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Atšvęsta Vasario 
16-oji 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 17 d. (Elta) — 

Operos ir baleto teatre įvyko 
iškilmingas Lietuvos nepriklau
somybės 75-ųjų metinių minėji
mas antradienį, vasario 16 
dieną. 

„Tai šventė, simbolizuojanti 
mūsų tautos daugelio amžių pa
stangas eiti savu keliu, kurti 
savąją būtį, savo istoriją ir 
kultūrą, laisvai bendradarbiau
ti su kitomis tautomis ir valsty
bėmis", pradėdamas iškilmingą 
minėjimą pasakė laikinai ei
nantis Lietuvos prezidento pa
reigas Algirdas Brazauskas. Jis 
apžvelgė lietuvių tautos kelią į 
valstybingumą ir akcentavo, jog 
svarbiausi šių dienų uždaviniai 
yra stiprinti valstybinį suve
renitetą, gilinti demokratiją ir 
žmogaus teisių apsaugą, užtik
rinti bent minimalias socialines 
garantijas kiekvienam žmogui. 

Sveikinimo kalbas pasakė 
Latvijos Aukščiausiosos Tary
bos pirmininkas Anatolij Gor-
bunovs, Baltarusijos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Stanislav Šuškevič, Estijos 
užsienio reikalų min is t ras 
Trivimi Velliste. Diplomatinio 
korpuso vardu sveikino jo eks
celencija Apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Justo Mullor Gar-
cia. 

Po minėjimo įvyko koncertas. 
Tą pačią dieną Vilniaus arki

katedroje bazilikoje vyko iš
kilmingos šventosios Mišios. Jas 
aukojo ir pamokslą pasakė arki
vyskupas Audrys J. Bačkis. 

Prisimindamas 1918 m. vasa
rio 16-ąją, arkivyskupas kalbėjo: 
„Nusimetusi svetimųjų jungą, 
jauna valstybė visomis išgalė
mis kibo į darbą, stiprindama 
savo valstybingumą ir įtvirtin
dama jį Europoje, pasaulyje. 
Kaip medis yra gyvas tol, kol 
tvirtos jo šaknys, taip tauta yra 
gyva, kol remiasi tvirtais mora
lės principais. O mūsų tėvų 
moraliniai ir tautiniai principai 
buvo glaudžiai siejami su krikš
čionybės principais, grindžiami 
Dievo priesakais žmonijai. Ir 
ačiū Dievui, kad buvo padėtas 
šis pamatas. Neilgai skambėjo 
Laisvės varpas Lietuvoje — tik 
du dešimtmečius. Svetima ran
ka ilgam nutildė jį". 

Pasibaigus šv. Mišioms, žmo
nių eisena su pašvent inta 
Vilniaus miesto vėliava pa
traukė Pilies gatvės link — prie 
Nepriklausomybės akto signa
tarų namų. Prie šio namo, 
kuriame prieš 75-erius metus 
Lietuvos valstybės vyrai 
pasirašė didžiulės istorinės 
reikšmės aktą, į susirinkusiuo
sius kreipėsi Vytautas Lands
bergis. 

„Tai buvo drąsus ryžtas at
kurti nepriklausomą demokra
tiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje", pasakė jis. „Tada dar 
nebuvo atkurta Lenkijos valsty
bė, dar nepaskelbta nei Latvijos, 
nei Estijos nepriklausomybė, 
dar nebuvo pareiškusios valsty
bingumo ketinimų Baltarusija 
ir Ukraina. Lietuva buvo pirmo
ji, žengdama per pavojus ir 
nežinomybę į ateitį, kur ia 
tikėjo. Tada dvidešimt vyrų 
nutarė, kad Vasario 16-oji bus 
įvykis. Jie nelaukė, o patys kūrė 
istoriją", pabrėžė Vytautas 
Landsbergis. 

Sostinės vėliava, kurioje išsiu
vinėtas šventasis Kristoforas ir 
įrašyti žodžiai „vienybė, Tei

singumas, Viltis", buvo nuneš
ta į rotušę. Rotušėje Vilniaus 
miesto atstovai, svečių dele
gacijos iš Minsko, Talino, Kro
kuvos, Rygos ir kitų gretimų ša
lių iškilmingai paminėjo Lie
tuvos valstybės atkūrimo dieną. 
Įvyko šventinis koncertas. 

Nepriklausomybės jubiliejaus 
minėjimai vyko visuose Lietu
vos miestuose. 

Brazauskas nori 
sukonkret in t i Baltijos 

šalių ryšius 

Algirdas Brazauskas vasario 
15 d. pirmojoje po prezidento 
rinkimų spaudos konferencijoje, 
kurią transliavo Lietuvos tele
vizija, nuoširdžiai padėkojo už jį 
balsavusiems rinkėjams. Tačiau 
jis pasakė, kad jam, būsimajam 
Lietuvos prezidentui, vienodai 
brangūs visi Lietuvos piliečiai. 
A. Brazauskas užtikrino, jog 
atidžiai įsiklausysiąs į kiek
vienos politinės partijos, kiek
vienos socialinės žmonių grupės 
interesus. 

A. Brazauskas sakė dar netu
rėjęs galimybių susitikti su 
Stasiu Lozoraičiu. Žurnalistų 
paklaustas, kokį postą numato 
skirti savo buvusiam oponentui, 
laikinasis prezidentas atsakė, 
kad Stasys Lozoraitis turėtų 
grįžti į Washingtoną ir atsto
vauti Lietuvos reikalams JAV. 

Kalbėdamas apie Lietuvos už
sienio politiką, A. Brazauskas 
pageidavo, kad būtų sukonkre
tintas Baltijos šalių ekonominis 
bendradarbiavimas. Baltijos ša
lys, pasakė jis, ir ateityje turėtų 
koordinuoti savo politinius 
veiksmus, bet kartu daugiau 
dėmesio, jo nuomone, reikėtų 
skirti ekonominiams santy
kiams. Ypač aktyvaus bendra
vimo sritys galėtų būti ener
getika, dujų ūkis, geležinkelio ir 
jūrų transportas. 

Atsakydamas į klausimą, a r 
Lietuva tikisi sukurti politinį 
mechanizmą, apsaugantį ją nuo 
nestabilumo slavų kaimynuose 
įtakos, A. Brazauskas pažymėjo, 
jog geriausias būdas — draugiš
ki santykiai su Rusija, Ukraina, 
Baltarusija. Jie turėtų remtis 
tarpvalstybinėmis ir kitokiomis 
sutartimis bei susitarimais. 

A. Brazauskas pasakė gavęs 
Lenkijos prezidento sveikinimą 
su Lietuvos Nepriklausomybės 
75-osiomis metinėmis. Sveiki
nimą įteikusiam Lenkijos am
basadoriui A. Brazauskas pa
reiškė turįs viltį artimiausiu 
metu susitikti su prezidentu. 
Susitikimo metu, Algirdo Bra
zausko nuomone, galėtų būti 
pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvalstybinė sutartis. 

A. Brazauskas neatsakė į 
klausimą, ką jis numato skirti 
Lietuvos ministru pirmininku. 
Tačiau jis nepaneigė žurnalistų 
spėjimo, kad juo galėtų būti 
spaudos konferencijoje kartu su 
laikinuoju prezidentu dalyvavęs 
akademikas Raimundas Rajec
kas. Akademikas buvo A. Bra
zausko rinkimų kampanijos va
dovas. 

Lozoraitis grįžta į 
Washingtoną 

Po pralaimėjimo Lietuvos 
prezidento rinkimuose Stasys 
Lozoraitis toliau dirbs Lietuvos 
nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus darbą Washingto-
ne. Tai jis pasakė vasario 15 d. 

Prezidento Clintono kalbos išvakarėse, JAV Kongrese nariai, grįžę į sostinę po lankymosi savo 
atstovaujamuose distriktuose, Kapitoliaus koridoriuose aiškina reporteriams, kad nors jų žmonės 
aplamai remia prezidento planą ekonomijai atstatyti toji parama tėra silpna ir nelygi. Nuotrauko
je, antrasis iš kairės senatorius Tom Harkin ir antrasis iš dešinės sen. Wendell H. Ford. Sen. 
Russell Feingold, demokratas, stipriai remiantis prezidentą, pasakė: „Žmonės yra pasiruošę 
pasiaukoti, bet jų pagrindinis rūpestis yra tai, kad pinigai, sutaupyti nuo panaikintų programų, 
nebūtų panaudoti naujoms programoms". 

