 

Chicago, II 60629 
312-5856100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Buv 312-585-6100, les. 312-778-3971 

Vilniuj* parduodamas 5 kamb. 
3 mieg. modernus, su visais pato
gumais butas. Adresas: Žadeikos 
12-39. Kreiptis: New York tel. 
914-634-8362. 

Ontup^. 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ras. 708-423-0443 

ASTA T. MIKUNAS 
Profesionaliai ir sažim.igai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

MISCELLANEOUS 

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

T1.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
sas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
320SV3 W*st 95th Strst 
Tel. - (706) 424-6654 

(312) 561-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu >r 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Ontuifc KMIECIK REAlfOR^ 

3 7922 S. Pulaski M. 
. 4363 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkt i na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
p ro fes iona l i a i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui . 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA K R I Š Č I Ū N A I T Ė 

P A D A U N O 
Namų pirkimo ir pardavimo atstovė 
Patarnauja lietuvių, angių ir 
ispanų kalbomis 
* Nemokamas namų 

įvertinimas 
* Perkame ir 
pa/duodame nemuš 

" Apartmentus ir žemę 
" Pensininkams 

nuolaida 
* Greitas ir sąžm'ngas 

patarnavimas 

Malonėkite kreiptis šiuo teletonu 
(312) 767-2400 

4545 W. 67th Street, CMcaco, IL 60629 

FOR RfcNT 

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

NEW CONSTRUCTION 
lnterior-exterior remodeling, 
carpentry, brickwork. painting, 
siding, tiiing & plumbing. Ali 
Jote 25% dlscount! 

Call Andrew: 
tol. 312-434-9678. 

Apt. for rent: 6 rms. stove 
refrigerator. For 2 or 3 adults. $550 
a month. 

Call 1-708-448-7097 

Išnuomojamas 4 kambarių bu
tas, ll-ame aukšte, Marquette 

parke. Skambinti po 6 v.v. 
Tel. (312) 582-7790 

FOR SALE 

Parduodu Liet. Enciklo
pediją pilname sąstate (36 
tomai). 

Kreiptis 708-423-7871 

HELP WANTED 

STASYS ŠAKINIS 
Da±yto|as 

i i vidaus ir iš lauko; 
popieriuoja kambarių sienas 

Darbas garantuotas. 
4412 S. Paulina. Chlcago 

Tai. 312-927-9107 

CHILOCARE HOUSEKEEPING JOBS 
If you speak English A have references, 
my agency has jotis for you 

Call Rosalio Shore 
312-649-0822 

B«tween 9 am & 6 pm 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

la ikoma l latuv* . «tu4*nt*s . kal
bančios angį. >r liet. pritūrėti 6 mėn 
berniuką ir gyventi kartu alą vasarą. 
Rskomandael|o* būtino* 1 Kamb . 
maistas, alga ir darbo laikas susitarus 

Kryptis tai . 709-432-1897 

U.S.SMinm*BOHDS 
THE G^EAT AMEPiCAN INVESTMEN' 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽ IOVIN IMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 

Kreiptis į: Hermis Deckys , 

Tai . S9S-M24. Nuo 8 r y to Iki S j r /» . 
Kalt»»> lietuvi**.*' * 

I 1 > 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

NETEKOME 
AJL VYTAUTO BALTUČIO 

Vytautas Baltutis mirė 1992 
m. balandžio 4 d., bebaigdamas 
74-8ius metus, vos kelias dienas 
praleidęs Panama City ligoni
nėje paskutinius porą metų 
sunkiai sirgo, tik geros, kant
rios žmonos prižiūrimas ligoni
nės galėjo išvengti iki pasku
tinių dienų. Jo liga buvo išskir
tina: Amerikos pramonėje prieš 
40 m e t ų pažeistų plaučių 
(nuo asbesto) sunykimas. 

Vytautas Baltutis gimė 1918 
m. balandžio 13 d. Kijeve, 
Ukrainoje. Tėvų parvežtas jau 
į nepriklausomą Lietuvą, 
gyveno Kaune. Mokėsi Jėzuitų 
ir „Aušros" gimnazijose. 
Pastarąją 1937 baigęs, įstojo į 
Pirmojo Lietuvos prezidento 
karo mokyklą, aviacijos skyrių. 
Tai buvo 21-moji laida, su kuria, 
po sėkmingų trejų metų studijų, 
1940 pavasarį Vytautas gavo 
aviaci jos jaun. le i tenanto 
laipsnį. Raudonoji okupacija jo 
ir kitų kariūnų sparnus palau
žė, nespėjus nė iš šilto lizdo 
pakilti. 