B. Jelcinas išvyko 
nesitikėtoms atostogoms 

Maskva, vasario 15 d. (NYT) 
— Prez. Boris Jelcinas staiga 
išvyko iš Maskvos pirmadienį 
12-ai dienų „nesitikėtoms atos
togoms" kaime, kaip buvo 
pranešta. Toji žinia gauta dieną 
prieš prez. Jelcino numatytą su
sitikimą su savo priešininku 
Ruslan I. Chasbulatov, Rusijos 
parlamento vadu, aptarti ar 
tebeturėti balandžio mėnesį nu
matytą referendumą dėl Konsti
tucijos. 

R. Chasbulatov, kuris dabar 

dabartinės akle ietės, kurioje 
atsidūrė prezid tas ir parla
mentas. Burbuy £»saVp- TV. 
bartinė problema nėra nauji 
rinkimai, o politinė sistema. 
Likę su tomis pačiomis institu
cijomis, grįšime į tas pačias 
problemas". 

G. Burbulis tai pasakė duota
me interviu po to, kai prez. 
Jelcinas staiga išvyko iš Mask
vos, atšaukęs visus savo numa
tytus pasimatymus su įvairiais 
užsienio pareigūnais, jų tarpe ir 

priešinasi referendumui, nors Prancūzijos užsienio ministru 
gruodžio mėnesį buvo su juo 
sutikęs, paskutiniuoju metu aš
triai kritikavo B. Jelciną, net 
viešai abejodamas, ar Jelcinas 
pajėgus eiti savo pareigas. Pir
madienį Chasbulatov pasiūlė, 
jog jei iš viso bus referendumas, 
jo metu balsuotojų būtų atsi
klausta, kaip jie vertina pre
zidento darbą ir ar reikia 1994 
m. šaukti naujo prezidento ir 
parlamento narių rinkimus. Tai 
būtų dveji metai prieš Jelcino 
kadencijos pabaigą ir vieneri 
metai prieš dabartinio parla
mento termino pabaigą. 

Pagrindinis prez. Jelcino stra
tegas Gennadi Burbulis pasakė, 
jog šios „atostogos" yra dalis 
prezidento politinės strategijos. 
Jis pasakė, jog B. Jeicinas svars
to, ar šaukti konstitucinį suva
žiavimą naujai Konstitucijai pa
rengti, kas galėtų duoti išeitį iš 

Roland Dūmas Prez. Jelcinas 
buvo numatęs susitikimas su 
R. Chasbulatov antradienį ir 
ketvirtadieni, kurie dabar nebe-
įvyks. G. Burbulis šypsodamasis 

pasakė: ..Nemanau, kad bus di
delis nuostolis, jei prezidentas 
Jelcinas nepasimatys su ponu 
Chasbulatov. Tai yra gerai ap
galvota taktika. Mūsų tikslas 
yra palikti iniciatyvą opozicijai, 
x<ciU4.i<a*It, jičYUS p<ju><dft.V Li CiaU-

giau. nei norėjo. Mums reikia 
peršokti ginčą dėl trijų ar 
keturių asmenų laikomos ga
lios". 

G. Burbulis davė suprasti, kad 
B. Jelcinas gal dar vykdys refe
rendumą, bet žmonėms duos 
spręsti tik Konstitucinio suva
žiavimo šaukimą. Pirmasis mi
nistro pirmininko pavaduotojas 
Vladimir Sumeiko pirmadienį 
pasakė, jog valdžia tebesiruošia 
referendumui, pavadindamas jį 
būtinu valdžios galių apibrėži
mui, bet sakė, kad prez. Jelcinas 
dar nėra paruošęs referendumo 
klausimų. 

Lietuva pasirašo sutartį su 
JAV žemės ūkio 

departamentu 
Washington. DC, vasario 13 

d. — Vakar Lietuvos Žemės ūkio 
ministro pavaduotojas Saulius 
Lamanauskas r JAV Žemės 
ūkio departamento sekretoriaus 
pavaduotojo pareigas einantis 

Durbin padėjėja užsienio reika
lams Anne V. Zaldastani. Kong-
resmanas Durbin priklauso Ats
tovų rūmų lėšų skirstymo ko
mitetui ir yra Žemės ūkio rei
kalų pakomitečio pirmininkas. 

Charles J. O.Mara pasirašė Šis įtakingas kongresmanas yra 
sutartį dėl 25 milijonų dolerių aktyvus Lietuvos rėmėjas Ats-

spaudos konferencijoje. S. Lozo
raičio nuomone, viena iš pagrin
dinių jo pralaimėjimo priežasčių 
yra ta, kad jam pritrūko laiko. 
O Algirdui Brazauskui laimėti 
padėjo sukurtasis ,,savo žmo
gaus" įvaizdis. Trečią valandą 
nakties S. Lozoraitis nusiuntė 
sveikinimo telegramą A. Bra
zauskui. Pasak S. Lozoraičio, A. 
Brazausko programoje nėra Lie
tuvos ateities vizijos, neaišku, 
kokiu keliu ji eis. S. Lozoraitis 
neatmetė parlamentinės krizės, 
reformų Lietuvoje galimybės. 

,,Aš matau pasauli, kuris 
uždaro priešais Lietuvą duris. 
Išvažiuoju palikdamas ją nua
lintą, stangnacijoj ir nežinioj", 
pasakė S. Lozoraitis. . . . 

(J.V.) 

vertės kredito suteikimo Lie
tuvai pagal Public Law 480 
Title I (Food foc Peace) progra
mą, praneša 1 etuvos ambasa
da. 

Už šią suma ...etuva galės nu
sipirkti mažd.:.:g 20.000 metri
nių tonų sojo- ^upinių ir maž
daug 160.000 metrinių tonų ku
kurūzų. Be to. naudodamasi 
šiais, lengvatinėmis sąlygomis 
suteiktais kreditais, Lietuva 
galės pilnai . lengti šių kul-

išlaidas. 

tovų rūmuose. Tą pačią dieną S. 
Lamanauskas susitiko su Ats
tovų rūmų Užsienio reikalų ko
miteto štabo nariu Chris Kojm. 

Susitikimuose Kongrese buvo 
diskutuojama apie žemės ūkio 
reformų eigą Lietuvoje, respub
likos poreikius žemės ūkio 
produktams. Kongresmanų pa
dėjėjai domėjosi ir politine 
padėtimi Lietuvoje, apie įvyk
siančius prezidento rinkimus. 

Pono Lamanausko susitiki
mus organizavo ir j juos lydėjo turų pervež 

Vasario 9 d > Lamanauskas Lietuvos Ambasados Washing 
susitiko su -:-NV Žemės ūkio tone štabo nariai. 
departamente 
nedžeriu prei 
Chris Goldt'r 
departament 
Susitikime bi 
sutarties tek-
paskutinėskl; 
sutarties pa?" 

enerahniu me-
- bos reikalams 
ait bei kitais 
darbuotojais. 

— „Lietuvos Telekomo" ge
neralinis direktorius Kopenha-

o patikslintas goję pasirašė sutarti su JAV fir-
9 ir pašalintos m* VT&T Šios nutarties dėka 
ya numatytam abonentai iš Lietuvos ir JAV 
symui. galės susisiekti tiesiogiai per 

Vasario 10 d ministro pava- „Intelsat" satelitą. Tai turėtų 
duotojas sus:' -o su Kongreso pagreitinti bei pagerinti susi-
Atstovų rūmu nario Richard šokimą telefonu. 

Svarstomos galimybės 
finansuoti visuotinį 
sveikatos priežiūros 

teikimą 
VVashington, DC, vasario 16 

d. (NYT) - Baltieji rūmai ant
radienį pasakė, jog visuotinis 
sveikatos priežiūros užtikrini
mas kainuos tarp 30 ir 90 bili
jonų dol. per metus, tad admi
nistracijos pareigūnai dabar 
svarsto du tuzinus įvairių naujų 
mokesčių pasiūlymų tai medici
ninei priežiūrai finansuoti. 

Svarstomieji taksai būtų prie-
diniai prie tų, kuriuos prez. 
Clinton siūlys savo kalboje JAV 
Kongrese trečiadienio vakare, 
stengiantis sumažinti nuolatinį 
federalinio biudžeto deficitą. 

Baltieji rūmai padarė šį pra
nešimą tuo metu kai preziden
tienė Hillary Rodham Clinton, 
kuri yra Prezidento Darbo Gru
pės Nacionalinės Sveikatos 
Priežiūros Reformai pirmi
ninkė, lankėsi JAV Atstovų rū
muose, stengdamasi abiejų 
partijų kongresmanus įtikinti 
remti sveikatos patarnavimų 
teikimo reformą. 

Paklausta, ar ji ir prezidentas 
nori dar labiau kelti mokesčius 
šioms reformoms vykdyti. H. R. 
Clinton neatsakė tiesiogiai: 
„Dar nėra plano, tad ir neko
mentuosiu, bet atėjo laikas šiam 
kraštui žvelgti į realybę ir tvar
kytis su savo problemomis. Ne
bus lengva". 

Daug naujų mokesčių 

Konfidencialūs darbo grupės 
raportai rodo, jog administraci
ja svarsto apmokestinimą drau
dimo įmokėjimų, įmonių mokė
jimus už draudimą, alkoholinius 
gėrimus, tabako gaminius bei 
šautuvus, norint sudaryti pa
jamų šaltinį naujoms sveikatos 
priežiūros teikimo programoms. 
Baltųjų rūmų pareigūnai pabrė
žė, kad jokie sprendimai šiais 
klausimais dar nepadaryti, bet 
darbo grupės raportai sudaro 
vaizdą, kad planuojama progra
ma būtų didžiausia tokia per 50 
metų. 

„Sveikatos priežiūros siste
mos reforma reikalaus valdžios 
vadovaujamų pakeitimų tokio
je skalėje, kokia nebuvo ban
dyta nuo Socialinio draudimo 
(Sočiai Security) įvedimo. „Žmo
nės šaukiasi milžiniškų pakei
timų, bet jų parama konkre
tiems planams yra labai silp
na", rašoma viename memoran
dume. 

Šurmulys Kaune 
Vilnius, vasario 11 d. — 

Kaunas šiemet šurmulioja dėl 
dviejų dalykų: iš Laisvės alėjos 
dar kartą susiruošta iškeldinti 
visas blynines ir kitas eiliniam 
valgytojui įkandamas įstaigas 
bei jas parduoti varžytinėse, 
rašoma Lietuvos ryte. 

Kita žinia — nors priimtas 
įstatymas negrąžinti buvusiems 
savininkams namų, iš kurių 
šiuo metu gyvenantys žmonės 
nenori keltis, denacionaliza 
vimo tarnyba tai daro pagrei
tintais tempais. Todėl 400 
būsimųjų benamiu asociacijos 
narių priėmė dvi rezoliucijas — 
miesto tarybos pirmininkui ir 
merui, reikalaudami, kad 
atsistatydintų denacionali-
zavimo tarnybos viršininkas ir 
turto grąžinimo komisijos pir
mininkas. 

Atstovų rūmų respublikonų 
vadas kongr. Newt Gingrich (R-
GA) priėmė prezidentienę Kapi-
toliuje antradienį. Bet po to duo
tame interviu jis pasakė, jog jos 
komiteto svarstomi pasiūlymai 
atrodo kaip ,,perskalbtas seno
viškas biurokratinis liberaliz
mas arba centralizuotas biuro
kratiškas socializmas". 

Hillary Rodham Clinton vado
vaujamos darbo grupės memo
randume rašoma, kad adminis
tracija yra pasiryžusi parūpinti 
„visuotiniai prieinamą, finan
siškai pakeliamą gerą sveikatos 
priežiūrą visiems amerikie
čiams". 

Kainuos t a r p 30 i r 90 bil. dol. 

Numatomas planas, priklau
sant nuo to, kurios programos 
bus panaudotos, kainuotų tarp 
30 ir 90 bilijonų dolerių. Paly
ginimui, Medicare, valdžios fi
nansuojama programa pensinin
kų sveikatos priežiūrai, pernai 
kainavo 129 bilijonus dolerių, o 
Medicaid — tokia programa ne
pasiturintiems, kainavo 68 bil. 
dol. 

Memorandume rašoma, kad 
d a u g i a u s i a per šį planą 
sutaupys įmonės, apmokančios 
savo darbininkų sveikatos drau
dimą, nes šis planas sukont
roliuos medicininių patarna
vimų nuolat kylančias kainas. 
Bet, rašoma memorandume, ir 
valdžia realizuotas sutaupąs 
galės pakreipti į sveikatos 
priežiūros apmokėjimą žmo
nėms, kurie iki šiol to neturėjo, 
be to, dar gali likti tų sutaupų 
ir federalinio deficito maži
nimui. Bet atrodo, pagal šį me
morandumą, dalį savo sutaupų 
įmonės turės perleisti valdžiai 
naujų mokesčių formoje. 

Rašoma, jog norima išgauti 
savanorišką savo kainų apri
bojimą iš sveikatos priežiūros 
teikimo įstaigų, bet dėl visa ko, 
jei jos savanoriškai nenorėtų, 
svarstoma ir kaip galima būtų 
Medicare daromus mokėjimų 
apribojimus pritaikyti priva
čioms draudimo įmonėms. 

JAV gydytojų organizacijos 
American Medical Association 
vadai, antradienį susitikę su Ira 
Magaziner, vyriausiu preziden
to patarėju programų vysty
mui, pasakė, jog jie nenori, kad 
valdžia nustatytų kiek gydyto
jai gali paskaityti už Medicare 
nemokamus patarnavimus. Va
kare duotame interviu AMA 
p i r m i n i n k a s dr. Raymond 
Scaletter pasakė: ,.Yra tiek 
daug trūkumu Medicare kaino
raštyje, kad jo jokiu būdu 
negalima būtų naudoti priva
čiame sektoriuje". 

KALENDORIUS 

Vasar io 18 d.: Simeonas. Ber 
nadeta, Lengvenis, Gendrė. 

Vasario 19 d.: Konradas. 
Belina. Šarūnas. Nida. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
6:44 leisis 5:27. Temperatūra 
dieną 20 F (- 6 C), dalinai 
saulėta, naktį 10 F (- 12 C). 

Penktadienį saule tekės 6:43, 
apsiniaukę, gali snigti, šiek tiek 
šilčiau 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 18 d. 

Detroit, MI 
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS DETROITE 

Vasario 14-tą, sekmadienį, 
pasimeldę už Lietuvą visose tri
jose Detroito lietuvių parapijų 
šventovėse — Šv. Petro, Šv. An
tano ir Dievo Apvaizdos, Detroi
to ir apylinkių lietuviai rinko
si į Dievo Apvaizdos Kultūros 
centrą paminėti Lietuvos vals
tybės atkūrimo paskelbimo — 
Vasario 16-tos 75-tą sukaktį. 

Minėjimą pradėjo Detroito 
Lietuvių Organizacijų centro 
pirmininkas advokatas Kęstu
tis Miškinis. Po trumpo įžan
ginio žodžio minėjimo pro
gramai vadovauti pakvietė Liną 
Orentą. 

įnešus vėliavas, JAV himną 
sugiedojo solistė Vida Dirgė-
laitė-Milmantienė, akompa
nuojant Vidui Neverauskui. 
Kęstutis Miškinis, minėjimo 
dalyviams pristatė vienuolik
tame US kongresiniame dist-
rikte (kuriame yra Dievo Ap
vaizdos bažnyčia ir Kultūros 
centras) išrinktą kongresmaną 
Joseph Knollenberg. 

Kongresmanas Joseph 
Knollenberg yra gana gerai 
susipažinęs su Lietuvos istorija 
bei jos laisvės siekimais. 

Su pagrindiniu minėjimo 
kalbėtoju Lietuvos Garbės kon
sulu Čikagoje Vaclovu Kleiza 
supažindino Linas Orentas. 
Konsulas Vaclovas Kleiza savo 
kalboje palietė daug kausimų. 
Apgailestavo, kad laisvame 
pasaulyje vos tik pora tūks
tančių asmenų dalyvavo 
Lietuvos prezidento rinkimuose, 
vykusiuose vasario 14-tą, nors 
Lietuva tikėjos, kad rinkimuose 
dalyvaus per šimtas tūkstančių 
užsienio lietuvių. Palietė ir kai 
kurias mūsų išeivijos organiza
cijas, skautus, ateitininkus, 
Lietuvių Bendruomenę. 

Trumpus Lietuvos nepriklau
somybės 75-čio sukakties proga 
sveikinimus perskaitė US 
kongresmano David Bonior ir 
US Senatoriaus Donald Riegle 
asistentai. Taip pat buvo prista
tyti minėjime dalyvaujantys 
latvių ir estų bendruomenių at
stovai. Perskaityta Michigano 
valstijos gubernatoriaus John 
Engler rezoliucija, skelbianti 
vasario 16-tą (antradienį) Lietu
vos Nepriklausomybės diena 
Michigane. Kitos rezoliucijos, iš 
Southfieldo ir Detroito miestų 
burmistrų, buvo tik paminėtos. 

Publikai buvo pristatytas 
Lietuvai daug besidarbuojantis 
Lietuvos Vyčių veikėjas Robert 
Boris ir Michigano universiteto 
profesorius — dr. William Wa-
ring. Dr. Waring keletą kartų 
lankėsi Lietuvoje ir daug 
padeda Lietuvos invalidams, už 
ką yra gerbtinas. 