Vytautas ryškus paliks Lie
tuvos sporto istorijoje, nuo gim
nazijos vyresnių klasių ėmęs 
skint i rekordus estafetėse, 
trumpų distancijų bėgime, bėgi
me per kliūtis, trišoliuose, 
šokime į tolį. Pasižymėjo ir kaip 
futbolistas. Yra pasiekęs keletą 
sporto rekordų. 

Su šeima pasitraukęs Vokieti
jon, 1949 emigravo Amerikon ir 
apsigyveno New Jersey valsti
joje, kur iki pensijos dirbo 
įvairiose įmonėse. Paskutinius 
11 metų su žmona gyveno Sun
ny Hills. Pasižymėjo gailestin
gumu vargšams. Kol galėjo, čia 
rinkdavo aukas Balfui ir visada 
savo didesnę sumą pridėdavo. 
Besąlyginis patriotas! Lietuva 
nuolat buvo jo lūpose. Gausiai 
aukojo Lietuvos vadavimo 
veiksniams. I Vasario 16-sios 
minėjimą pernai atėjo jau su 
nuolatiniu palydovu — deguonio 
balionu. Kai lankiau jį kovo 21, 
keli ženklai rodė, kad žmogus 
gyvena paskutines dienas. Ne
besišypsojo, kaip prieš pusmetį, 
be t ir nedejavo, dalyvavo 
pokalby. Lietuvos karininko ir 
veržlaus sportininko bruožai 
išliko iki paskutinių gyvenimo 
dienų. 

Jo kūnas buvo pašarvotas 
Wachob-Forest Lawn šerme
ninėje, Chipley,FL. Atsisveikin
ti suvažiavo visi Sunny Hills 
l ie tuviai ir didelis būrys 
kitataučių. Po kun. L. Mustei
kio sukalbėto rožančiaus bei 
giesmių „Viešpaties Angelas" ir 
„Marija, Marija", jautriai, 
i šmąstytai prabilo Juozas 
Sudžius (buvęs vel ionio 
kolega-karininkas) ir Alfonsas , 
Vėlavičius (LB S. Hills apyl. v-
bos pirmininkas). 

Laidotuvėms balandžio 6 rytą 
rinkomės į Šv. Teresės 
bažnytėlę. Gedulines Mišias 
aukojo ir pamokslėlius pasakė 
kun. Iz. Gedvilą bei kleb. Fr. 
Szczykutowicz'ius (pastarasis 
kalbėjo angliškai, kad suprastų 
ir gausūs kitataučiai). Skaity
mus atliko Vyt. Macys. Vargo
nais grojo V. Mamaitis. Keletą 
giesmių giedojo choras, o „Kad 
širdį tau skausmas..." — vyrų 
trio — V. Macys, A. Strazdis ir 
A. Vėlavič ius . Kalvarijos 
(Calvary) kapinėse maldoms 
vadovavo kun. Iz. Gedvilą. Po 
maldų ir giesmių iš visų krū
t in ių ga l inga i i šs iveržė 
„Lietuva, tėvynė mūsų...". 

Per gedulo pietus visų Sunny 
Hills lietuvių vardu Onutei Bal
tutienei, dukroms Živilei ir 

Laura Palukaitytė siuvinėja lietuvių 
Montessori Kriaučeliūnų vardo 
Vaikų nameliuose. 

Nuotr. R. Rapšytės 

Daliai bei jų šeimoms užuojautą 
išreiškė Klemensas Žukauskas. 
Trumpai kalbėjo Vytauto kole
ga iš karo m-los Jonas Parance-
vič ius . V i s i ems padėkojo 
velionio duktė Živilė. 

Pildant velionio norą, vietoj 
gėl ių aukota Lietuvos am
basadai Washingtone. Kai šis 
nekrologas rašomas, yra jau 
susidariusi 1,055 dol. suma. 

Ligos kančias be skundų 
iškentėjusiam Vytautui tebūna 

fausiai atlyginta Amžinybėje, 
uria jis tvirtai tikėjo. 

A l fonsas N a k a s 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI ŠIKŠNIENEI 

mirus, dukrai ELVYRAI VODOPALIENEI ir jos 
šeimai reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi 

Ona ir Vytautas Adomaičiai 

Sun City, Az. 

Viešpatie, atleisk man, jei žemiškoj kelionėj 
Buvau negeras ir užrūstinau Tave, 
Tu mane jautria širdimi apdovanojai, 
Dėkoju Tau už džiaugsmą ir kančias. 