Meninę minėjimo programą 
atliko LB „Žiburio" mokyklos 
mokiniai, vadovaujami Vikto
rijos Viskantienės, ir „Audinio" 
grupės tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujami Astos Puškoriū-
tės-Soltis. 

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos Altui. Minėjime 
dalyvavo daugiau negu 250 
asmenų. 

Jonas Urbonas 

ATVYKSTA 
VALDAS ADAMKUS 

Kovo 5 dieną, penktadienį, 7 
vai. vakare Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos kavinėje 
rengiama Valdo Adamkaus pa
skaita. Jis prieš keletą dienų su
grįžo iš Lietuvos, kur vadovavo 
ambasadoriaus Stasio Lozo
raičio rinkiminei kampanijai. 
Rinkimus laimėjus Algirdui 
Brazauskui, visiems aktyvie
siems lietuviškoje veikloje lietu

viams išeivijoje kyla daugybė 
klausimų, į kuriuos, tikimės, at
sakys mums Valdas Adamkus ir 
kartu papasakos, kaip Lietuvoje 
buvo vykdoma priešrinkiminė 
agitacija. Savaime suprantama, 
kad visas vadovavimo pozicijas 
užėmus LDDP, kelias į 
demokratiją nebus lengvas, 
kaip ir buvo tikėtasi. Kad Lietu
vai reikia padėti, nei kiek nea
bejojama, tačiau, koks turėtų 
būti tas padėjimo būdas, turime 
pradėti rimtai svarstyti. Valdo 
Adamkaus paskaita ir bus ta 
gera pradžia šiems klausimams 
kelti. Po paskaitos ir atsakymų 
į paklausimus Detroito Lietu
vių Sporto klubas „Kovas" 
rengia Valdui Adamkui pri
ėmimą, nes Valdas yra buvęs 
Šiaurės Amerikos Fizinio 
Auklėjimo sąjungos pirmi
ninkas ir vadovavo išvykai į 
IV-tąsias Pasaulio Lietuvių 
Sporto žaidynes Lietuvoje 1991 
metais. Paskaitą rengia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Michi
gano apygarda. 

RENKAMOS AUKOS J A V 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENEI 

Šiuo metu JAV Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apy
linkė renka aukas Krašto valdy
bos veiklai paremti. Kaip jau 
daugeliui gerai žinoma, Krašto 
valdyba veikia įvairiose srityse, 
visuomeninių reikalų, kultū
ros ir švietimo, religinėje, 
socialinėje, organizacinėje ir 
jaunimo reikalų srityse. Ši dau-
giasri tė veikla reikalauja 
nemažai išteklių, ypač, kai ir 
LB įstaigai Vašingtone tenka 
būti pagrindiniu mūsų išeivijos 
interesams atstovaujančiu or
ganu. Įstaigai vadovauja detroi-
tietė Asta Banionytė. Jos darbo 
sąlygos žymiai pasunkėjo, nes 
Vašingtone užsidarė Vliko 
įstaiga ir veiklą nutraukė Lietu
vių Informacijos centras. Tiki
masi, kad Detroito apylinkės 
lietuviai Lietuvių Bendruo
menės reikalų svarbą supras ir 
savo dosniomis aukomis ją pa
rems. Aukas galima įteikti 
kiekvieną sekmadienį Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijoje 
Algiui Bražėnui ir Juozui Mate-
kūnui. Šv. Antano parapijoje — 
Vytautui Kutkui. 

Liuda Rugienienė 

LIETUVOS 
PERSPEKTYVOS PO 

PREZIDENTINIŲ 
RINKIMŲ 

Diskusijos apie Lietuvos per
spektyvas po prezidentinių 
rinkimų sekmadienį, vasario 
28 d., 12:30 v. p.p., vyks Šv. An
tano parapijos patalpose. 
Diskusijose dalyvaus Hillsdale 
politinių mokslų profesorius 
Aleksandras Štromas ir Oak-
land universiteto istorijos profe
sorius Leonardas Gerulaitis. 
Diskusijas praves „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės ve
dėjas Algis Zaparackas. Popietę 
rengia Lietuvių Žurnalistų 
Detroito skyrius. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

KAZIUKO MUGĖ 

„Gabijos" ir „Baltijos" tuntų 
skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė vyks sekma
dienį, kovo 7 d., Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre. Aukas ir 
dovanas laimėjimams priima 
Viktutė Jankutė-Moss. Visuo

m e n ė kviečiama maloniai 
praleisti dieną svečiuojantis 
Kaziuko mugėje ir tuo pačiu 
paremti skautiško jaunimo 
veiklą. 

VYČIAI PAGERBĖ 
ROBERTĄ BORĮ 

Vidurio Amerikos apygardos 
Lietuvos Vyčiai Čikagoje su
ruoštame metiniame „Lietuvos 
prisiminimų" bankete pagerbė 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
garbės narį detroitiškį Robert 
Boris. Į banketą iš Detroito buvo 
nuvykę Regina Juškaitė ir Li-
lian Petravičius . Regina 
Juška i tė savo įspūdžiais 
pasidalino per abi Detroito 
lietuvių radijo valandėles. 

V a l d a s A d a m k u s 

VASARIO 16-JI RADIJO 
BANGOMIS 

Vasario 16-tos minėjimus pa
teikė abi Detroito lietuvių radijo 
valandėlės. „Lietuviškų melo
dijų" valandėlė transliavo ištisą 
Lietuvos garbės konsulo Chica-
goje Vaclovo Kleizos kalbą, 
pasakytą Vasario 16-tos mi
nėjime, Detroite. 

CEPELINŲ VAIŠĖS 

Sekmadienį, vasario 21 dieną, 
Šv. Antano parapijos šeimi
ninkės gamins ir atsilankiusius 
vaišins gardžiais cepelinais. 
Visi parapiečiai ir visuomenė 
kviečiami maloniai praleisti 
sekmadienio popietę draugų 
tarpe gardžiuojantis karštais 
cepelinais. 

Nuotr J. Tamulaič io 

DVIGUBA ŠEIMOS 
ŠVENTĖ 

Dvyniai Jaunius ir Mindau
gas Gilvydžiai vasario 14 dieną 
šventė savo 60-ji gimtadienį. Ta 
proga jų vaikai Lidijos ir Lino 
Gobių namuose suruošė pokylį, 
į kurį susirinko vaikai ir ar
timieji. Sveikiname Mindaugą 
ir Jaunių Gilvydžius, linkėdami 
jiems ilgiausių ir- laimingiausių 
metų. 

AUKOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBAI 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centras jo rengtame Va
sario 16-tos minėjime, vyku
siame vasario 14 d. Dievo Ap
vaizdos Kultūros centre, 
Amerikos Lietuvių Tarybai (Al
tai) surinko 3^34.50 dol. aukų. 

METINIS RESPUBLIKONŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Michigano Respublikonų su
važiavimas įvyko vasario 12 ir 
13 dienomis. Suvažiavime buvo 
išrinkta vadovybė ateinantiems 
dvejiems metams. Jonas Ur
bonas, buvęs ketvirtas vice
pirmininkas, pralaimėjo 5 balsų 
skirtumu. Naujai išrinktasis 
tautybių ketvirtas vicepirmi
ninkas yra vengrų kilmės Carl 
Dantai. Lietuviai šioje vietoje 
vadovavo nuo 1972 metų. Anks
tyvesni lietuviai vicepirmi
ninkai buvo: Urbonas, Šimkus, 
Anužis ir Zaparackas. Šiame su
važiavime dalyvavo Saulius 
Anužis ir senatorius Matt 
Dunaskiss. 

PRISIMINTAS 
Č. STANIULIS 

Vasario 10 dieną suėjo 10 
metų nuo buvusio veiklaus vi
suomenininko dipl. inž. Česlovo 
Staniulio mirties. Velionis buvo 
prisimintas šv. Mišių auka 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje ir 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlėje. 

lm 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA 
Redaguoja Aleksandras Pakalniškis J r . , 

1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403 

DAYTON, OH, 96-TA 
LIETUVOS VYČIŲ KUOPA 

Dayton OH kuopa, įskaitant 
jaunuosius narius, šiais metais 
planuoja naujus ir įdomius užsi
ėmimus. 

Didelė padėka Elaine Pacov-
sky, sausio mėnesio susi
rinkimui surengusiai puikias 
vaišes. Šiame susirinkime buvo 
diskutuotos įvairios temos, jų 
tarpe praėjusių Kalėdų šventė 
bei ruošiamas Šv. Kazimiero 
minėjimas. 