A.tA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus, žmoną VLADĄ, dukrą DAINĄ, sūnus GINTARĄ ir LINĄ, 
seseris STASĘ ir JANUTĘ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame: 

Pranas ir Monika Andrejauskai, 
Antanas ir Vanda Gruzdžiai, 
Jonas ir Angelė Jonynai, 
Vytautas ir Stasė Paulioniai 
Jonas ir Onutė Pupininkai 

„APVALIOJO STALO" 
KONFERENCIJA 

Laisvosios Europos radijo 
lietuvių skyrius, vadovaujamas 
dr. Kęstučio Girniaus, veikia 
Miunchene, Vokietijoje. Šio sky
riaus tarnautojas žurnalistas 
Mykolas Dranga organizuoja 
telefoninius „apvaliojo stalo" 
pasikalbėjimus aktualiais lietu
vių gyvenimo klausimais ir oro 
bangomis perduoda į Lietuvą. 

Praėjusį Šeštadienį (TV. 18 d.) 
M. Drunga vedė telefoninį po
kalbį su čikagiečiais Birute Ja
saitiene ir Antanu Juodvalkiu. 
Buvo diskutuojama apie išei
vijos ir Lietuvos kultūrinį 
bendradarbiavimą, apie tau
tinių ansamblių, solistų, instru
mentalistų, muzikų, aktorių, 
dailininkų ir kitų kitokių per 
dažną lankymąsi ir savo pasi
rodymais pradedantį nustelbti 
i še iv i jos l i e tuv ių jaunimo 
kultūrinę veiklą. Varžybos rei
kalingos, bet tik tomis pačiomis 
sąlygomis. Atvykstantieji be
veik išimtinai yra apmokami 
profesionalai, o tuo tarpu 
išeivijos jaunimas šoka ir 
dainuoja iš meilės Lietuvai. 

LB Socialinių reikalų taryba 
priglaudžia Seklyčioje atsiradu
s ius be globos lietuvius ir 
padeda sutvarkyti dokumentus 
bei surasti pastogę. Kai kurių 
atvykusiųjų daromi nusikal
timai kenkia lietuvių geram 
vardui ir sunkina ploba. 

A.tA. 
ALFONSUI VENCLOVUI 

mirus, jo liūdinčiai šeimai reiškiu gilią užuojautą 

Klasės draugas Vytautas Žygas 

TAUTIEČIŲ VYKSTANČIU \ LIETUVĄ, DĖMESIUI! 

9mm Li*uvo*JAV įmonė „ V y H m " , ****** Hyunda. autofTK**ų parduotuvė U*uv<v 
fi. prtauto naujus 1982 Sonata ir Pony/Exoal automob«ua. 

• Automobtiai atvežami tiesiai i* PMu. Korėjos 
• Automobiliai spsoaNai prttaHcyti Rytų Europos kHmatui ir benzinm 
• V * automobiliai su garantija ir garantiniu aptarnavimu 
• Mathartfrai ir „managamsnt" apmokyti Amenkoja 

Taip pat parduodami nauji visu. mods*g. džypai. . , 4 ^ 1 ^ «Jrrva" *r su dyzrtJmais varikliais. 
Nupirkti amomob«ai f f būti Jums pristatyti atskrendant | Lietuvą aerouoste arba bet kur 

Priedo pranešame, kad ieitome potencialių pr«4dautr̂  sutorr«b»Ws (daaiars) Mune, Ws*ė-
doje ir StauHuoee. 
Vtaam klausimais prašome kreiptis į: 
Ars* l U i n i r t i r r ' hM. (Authorlzee Hyundai Automobse Distributor in Uth.) 

nes* * , IV. *J7-71M4I7, FAX ^ ^ į * * * , * 1 * „ „ 
(Authortad Hyundai Automobile OeeJer). VUntua, Te». 42-«»-w» 

Perkant tiesiai ii platintojų sutaupysite pinigų! 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio, 
8:30 — feOO v. vakaro. 

Viaos laido* ii WCEV stotie* 
1450 AM banga. 

Adresas. 511 So. Notton A ve. 
WUlow Springs. IL 00480. 

" Tel.: (706) 839-2511. Tel-FAX 0870 

A.tA. 
JURGIUI SUGINTUI 

t 
mirus, jo žmonai MERI ir dukteriai NORAI reiškiame 
užuojautą ir drauge liūdime. 

Pranas ir Monika Andrejauskai 
Adolfas ir Genė Armaliai 
Irena Jakštienė 
Tadas ir Dagmara Jurciai 

DRAUGAS, šeštadienis, 1992 m. balandžio mėn. 25 d. 

Mūsų brangiam draugui 

AtA. 
ALFONSUI VENCLOVAI 

mirus, jo žmoną ONUTE, dukterį S AULENE, sūnus 
GINTAUTĄ ir RAMŪNĄ ir jų seimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Ona ir Petras Žilinskai 

AtA. 
EVAI BANIENEI 

mirus, liūdesy likusius — dukterį VANDA, žentą dr. 
OTONĄ VAITĄ, sūnų ALGIRDĄ ir jų seimas giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Irena ir Petras Kazlauskai 
Stanislava Vyčienė 

A.tA. 
J o Ekscelencija Vyskupas 
VINCENTAS BRIZGYS 

mirė 1992 m. balandžio 23 d., 11:30 vai. ryto, sulaukęs 88 
metų amžiaus. Jo Ekscelencija mirė Sv. Kryžiaus ligoninėje, 
kur apsigyveno prieš daugelį metų, tęsdamas savo 
apaštalavimo darbus Amerikoje. 

Gimė Lietuvoje 1903 m. lapkričio 10d. 
įšventintas kunigu 1927 m. birželio 5 d. 
Konsekruotas vyskupu 1940 m. birželio 19 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime broliai: Čikagoje — Simonas, 

Juozapas su žmona Aldona ir Petras su žmona Emilija, o 
Rosario, Argentinoje, brolis Jurgis, salezietis. 

Mirusieji: brolis Antanas, Lietuvoje, Sesuo Mikaelė, 
Nekalto Prasidėjimo Marijos vienuolė, Kanadoje. 

Daug seserų ir brolių vaikų. 
Taip pat liūdi Sv. Kazimiero Seserys, kurių įstaigose 

Velionis darbavosi kapeliono pareigose, kartu tęsdamas ir 
savo apaštalavimo darbus tarp lietuvių išeivijoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, balandžio 27 d., nuo 5:00 
iki 8:00 v.v. Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje; antradienį, balandžio 28 d., nuo 10:00 vai. ryto iki 
9:00 v. vakaro. Maldų apeigos 7:00 v.v. 

Laidotuvių Mišios ir pamaldos už vyskupo sielą įvyks 
trečiadienį, balandžio 29 d., 10:30 vai. ryto. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidotas 
kunigams skirtoje vietoje. 

Nuoširdžiai kviečiame visą dvasiškiją, gimines ir draugus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

. Prašome vietoje gėlių aukoti labdarybės įstaigoms. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys, broliai, seserų ir 
brolių vaikai, draugai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Donald M. Pet
kus. Tel. 312-476-2345. 

AtA. 
STASEI URBONIENEI 

mirus, vyrui VACIUI URBONUI, seseriai ADAI 
Lietuvoje ir k i t i ems art imies iems nuoširdžią 
užuojautą reiškiame 

Eugenija Bogutienė 
Elena ir Petras Daliniai 
Kastutė ir Vladas Kartanai 
Vanda ir Jonas Kirtikliai 
Elena ir Mečys Krasauskai 
Viktorija ir Vacys Kriaučiūnai 
Kazys Mereckas 
Regina ir Jurgis Mikailai 
Ona, Juozas ir Margarėta Petrikai 
Veronika Pleškienė 
Marija Polteraitienė 
Angelė ir Alfa Snukiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

P a g e r b k i m e mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

Motinos Dienos Novena - Geg. 1-10 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motina Mariją, bus celebruojama 
•iž mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes .r žmonas, gyvas ir 
mirusias 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meile ir pasiaukojimą 
jungiu ja į šv. Mišių novena. 
Motino* vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 

Vardas, pavarde 

Adresas 

M ARI A N FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave.. Chicago. IL 60829 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
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 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
H312M76-2345 

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 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesč iuose . 
V i s u s la idotuvių n a m u s galite pasiekti 

sk a mb in d a mi l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

t 
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x Solistė D. Stankaitytė ir 
smuikininke L. Veleckytė 
atliks programą drauge su var
gonų virtuozu G. Kvikliu ge
gužės 17 d. 3 v. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo par. bažnyčioje 
Marąuette Parke. Muz. G. 
Kviklys yra konservatorijos pro
fesorius Vilniuje. 