Eric Geiger, Elena Mika
lauskas ir Rober tas Pant 
pasižymėjo Kalėdų šventėms 
puikiai papuošdami Šv. Kry-
čiaus parapijos bažnyčią. 

Judy Sluzas ruošia spaudai 
mūsų 96-tos kuopos receptų 
knygą. Jei norėtumėte pasi
dalinti receptu, ypatingu prisi
minimu iš Lietuvos Vyčių praei
ties ar šiaip kuo nors iš savo 
šeimos istorijos, Judy norėtų tai 
iš jūsų išgirsti. Susidomėję 
rašykite jai šiuo adresu: 4100 
Wolf Road, Dayton, OH 45416, 
arba skambinkite telefonu (513) 
274-5342. 

Mary Agnės Mika lauskas 

CHICAGO, IL, LIETUVOS 
VYČIŲ 36-TOJI KUOPA 

Šių metų sausio 18-tą dienos 
susirinkime buvo prisaikdinta 
nauja valdyba: dvasios vadas 
kun. Fahijona" Kireilis. pirmi
ninkė baoina i u nson, pirmasis 
vicepirm. Ray VVertelka, antra
sis vicepirm. J. Martikonis, 

trečioji vicepirm. Joana Cius, 
protokolų sekretorė Pranė Ur-
nazus, iždininkė Marija Kinčiu-
vienė. Finansų sekretorius Vai 
Viliunas. susirašinėjimų sekr. 
E. Oželis, tvarkdariai Vytautas 
Dijokas. Pranas Grigaliūnas, 
Stepas Rudokas bei Viktoras 
Utara ir patikėtiniai Irena 
Norushis, Vincas Samaška bei 
Antanas Stakėnas. Komitetų 
pirmininkais prisaikdinti: 
ritualų — Scottie Žukas, lietu
viškų reikalų - E. Oželis, lietu
viškų kultūrinių reik. —Vincas 
Samaška. programų — J. Mar
tikonis, sveikinimų — I. Noru
shis, V. Viliunas ir Mark Kin-
cius, socialinių reik. — Pranas 
Grigaliūnas. Vytautas Dijokas 
ir Joana Johnston, viešųjų reik. 
— Al Žukas, korespondentė S. 
Henson bei laidotuvių reik. — R. 
VVertelka. Didelė padėka pra
ėjusiai valdybai, o naująją 
valdybą sveikiname ir linkime 
geros kloties. 

Viliamės, kad vienas iš kuo
pos narių naujų metų pasi
ryžimų bus dalyvavimas mė
nesiniuose kuopos susirinki
muose, kurie vyksta kas trečiąjį 
mėnesio pirmadienį 7:30 vai. 
vakaro Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos mokyklos salėje. 

Sabina Henson 

LIETUVOS VYČIŲ 
GINTARO APYGARDA 

Lietuvos Vyčiu Gintaro apy
gardos posėdi h ĮYJ KO ocranton, 
PA Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčioje. Čia šeimininkavo 

vietinė 74-ta kuopa. Monsinjo
ras Petras Madus aukojo šv. Mi
šias. Po pamaldų parapijos 
salėje vyko pietūs, o posėdį 
sušaukė pirmininkas Jonas 
Mickūnas. 

Buvo pasiūlyta ir išrinkta 
nauja valdyba. Ją sudaro: pirmi
ninkė Elsie Kosmisky (An-
thracite, PA, 144-ta kuopa), 
vicepirm. Dorotėja Banos (Pit-
tston, PA 143-čia k.), sekretorė 
Ona Elena McDonald (144-toji 
k.), iždininkė Eleonora Vaičai
tis (144-toji k.) ir patikėtinis Ka
rolis Yuscavage (143-čioji k.). 
Komitetų pirmininkais išrinkti: 
kultūrinių reikalų — Jonas 
Mankus (Binghamton 72-ra k.), 
ritualų — Ona Challen (144-toji 
k.), lietuviškų reik. — VVilliam 
Kapochus (Philadelphia, PA, 
3-čioji k.) bei viešųjų reik. — 
Thomas F. McDonald (144-toji 
k.). Korespondente paskirta 
Agnietė Mickūnas (3-čioji k.). 
Mandatų komisiją sudarė 
Evelina Prep, Aušra Maknys ir 
O. E. McDonald, ši komisija 
pranešė, jog posėdyje dalyvavo 
27-ni delegatai ir penki apygar
dos valdybos nariai. Be to, ste
bėjo 20-tis svečių. 

Kitas posėdis vyks She-
nandoah, PA, Šv. Jurgio lietu
vių parapijoje, šių metų kovo 
14-tą dieną. Sv. Kazimiero mi
nėjimas prasidės Mišiomis 11:00 
vai. ryto. Po to parapijos salėje 
bus patiekti pietūs, kurių kaina 
bus 10 dol. Čia šeimininkaus 
144-toji kuopa, ir rezervacijas 
galima padaryti,susisiekiant su: 
pirmininke O. E. McDonald, 
The School House, Kaska, PA 
17959. 

Šiame posėdyje bus įteikiami 
Tretieji Lietuvos Vyčių laips
niai. 

Thomas F. McDonald 
Vertė Aleks. Pakalniškis, J r . 

DRAUOAS 
(USPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Hohdays, the 
Tueadays following Monday obeervance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class poetage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas malinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumorata mokama I i anksto 

metams 4 metu 
U.S.A $80 $45 
Kanadoje ir kitur (USA. dol) $90 $50 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 $30 
Kanadoje ir kitur (šešt laida 
U SA. dol.) savaitinis $50 $30 

3 mėn. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 430. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 
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NAUJA ĮMONE 
KRETINGOJE 

Kretingos grūdų perdirbimo 
įmonė ir Kanados kompanija 
„Home International" Kre
tingoje artimiausiu metu ren
giasi statyti rapsų aliejaus ir 
margarino gamyklą. Šią inicia
tyvą remia Kanados vyriau
sybė, ji finansuos ir gamyklos 
projektavimą. 

Neseniai Kretingoje įvyko 
bendrosios įmonės steigėjų susi
tikimas su Žemaitijos žemdir
biais, ketinančiais auginti rap
sus. Tikimasi, kad aliejaus ir 
margarino įmonė per metus per
dirbs maždaug pusantro tūks-

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straet, Chicago 

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv, penkt. nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roborta Rd., Palo* Hlll», IL 

Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Roz. (708)248-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Gudriam klaida parodo tiesą. 

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

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

Pirmd 3 v. p p -7 v v antrd 12 30-3 v.p.p. 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v.p.p.. 

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. K»dzl« Ava., Chicago 
(312) 778-6909 arba (3t2) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tol. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3 v.p.p.. ketv 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5835 8 . Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

tančio tonų rapsų grūdų, 
vadinasi, žaliavų reikės pirkti ir 
kaimyninėse šalyse. 

Gamyklą kretingiškiai ren
giasi pastatyti per dvejus metus, 
technologinius įrengimus atveš 
kanadiečiai. Tie rapsų au
gintojai, kurie įsigis įmonės 
akcijų, bus aprūpinti sėklomis, 
trąšomis, technika ir herbicidais. 
(Elta). 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Roz. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . to l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kodzlo Ave. , 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardlac Diagnosla, Ltd. 
Marqu«tto Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kadžio 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla, Chicago. III. 
Tai. (312)925-2670 

1185 Dundoo Ava., Elgin, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomethstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloa Vision Contsr, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, HI Ketv vai. 3-6 v.v. 

Tai. (708)448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

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

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA, M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Centor-

Naporvllla Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sulte 310, 

Naporvllla IL 60563 
Tol. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
Namų 706-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJ/1 RGAS 

6745 W. 63rd St., c h l c . , , . . IL 60638 
Vai.: pirm, antr , ketv ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Vienam mus apleidus, 

TURIME JO DARBĄ 
TĘSTI 

Jeigu audra ištikus verstų stulp • vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo *>eną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj ano stulpo tąją pačią dieną 
Tuoj kitą statykit! 

V. Kudirka (rašyba palikta originali). 

KUR MILIJONAI NEKALTŲ 
ŽMONIŲ ĖJO KVNČIŲ KELIAIS 

PAMIRŠTA VASARIO 16 
GIMNAZIJA 
BRONIUS JUODELIS 

Apie a.a. kun. Praną Garšvą 
jau buvo rašyta ir, manau, kad 
dar bus rašoma. Aš, kaip 
bendradarbis, kuriam teko su 
juo reikalus turėti, taip pat 
noriu savo mintimis pasidalinti. 
Pr ieš ke le tą metų galvo
jome, kad sunku būtų įsivaiz
duoti „Draugą" ir jo redakciją 
be jo redaktoriaus kun. Pr. 
Garšvos. Visuomet savo vietoje, 
prie darbais apkrauto stalo, 
raudonas pieštukas rankoje. Tą 
pieštuką mėgdavo parodyti. 
Dažnai pabrėždavo: „Jeigu tik 
nesąmones rašo, tai tam ir yra 
raudonas pieštukas". 

Mano asmeniška pažintis su 
kun. Pr. Garšva tik 1985 m. pra
džioje tepras idė jo . Taig i , 
palyginti ne taip seniai. Turiu 
prisipažinti, kad mane laimė 
lydėjo. Tą išgarsintą „raudoną 
pieštuką" gana nuosaikiai 
naudojo. Žinoma, reikėjo jo 
patarimų ir pamokymų klau
syti. Jis prityręs spaudos dar
buotojas, tad buvo gera žurnalis
tinė mokykla. Ar buvau geras 
mokinys, ne man nuspręsti. 
Išėjęs į pensiją, pradėjau spau
doje bendradarbiauti: iš pradžių 
„Dirvoje" , „ D a r b i n i n k e " , 
„Karyje" ir kt. Kuomet pra
dėjau į „Draugą" pastoviau 
rašinėti, tai pasitaikydavo, kad, 
paštu siunčiant, rašinys keletą 
savaičių užsigulėdavo. Tada nu
tariau asmeniškai prisistatyti. 
Kadangi buvau daug ko gir
dėjęs, tai, pirmąjį syki einant į 
jo kabinetą, kinkos truputi dre
bėjo. Kuomet prisistačiau, tai jis 
maloniu balsu pasakė:,. Apie jus 
man Alicija Rūgytė yra daug 
pasakojusi". Su tais jo žodžiai? 
— lyg akmuo nukrito. 

Atrodė, kad jis niekuomet 
nepavargs ir niekuomet redak
toriaus stalo neapleis. Prasi
dėjus Lietuvos a tg imimui , 
išeiviją ir „Draugą" užplūdo 
įvairūs lankytojai. Iš šalies žiū
rint, buvo nuostabu, kuomet jis 
begalėjo r edaguo t i . P i lna 
lankytojų, o lankytojams išėjus 
— telefonai. Tačiau „Draugas" 
laiku išeidavo ir jame būdavo 
brandūs vedamieji su Pr. Gr. 
inicialais. Kuomet jis juos pa
rašydavo, tai sunku suprasti. 
Kadangi jis buvo vaikščiojanti 
enciklopedija, tai gerai žinojo ir 
tuos „veikėjus", kurie reiškėsi 
už „geležinės uždangos". At
simenu, kad jiems pradėjus 
lankytis, keleto tokių „persi
tvarkiusių veikėjų" į savo ka
binetą neįsileido. Jis buvo tei
singas, bet griežtų principų žmo
gus ir nuo lietuviško kelio 
nenukrypo. Tad ir „Draugą" 
tinkamoje aukštumoje išlaikė. 
Lietuviškai veiklai ir išeivijos 
renginiams jo puslapiai buvo 
atviri. 

Tik reikia suprasti ir įsivaiz
duoti, jeigu „Draugas" savo pus
lapių nebūtų atidaręs ir stipriai 
parėmęs , ta i nei Lie tuvių 
Bendruomenė, nei Lietuvių fon
das nebūtų tuo, kuo šiandien 
yra. Bendruomenės reikalams 
visuomet jo puslapiuose atsira
do vietos. Čia aš turiu mintyje 
tuos laikus, kuomet Pr. Garšva 
pradėjo redaguoti. Jeigu dabar 
dėl Lietuvių fondo ir jo veiklos 
yra pasiginčijama, tai tuomet 
fondo idėja dar ne visiems buvo 
priimtina ar suprantama. O red. 

Pr. Garšva turėjo viziją ir metė 
žvilgsnį į ateitį, tad parėmė Fon
do idėją. Tas pat buvo ir su 
Lietuvių Bendruomene, kuomet 
po teismus buvo tąsomasi ir 
spaudoje pamazgos pilstomos. 
Buvo ir spauda, kuri tuo užsi
iminėjo. Intrigos ir tokie raši
niai „Drauge" vietos nerasdavo. 
Tad dėl to ir nepatenkintų buvo, 
kurie į „Draugą" ir jo redak
torių šnairavo. 

Dabar vartau maždaug 25-20 
m. senumo laiškų kopijas. Iš tų 
laikų, kuomet mūsų spauda 
buvo „vidaus kovų arena". 
Tokios kovos dalyvis viename 
savo laiške, rašytame St. Barz-
dukui, nusiskundžia: „Žinoma, 
Draugas jų nespausdina ir red. 
kun. Pr. Garšva nepraleis". Ir 
gerai, kad tokių rašinių nepra
leisdavo. Nes spauda, kuri tuo 
užsiiminėjo, jau į užmarštį 
nuėjo. Rimta spauda nėra sąšla
vynas, po kurį visi galėtų kaps
tytis. Pastebėjau, kad nepraleis
davo ir citatų, jeigu, jo manymu, 
buvo iš nerimtos spaudos. Į šios 
spaudos tarpą buvo ir „Respub
lika" patekusi. Žinoma, tokios 
spaudos Lietuvoje dabar yra 
žymiai daugiau, tik ne visą 
išeiviją pasiekia, tad ir žalos 
tiek daug nepadaro. Turėjo 
didelę gyvenimo patirtį ir 
sveiką nuovoką. 

Prasidėjus Lietuvos atgimi
mui, nebuvo iš tų, kurie norėjo 
viską susipakuoti ir į Lietuvą 
važiuoti. Pasikalbėjus saky
davo: „O vis tik komunistai, tie. 
kurie Lietuvą anksčiau valdė, 
tebėra. Vieni ir vėl valdžioje, o 
kiti netoli jos. Tad nėra ko 
skubėti, o palaukti ir pažiūrėti'. 
Ir pašaliečiai tai galėjo paste
bėti, kadangi „Draugas" ne
buvo perpildytas rašiniais iš 
Lietuvos. Jis ir toliau liko išei
vijos dienraščiu. Žinoma, ne
buvo svetimas įvykiams Lietu
voje, kadang i , kaip buvo 
minėta, laikėsi lietuviškos ir 
pa t r io t inės linijos. Tačiau 
LDDP ir jos veikėjams galbūt 
nebūtų laiko turėjęs. Taip pat 
neturėjo laiko tiems, kurie iš 
KGB eilių atėjo. 

Kuomet jau savo ligą žinojo, 
tai rankų nenuleido ir toliau 
dirbo. Aplankė Lietuvą, kur jo 
seserys, broliai ir kiti giminės 
gyvena. Dar savo akimis at
gimstančią Lietuvą matė. Ne 
viskas jam patiko, ką ten matė, 
bet per daug ir nesmerkė. 
Suprato, kad praeis daug laiko, 
kol visos komunizmo žaizdos 
bus užgydytos. Jo ligai stip
rėjant, nejučiomis tekdavo ir ta 
t ema pakalbėt i . Atsimenu, 
sakydavau, kas Jus, kunige, 
pakeis? Jis t ik liūdnai nusi
šypsodavo. Tačiau gyvenime 
viskas keičiasi. Čia prisimena 
kadaise buvusi populiari dai
nelė: „Po kiekvieno gruodžio ir 
vėl gegužis ateina". Mes, jo nu
stoję, jausime tuštumą, bet 
neturime rankų nuleisti. Vie
toje ašarų dėkokime Viešpačiui, 
kad Jis mums davė kun. Pr. 
Garšvą. Be jo l ie tuviškas 
gyvenimas būtų buvęs daug 
skurdesnis. Po sunkaus darbo 
ilsėkis, b rangus kunige ir 
redaktoriau, iškeliavęs į amži
nuosius Viešpaties sodus! 

J.Ž. 

Magdanas — miestas ir uostas 
prie Ochotsko jūros, Nagajevo 
įlankos, gerai pažįstamas ir 
lietuviams, nes jau 1941 m. čia 
buvo tremiami žmonės iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Miestas 
pradėtas kurti 1920 m. Jame 
yra administracinis centras 
koncentracijos stovyklų Toli
muose Rytuose (Gulag). Uostas 
pradėtas statyti 1933 m. Mies
to, uosto, aerodromo ir plento į 
Kolymą statybos darbai buvo 
atlikti politinių kalinių, jų dau
gelis žuvo dėl sunkaus darbo, 
prasto maisto ir šalčių. 