x Jolita Kriaučeliūnaitė 
Arzbaecher, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
bos narė, gavo laišką iš vaikų 
knygų parodos „ABC books" 
rengėjos Jane Gilmartin 
Gilchrist. Parodos rengėja 
dėkoja Švietimo tarybai už 
a t s iųs tus lietuvių knygų 
egzempliorius. Knygos, spaus
dintos JAV-se ir Lietuvoje, bus 
išstatytos su maždaug 134 kitų 
kraštų etninių grupių knygo
mis — mormonų, havajiečių, 
ukrainiečių, JAV indėnų ir pan. 
Knygų paroda prasidės New 
Yorke, o vėliau taps keliau
jančia paroda, kurią žmonės ir 
kituose miestuose galės pama
tyti. 

x B ndges redaktorius Joe 
Arlauskas jau ruošia birželio 
mėn. žiniaraščio numerį. Iš savo 
namų Virginijoje redaktorius 
j au išsiuntė spausdinimui pa
ruoštus balandžio ir gegužės 
mėn. numerius, kur žiniaraščio 
leidėjas, JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba 
Philadelphijoje, išspausdina ir 
išsiuntinėja žiniaraštį skaity
tojams. Ateinančiuose nume
riuose bus straipsnių apie 
Lietuvos madas, muziką ir daug 
kitų straipsnių bei informacijų. 

x Sibiro kankinių, kun. 
Petro Prunskio ir Prano 
Gineičio, savo dėdžių atminimui 
pagerbti, prel. Juozas Prunskis 
paskyrė stambią sumą Atei
tininkų namams. 

(sk) 
x Reikia asmens padėti 

namų ir sodo darbuose. Tel. 
(Indiana) 219-365-3957. 

(sk) 

x Svarbu žinoti, kas vyksta 
kasdien besikeičiančioje Lietu
voje? Neturintiems galimybių 
klausytis „Rytmečio ekspreso" 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 11 vai. ryto per WPNA 
1490 AM bangomis, siūloma sa
vait inė Lietuvos įvykių 
apžvalga „Labas rytas!" iš tos 
pačios radijo stoties sekma
dieniais nuo 8 vai. ryto. Dėl 
skelbimų kreipkitės tel. (708) 
524-9762 arba adresu: P.O. Box 
3878, Oak Park, IL 60303. Lai
dos girdimos Illinois, Indiana ir 
Michigan valstijose. Klausyki
tės ir būsite informuoti! 

(sk) 

x Marius Jakulis Jason, 
JAV advokatas, išvyksta dirb
ti į Lietuvą. Norintieji jo pa
tarnavimų, kreipkitės iki ba
landžio mėn. pabaigos. Tel.: 
212-688-9200 arba 203-221-
1428. Nuo birželio mėn. jo tel. 
Vilniuje: 44-64-21. 

(sk) 

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

(sk) 

x „Draugo" administracija 
prašo. Dažnai atsitinka, kad 
mūsų skaitytojai apie adreso 
pakeitimą praneša per vėlai, ir 
„Draugas" kelias dienas jų 
nepasiekia. Apie gyvenamos 
vietos pakeitimą labai prašome 
mums raštu ar telefonu pranešti 
bent prieš savaitę ar dar anks
čiau. 

x Vida Momkutė, viena 
veikliųjų jaunjųjų lietuvaičių, šį 
sezoną mūsų Operoje turi didelį 
darbų krūvį. Ji asistuoja režisie
riui Eligijui Domarkui, vado
vauja scenos paruošiamiesiems 
darbams ir prižiūri operos 
apšvietimą. Taip pat ji rūpinosi 
ir visa scenos butaforija. Sitam 
painių darbų koordinavimui 
reikia nepaprastai daug laiko ir 
ypač energijos, ko Vidai tikrai 
nestinga. 

x Prel. Vytautas Balčiū
nas, Thompson, Conn., Julius 
Širka, Palos Hills, 111., Linas 
Raslavičius, Huntington Beach, 
Fla., Romualdas Šerėnas, Bur-
bank, 111., Rose M. Černiauskas, 
Los Angeles, Cal., Br. Kūkalis, 
New Britain, Conn., Juozas ir 
Rasa Juškai, Elizabeth, N.J., 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Dėkojame. 

x Tautinių Šokių Šventės 
ir jos banketo bilietai jau 
gaunami Gifts International, 
J.N. Vaznelių prekyboje, 2501 
W. 71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-471-1424 ir taip pat 
paštu iš Šventės raštinės: Lithu-
anian Folk Dance Festival, 2713 
W. 71 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, tik 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
yra po 10, 15 ir 20 dol. Su
augusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 
x Didelis namų pasirin

kimas prie Pasaulio Lietuvių 
centro Lemonte. Galima namus 
pastatyti pagal užsakymą. 
Skambinkit: Tri-Star-Realty, 
Frank (708) 430-7200, (312) 
776-2191. 

(sk) 
x „Lietuvos Aidas", pagrin

dinis, didžiausias Lietuvos dien
raštis, duoda objektyvų da
bart inės Lietuvos vaizdą. 
Prenumerata oro paštu metams 
$85 JAV. Čekius rašyt i 
„Lietuvos Aidas" vardu. „LIE
TUVA" — reprezentacinis 
žurnalas anglų kalba, mėnesi
nis nuo liepos 1 d., antram š.m. 
pusmečiui kainuoja tik $18 JAV 
oro paštu. Čekius rašyti „Lietu
va" vardu. Susipažinimui vieno 
numerio kaina su persiuntimu 
$4.50 JAV. Čekius ir adresus 
siųsti įgaliotiniui: B. Juodelis, 
239 Brookside Ln„ Willow-
brook, IL 60514. 

(sk) 

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

(sk) 

x Dėmesio Floridos gyven
tojams! Kviečiame keliauti į 
Lietuvą. Išvykstam birželio 4 d. 
sugrįžtam liepos 4 d. Pilna bilie
to kaina $1,165.00. Kreiptis į 
G.T. International (708) 
430-7272. 

(sk) 

Lietuvių Operos choras. Vidury meno vadovas ir dirigentas Alvydas Vasaitis, pirmoj eilėj dešinėj 
ir kairėj chormeisteriai Audronė 0 aižiūnienė r Manigirdas Motekaitis. Rytoj, bal. 26 d. Morton 
mokyklos, Cicero, salėje Lietuvių Opera stato vieninteli Verdi operą Otelio spektaklį. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

tės ir Fausto Antanaičių duktė. 
Baigia Providence Catholic 
High School. Visus keturis 
metus buvo aukščiausiuose gar
bės sąrašuose. Illinois State 
Scholar, All-American Scholar, 
aprašyta Who's Who Among 
American High School Students 
ir gavo National Leadership 
Merit Award. Priklausė Natio
nal Honor Society, Sodality ir 
vadovavo mokyklos rekolekcijų 
programai „Kairos". Baigė Mai
ronio pradinę ir aukštesniąją li
tuanistines mokyklas Lemonte. 
Yra Aušros Vartų tunto 
vyresnioji skautė ir priklauso 
Gabijos draugovei. Vadovauja 
Saulučių-paukštyčių draugo
vei. Yra tautinių šokių moky
tojos padėjėja Maironio lituanis
tinėje mokykloje. Šoka Lietuvos 
Vyčių tautinių šokių grupėje. 
Laisvalaikiu mėgsta šokti, 
plaukti ir stovyklauti. Rudenį 
pradės architektūros studijas 
University of Illinois, Urbanoje. 

PAVASARIO ŽIEDAI 

Matant tėvelius meiliai žvel
giančius į savo naujagimius, 
kyla mintis, ar jie nujaučia, 
kiek sunkių valandų ir 
momentų dar jų visų laukia? 
Šeimyninis gyvenimas ne visuo
met glostomas šiltais saulutės 
spinduliais. Tas nekantriai 
lauktas kūdikėlis atneš ir 
džiaugsmo ir skausmo. Besi-
iriant gyvenimo sūkury, bema-

x Jurgis Matusevičius, Jo
nas Stočkus, Pijus Mitkus, 
Pranė P rank ienė , visi iš 
Chicago, 111., buvo atvykę į 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą vieneriems metams su 20 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. 
Dėkojame. 

x Kelionė Varšuva-Chica-
ga arba atgal tik $449. Į abi 
puses t ik $721. Skambint: 
Unlimited World Travel atsto
vui tel. 312-523-8242. 

(sk) 

x Padėkite vargstantiems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, DJ. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Antrasis Pasaulio Lietu
vių Vers l in inkų suvažia
vimas įvyks Vilniuje, birželio 
16-21 d. Informacijai ir rezerva
cijoms skambinkite Birutei 
Zalatorienei, 708-524-2244, Tra
vel Advisers, Inc. 1515 North 
Harlem #110, Oak Park, 111. 
60302. 

(sk) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta. 