Deportuotieji asmenys buvo 
apgyvendinti stovyklose prie 
Kolymos upės. Čia jie turėjo 
dirbti akmens anglies, aukso, 
platinos ir kobalto kasyklose, 
miškų eksploatacijoje, statyboje 
ir žuvininkystėje. Atlikusiems 
bausmę buvo leidžiama pasilikti 
Magadane ar apylinkėse apsi
gyventi. Magadano aikštėje dar 
lig šiol tebestovi Lenino statula. 

Ši sritis prie Rusijos buvo pri
jungta 1645 m., kai kazokai, 
pasiekę Ochotsko jūrą, pavergė 
jakutus. Toliau jie susidūrė su 
mančiais , kurie buvo ap
gyvendinę teritoriją, siekiančią 
dabartinį Vladivostoką. Dėl šios 
srities varžėsi rusai su japonais. 
Dėl tos priežasties kilo 1905 m. 
karas, kuris užkirto kelią toli
mesnei Rusijos ekspansijai į Ry
tus. Po bolševikų revoliucijos, 
Magadano sritį prijungus prie 
Rusijos, čia buvo įsteigtos poli
tinių kalinių vergų stovyklos. 
Reikia prisiminti, kad jau ca
rinės Rusijos laikais, 18 amžiu
je Sibiras buvo politinių kalinių 
ištrėmimo vieta. Magadanas 
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tapo kalinių persiuntimo ir pa
skirstymo vieta. 

Apsi'ankęs užsienio žurnalis
tas paklausė vietinių žmonių, ar 
dar KGB čia turi daug galios, 
visi atsakė teigiamai. Žurnalis
tams būvoleisia apžiūrėti lieka
nas I ir usiu darbo stovyklų pa
statų prie kobalto kasyklų, 
kurios buvo m:.ai įojrmosnuo 
1956 metų. Bet lagerių me
diniai barakai ir sargybos bokš
tas tebestovi. Vėliau buvo leis
ta apžiūrėti uranijaus kasyklas, 
bet žurnalistai buvo įspėti ne
vartoti degtukų, nes gali įvyk
ti radiacija. Oficialiai lageriai 
dar tebeveikia, tačiau, sako, 
juose nėra politinių kalinių, tik 
kriminaliniai Paaiškėjo, kad 
kai kurių kalinių nuomonė 
buvo kitokia. Vienas kalinys, la
gerio laikraščio redaktorius, pa
darė nemalonumą sargybi
niams, kai jis prieš televizijos 
filmavimo aparatą pareiškė, 
kad Gulagas dar tebesąs, nes jis 
pats čia buvo uždarytas kaip 
disidentas. Toks pasikalbėjimas 
prižiūrėtojų buvo tuojau nu
trauktas, kai jis ėmė pasakoti, 
kaip žiauriai elgiamasi su ka
liniais. 

Kitoje vietoje, kur kaliniai 
gamino cemento plokštes, vėl iš
kilo ginčas tarp sargybinių ir 
kalinių, kurie skundėsi, kad 
jiems duoda per mažai cigarečių 
ir tik porą kelnių per metus. 
Sąlygos nėra gerinamos, jie turi 
vaikščioti nuskustomis gal
vomis. Sargybinis paaiškino, 
kad Maskva yra labai toli ir 
užtrunka dbng laiko, kol po-

Lisa Bartašiūtė ir Daiva Gylytė, Vaikų nameliu m• kinės Čikagoje. 
Nuotr. R. Rapšytės 

tvarkiai ateina. Kaliniams besi
skundžiant, vienas iš sargų 
norėjo atimti kasetę ir ją sunai
kinti, kad nebūtų skelbiama 
viešai. Dėl šios priežasties 
žurnalistams nebuvo leista ki
tose šios stovyklos vietose lan
kytis. 

Magadano miestas su pasibai
sėtinai atrodančiais pastatais ir 
blogai prižiūrimomis gatvėmis 
daro liūdną buvusios sovietų 
tvarkos vaizdą. Vietos muziejuje 
esanti paroda primena laikus, 
kai čia lageriuose buvo apie 
pusantro milijono kalinių. Šiuo 
metu Magadanas tvarkomas 
mafijos. Pagrindinė buveinė yra 
Magadano viešbutis. Užsienie
tis, kuris atvyksta į Magadaną, 
turėdamas užsienio valiutos, la
bai rizikuoja būti apiplėštas ar 
dar blogiau — būti nužudytas. 
Praėjusiais metais vienas Ki
nijos pirklys buvo nužudytas 
viešbučio kambaryje. 

Prekyba su Kinija aiškiai 
pastebima gatvėse. Švarkai 
pagaminti su ančių pūkais, jų 
spalvos labai skiriasi nuo rusų 
gamybos, prastai atrodančių, 
drabužių. Čia lankosi ir Japoni
jos pirkliai. Jų firmų atstovai 
dažnai turi būstines Kabarovs-
ke. Ten esantis japonų resto
ranas už valgius ima Tokijo 
kainas. Vienas vidutinis pa
tiekalas kainuoja pusantro kar
to Aerofloto lakūno mėnesinės 
algos. Japonų mafija čia irgi 
veikia. Tai galima spręsti iš pa
vogtų Japonijoje gamintų au
tomobilių, matomų Magadano 
gatvėse. Jie būna dažniausiai be 
numerio ženklų. 

Magadano policija yra pirkusi 
Japonijos gamybos mašinų, kad 
galėtų kovoti su nusikaltėliais, 
nes jų sovietų gamybos automo
biliai negali prilygti moderniš
kiems gangsterių japonų gamy
bos automobiliams. 

I Magadaną atvyksta daug 
Amerikos turistų, dažniausiai 
rusų kilmės. Kai kurie jų čia 
medžioja ar meškerioja. Į Kaba-
rovską dažnai atskrenda preky
bos tikslais Taivano kiniečiai. 

Apylinkėse dar ir dabar ran
dama aukso. Be valstybės 
žinioje esančių aukso kasyklų, 
kurios labai griežtai prižiū
rimos, leidžiama ir privatiems 
asmenims ieškoti aukso, bet jie 
turi vieną trečdalį savo pajamų 
sumokėti valstybei, kitaip 
rizikuoja būti nubausti iki 15 
metų kalėjimo, jeigu ieškos 
aukso be valdžios leidimo. 

Gyvenime didesni įvykiai nu
stelbia mažesnius, didesnės 
apimties rūpesčiai atitraukia 
žmonių dėmesį nuo mažesnių, 
nors jų svarba yra galbūt 
vienoda. 

Nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos rūpesčiai išeivijos 
lietuvių tarpe nustelbė nemažai 
išeivijos gyvybinių reikalų. Mo
ralinė ir materialinė išeivijos 
lietuvių parama naujai atsiku
riančiai Lietuvos valstybei 
privalo būti pirmaeilė, tačiau ji 
neturėtų palikti merdėti išeivjos 
egzistencijai Vakaruose svarbių 
institucijų ir jų darbų. 

Viena svarbiausių lituanis
tinio švietimo ir mūsų jaunimo 
auklėjimo institucijų yra Va
sario 16 gimnazija Vokietijoje. 
Ji 1950 m. įkurta Diepholze, 
vėliau, 1953 m., perkelta į VLB 
nupirktą Renhofo pilį Hiuten-
felde, be pertraukos, iki šių 
dienų, išliko vienintelė nepri
klausomos Lietuvos švietimo 
tvirtovė Vakarų ir Rytų 
pasaulyje. Kai per 50 metų pa
vergtos Lietuvos mokykla buvo 
prievartaujama sovietinės sis
temos ir žalojama komunistinio 
auklėjimo, melu bei dvasiniu 
nuosmukiu, Vasario 16 gimna
zija vedė lituanistinio švietimo 
ir taut inio krikščioniško 
auklėjimo keliu lietuviukus ir 
lietuvaites iš visų pasaulio kraš
tų. 

Vasario 16 gimnaziją per visą 
veiklos laikotarpį rėmė Vakarų 
pasaulio kraštų Lietuvių 
bendruomenės. Greta jų gim
nazijai finansinę paramą rinko 
specialūs rėmėjų būreliai. Nuo 
jų skelbimų, atsišaukimų ir 
veiklos aprašymų mirgėjo mūsų 
lietuviškoji spauda JAV, Kana
doje, Australijoje, Europoje ir 
Pietų Amerikoje. Iš šių kraštų 
važiavo moksleiviai į Vasario 16 
gimnaziją su gausiomis Lietu
vių Fondo stipendijomis. 

Paskutinių poros metų laiko
tarpyje garsas apie Vasario 16 
gimnaziją pritilo. Ją retai 
bepamini išeivijos ir laisvę atga
vusios Lietuvos spauda. 
Nebematyti išeivijos spaudoje ir 
Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelių veiklos. Kas atsitiko? 
Ar mes nuskendome Lietuvos, 
o gal savo buitiniuose rūpesčiuo
se, kaip Čičinsko dvaras? 