(sk) 

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

(sk) 

tant tas kūdikėlis taps su
augusiu žmogum. Vaikučius au
ginant stengiamasi juos auklėti, 
kad suprastų, kas gyvenime 
vertinga, ir kad turėtų drąsos 
gyventi dorai. Sunku atsiste
bėti, kaip sparčiai jie vystosi ir 
palaipsniui žengia į sava
rankišką gyvenimą. Didžiuoja
mės, kai baigia vaikų darželį, 
atsidustame, kai gauna pradžios 
mokyklos diplomą, o tada galų 
gale baigia gimnaziją! 

Gegužės 30 d., Moterų federa
cija ruošia Pavasario žiedų balių 
pagerbti mūsų lietuvių kilmės 
gimnazijos abiturientus. Dabar 
j iems atsiveria gyvenimo 
gražiausias laikotarpis. Baig
dami gimnaziją, jie pajunta savo 
individualumą ir su jaunat
višku entuziazmu energingai 

x „Otelio" operos spektaklis 
įvyksta rytoj, sekmadieni, 3 
vai. po pietų punktualiai. 
Autobusai iš Marąuette Parko 
išvažiuos nuo 69 ir Washtenaw 
gatvių viešosios mokyklos aikš
tės 1:30 vai. po pietų ir sustos 
prie bažnyčios Brighton Parke 
paimti važiuojančių žmonių į 
spektaklį . Po spektaklio, 
maždaug 6:30 v.v. autobusai iš
važiuos nuo Morton mokyklos ir 
vėl sugrįš į tą pačią vietą. 
Operos valdyba kviečia dar 
neįsigįjusius bilietų, atvykti į 
salę ir ten kasoje įsigyti bilietus 
ir pamatyti geriausiąjį Verdi 
kūr inį — ,,Otelio" operą. 
Dainuoja Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių meninės pajėgos. Operą 
diriguoja Alvydas Vasaitis. 
Salės adresas: Morton HS 
auditorija, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero, IL. 

(sk) 

x Dr. Antanas ir Asta Raz
mai (IL), įsijungė į IX Tautinių 
Šokių Šventes rėmėjų tarpą su 
250 dolerių auka. Lėšų telkimo 
komisija jiems reiškia nuošir
džią padėką. 

(sk) 
x Rita Kisielienė rūpina

si rezervacijomis Mercy Lift 
lėšų telkimo vakarui „Odyssey" 
laive. Prašome skambinti 
708-441-8137. Nuo mokesčių 
nurašomas aukas adresuoti 
Lithuanian Mercy Lift, 1163 
Scott Ave., Winnetka, 111. 
60093. 

(sk) 

siekia nusistatytų idealų. 
Šių metų abiturientai yra ypa

tingi — jie baigia gimnaziją, kai 
Lietuva vėl nepriklausoma, ir 
jie gali r inkt is profesiją 
naudingą ir sau ir Lietuvai. 
Kaip gležnius pumpurėlius, 
daugelį metų saugojome savo 
jaunimą ir tikimės, kad jie taps 
žiedų puokšte Tėvynei. Per ke
lias ateinančias savaites bus 
trumpi apibūdinimai Chicagos 
ir apylinkių lietuvių kilmės 
gimnazijos abiturientų. Norime, 
kad visi galėtų pasidžiaugti jų 
pasiekimais ir potencialu. 

x Kaip ir anksčiau, Atla-ta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x American Travel Service 
praneša, kad dar yra laisvų 
vietų skristi į Lietuvą su 
VLK'o ekskursija gegužės 25 d. 
Kreiptis: tel. 70*422-3000. 

(sk) 

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

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

Nida Tijūnėlytė, Indrės ir 
Donato Tijūnėlių duktė. Baigia 
Buffalo Grove High School. 
Buvo mokyklos garbės sąra
šuose, Illinois State Scholar, 
Who's Who Among American 
High School Students. Laimėjo 
Good Citizen premiją iš 
Daughters of American Revolu-
tion ir taip pat presidential 
leadership premiją. Priklausė 
šiems klubams: National Honor 
Society (iždininkė), vokiečių 
klubui (iždininkė), Amnesty In
ternational (iždininkė), Interna
tional Friendship, Students 
against drunk driving, students 
council, peer counselor, Ameri-
cans for Lithuanian freedom. 
Šiais metais buvo išrinkta j savo 
gimnazijos homecoming court. 
Baigė Chicagos aukštesniąją 
lituanistinę mokyklą. Priklauso 
Prez. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopai, skautams, 
šoka „Spindulio" tautinių šokių 
grupėje, buvo šiaurinių prie
miesčių mergaičių šokių grupės 
„Vyturys" narė. Turėdama lais
vo laiko skambina pianinu, 
skaito, arba bėgioja. Studijuos 
biznį Loyolos universi tete. 

ties planus: studijuos politinius 
mokslus, besigilindamas 
vokiečių ir rytų Europos kalbas, 
kad galėtų tapti foreign service 
officer. Rudenį pradės studijas 
College of Du Page ir jas tęs 
Concordia college, Minnesotoje. 
Vėliau Loyolos universitete įsi
gis magistro laipsnį. 

Aidė Užgirytė, Audronės ir 
Šarūno Užgirių duktė. Baigia 
Highland Park High School. Bu
vo mokyklos garbės sąrašuose ir 
yra gavusi National Merit Let-
ter of Commendation. Priklausė 
National Honor Society, French 
Honor Society, ekologijos klu
bui, track ir cross country 
komandoms. Aidė yra baigusi 
visas lietuviškas mokyklas: 
vaikų namelius, Donelaičio pa
ruošiamąjį skyrių, Dariaus ir 
Girėno lituanistinę, Chicagos 
aukštesniąją lituanistinę ir šiuo 
metu lanko Pedagoginį insti
tutą. Yra ateitininkė ir priklau
so Prez. Stulginskio kuopai. Jos 
pomėgiai yra piešimas, fotogra
fija, muzika, literatūra, sportas 
ir draugauti su žmonėmis. Stu
dijuos architektūrą. 

Ramunė Genzbigelytė, Sta
sės ir Kasparo Genzbigelių 
duktė. Baigia Oak Park-River 
Forest High School, kurią 
lankydama buvo garbės ir 
dekano sąrašuose. Priklausė 
OPRF High School tarptau
tiniam klubui. Yra Prez. Stul
ginskio ateitininkų kuopos 
narė. Gyvendama Lietuvoje, 
priklausė Vilniaus 41-osios 
vidurinės mokyklos šokių 
kolektyvui. Studijoms planuoja 
grįžtį į Vilniaus universitetą 
Lietuvoje. 

x Vidmantas Rapšys ir Au
relijus Butvilas dėkoja visiems 
Balti a Express klientams ir 
praneša, kad visi velykiniai 
siuntiniai buvo pristatyti prieš 
šv. Velykas. Mes ir toliau siun
čiame siuntinius greitai ir pa
tikimai. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje. 

(sk) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) Jennifer Antanaitytė, Onu-

Romas Blažys, Laimos ir 
Rimo Blažių sūnus. Baigia 
Waubonsie Valley High School. 
Buvo mokyklos aukščiausiuose 
garbės sąrašuose, aprašytas 
Who's Who among American 
High School Students, gavo 
pag>rimo pažymėjimą iš 
vokiečių kalbos mokytojų drau
gijos, nominuotas dalyvauti Na
tional Young Leaders konfe
rencijoje 1991 metais. Priklau
sė futbolo (soccer) komandai, in-
tramural krepšinio komandai, 
buvo pagalbininkas kitiems 
studentams rašymo srityje. 
Baigė Maironio lituanistinę 
mokyklą Lemonte. Šoka „Spin
dulio" tautinių šokių grupėje, 
žaidžia krepšinį su „Aitvaro" 
komanda. Yra Prez. Stulginskio 
ateitininkų kuopos narys. Lais
valaikiu mėgsta žaisti, slidinėti, 
skaityti ir diskutuoti filosofiją. 
Romas jau turi užtikrintus atei-

Elena Rūta Tijūnėlytė, 
Vidos ir Augustino Tijūnėlių 
duktė. Baigia Lourdes High 
School. Visus keturis metus 
buvo mokyklos garbės sąra
šuose. Buvo National Honor 
Society narė. Priklausė ma
tematikos klubui, muzikos 
draugijos choristė. Mokykloje 
ruošia šv. Mišias ir jose aktyviai 
dalyvauja, būdama Eucharistic 
Minister. Neakivaizdiniu būdu 
ruošia antro kurso programą 
Pedagoginiame Lituanistikos 
institute. Šoka „Grandies" tau
tinių šokių grupėje ir dainuoja 
„Dainavos" chore. Marąuette 
Parko lituanistinėje mokykloje 
yra šokių mokytoja. Yra atei
tininkė ir šiuo metu eina pirmi
ninkės pareigas Kun. A. Lip-
niūno kuopoje. Laisvalaikiu 
mėgsta prižiūrėti vaikus, rank
darbiais užsiėminėti arba gam
toje pasivaikščioti. Žada studi
juoti psichologiją, tik dar 
neapsisprendusi kuriame uni
versitete. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šestad 9 v r iki 1 vai d 

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

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