Vasario 16 gimnazija tebe
skleidžia lituanistinio švietimo 
ir tautinio sąmoningumo spin
dulius iš Renhofo pilies Vokie

tijoje. Dabar gautas Vasario 16 
gimnazijos 1991-1992 metų 
„Metraštis" 74 puslapiuose 
rodo, kad ši mūsų švietimo tvir
tovė su 90 moksleivių 
ryžtingai savo darbą tęsia ir 
laukia mūsų paramos. Mokslei
vių 1992 meta is buvo iš 
daugelio kraštų: 53 iš Vokie
tijos, 12 iš Lietuvos, 10 iš JAV, 
3 iš Kanados, 3 iš Brazilijos, 3 
iš Argentinos, 3 iš Australijos ir 
po vieną iš Uragvajaus, Mali ir 
Rusijos. Mokytojų ir auklėtojų 
1992 metais gimnazijoje buvo 
net 32. Tokio turtingo moky-
tojų-mokinių santykio turbūt 
neturi nė viena pi lnalaikė 
mokykla. 

Vasario 16 gimnazijos 1991-
1992 m. „Metraštis", gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, pa
rodo plačius švie t imo i r 
auklėjimo aspektus, gimnazijos 
meninės, kultūrinės ir visuo
meninės veiklos kroniką. Pa
rodo abiturientus, mokin ių 
pažangumą, meno saviveiklą, 
skautų ir ateitininkų veiklą ir 
finansinę gimnazijos būklę . 
Gimnazijos pagr ind in i s fi
nansinis išlaikymas ateina iš 
Vokietijos federalinės vyriausy
bės ir Hesseno valdžios, kas su
daro 70% pajamų Mokslapini-
giai sudaro 12.6%. Europos 
Bendruomenės parama — 6.2%. 
Aukos — 4.7% ir 6.5% sudaro 
kitos įvairios pajamos. Tai 1991 
metų finansinė statistika, su 
2,138,304.27 markėmis pajamų, 
2,154,446.60 markių išlaidų, 
l iekant 16,142.33 m a r k i ų 
skolai. 

Kai šiandieną mus labai jau
dina Lietuvos seimo ir prezi
dento rinkimai, kai nuolat gir
dime ir skaitome apie sunkią 
ekonominę būklę, skurdą ir 
desperaciją tėvynėje, lydimą 
išnaudotojų ir mafijos „berniu
kų" smurto, sunku prisiminti 
mūsų išeivijos švietimo tvirtovę 
— Vasario 16 gimnaziją. Siųs
dami siuntinius ir dolerius 
seimo ar prezidento r inkimams 
Lietuvoje, pr is iminkime ir 
mūsų jaunąją kartą Vasario 16 
gimnazijoje. Jai priklauso mūsų 
ir Lietuvos ateitis. 

Piktnaudojame žemę, nes ją 
laikome mums priklausančia 
preke. Kai žemę suprasime kaip 
bendruomenę, kuriai priklau
some, gal pradėsime ja naudotis 
su meile ir pagarba. 

Aldo Leopold 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

manimi ir patį pirmininką matė, bet apie žuvis nė žo
džio neužsiminė. 

Kitą rytą, tuoj po pusryčių, pasiėmiau versti iš 
angliško laikraščio straipsnelį apie ateinantį taikos 
metą ir apie visokeriopą pasaulio atkutimą. Nenorėjau 
jo versti, nes nė puse žodžio nebuvo užsiminta apie tuos 
milijonus niekuo dėtų žmonių, kurie tyliai be garso ati-

- Iš jo galima tikėtis. Valdžia žmones kartais la- d u o d a m i Stalino vergijon. Sakiau, koks skirtumas nuo nė jokios knygos neturiu. Mergaitės turėjo portfeliuke 
bai greitai sugadina. Panašiai šiandien atsitiko ir man. d a b a r v i s ų p a s m e r k t 0 8 a n u i a i k u v e r g u prekybos. Dar kelias, bet per tą sumišimą iš daržinės dingo. Matyti, 
Už krūtines negriebė ir piemeniu nevadino, tik pasakė, b l o g i a u : t a d a ^ v e r g u s k a s n o r s k a m nors mokėjo, o koks grobuonis pagalvojo, kad portfely yra kokių bran-
kad nedirbčiau, kas ne man priklauso. Matai, rytą d a b a r v i s k a s v e l t u i T i k i m k ^ k a i l į n e r k Bet Ben&s g e n y b i ų M u m s ^s knygelės buvo tikros brangenybės. 
pašnekinau, kad reikėtų nelaukti rudens, bet dabar g a l v o j o k i t a i p g a k ė m e s > ^ ^ žinodami, negalime nuo O gal ir portfeliukas patraukė akį. 

Tegu kiekvienas žino, kokį laiką 
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paprašė, kad negaišdama pradėčiau mokyklą. Jeigu 
reikėtų daugiau mokytojų, liepė pačiai neieškoti, bet 
pasakyti jam, ką radau. Tai matote, aš jau vėl 
mokytoja. 

Benas nežymiai šypsojosi. 
— Ar nepasakė, kas jam pačią pasiūlė? 
— Ne. Aš irgi prikandau liežuvį, tik pasakiau, kad 

pradėti mokyti vaikus. Nors po valandą kita per dieną. 
Juk jie per bėgimus ir taip metus sugaiš* Pasiūliau 
net ponią Vitienę į vedėjas. Ji sena mokytoja, žino, 
kaip ir ką reikėtų mokyti. Gal net ir vadovėlius iš 
atminties galėtų kaip nors sudaryti, bet mano aiški
nimas atsimušė kaip į sieną. Sako: „Čia rr 
timo vedėjo kompetencija. Pats turi laikras 
rėk, kad gerai padarytum". 

Abu nusijuokėm. Jo švietimo vedėja -
kažin kokios stotelės iešmininkas, i 
mokyklinio amžiaus vaikų, tai rinkdami t 
ir kitų vaikais gerai rūpinsis. įsibėgėjęs p 
ką galvoju apie meškeriojimo ir žu 
draudimą, nebenutylėjau nė latvės šnek< 
kaišiojimą. Pasakiau, kad norėjau tuoj vi.- ą pasakyti 
pirmininkui, bet vėl pagalvojau, kad gal kilti labai 

savo žmonių to slėpti. 
ir kokiam pasauly gyvena. 

— Va, jeigu nori, prirašyk savo priedą. Atvirai 
pasakyk, kokias mintis tokie svaičiojimai sukelia. 

Su tais Beno žodžiais pasibeldė į duris ir įėjo moteris. 
Pasisveikino su Benu, paskubom ir su manim. At
siminiau ją iš ano dvaro. Vis vaikščiodavo su dviem 
mergytėm. Ir čia jau ne sykį buvau pastebėjęs einančias 
į pušyną, o kartais ir čia pat kieme. Nesunku buvo 

e j 0 p ° r a sumesti, kad ta pati, kuri buvo pasiryžusi nei pati gyva 
:jo, kad jis „jsajng pasiduoti, nei dukterų gyvų neatiduoti. 

— Mes kaip ir pažįstami, — pasakė, žiūrėdama 
tiesiai į akis. 

— Iš tos pačios daržinės, — atsakiau ir norėjau, kad 
ilgiau tokias atviras akis palaikytų. 

Nebuvau pratęs į moters akis spitrėtis. Jeigu 

no ir svie
tai ir žiū-

JVO buvęs 

'ašakoj au, 
. rūkymo 
apie kojų 

negražių susikirtimų, ypač jeigu latvė buvo sugalvo- r e į k ė tų pasakyti, kokių spalvų akys ir labai gerai pažįs-
jusi lietuvius iš miško uždarbio išjungti tarnų, vargu ar galėčiau, nebent vienos kitos tik spė-

J 

Erelis gali kartais nusileisti 
žemiau už žvirblį, bet žvirblis už 
erelį n iekados aukšč i au 
neiškils. 

A nor. imas 

Nėra aukštesnio dalyko, kaip 
prisiartinti prie Dievybės ir iš 
ten skleisti žmonių giminei 
Dievybės spindulius. 

L. Beetho''<>n 

— Nežinau, ar gerai padariau, palikdamas viską tįn&^ bet jos akys man buvo visiškai naujas patyrimas, 
didelės ir taip tamsiai mėlynos, kad šilumą pajutau 
krūtinėje, gal net ir rausti pradėjau. 

— Atėjau su netikėta, bet gera naujiena, - nuo 
manęs nusisuko į Beną. 

nudilti. Turbūt paveldėjau iš tėvo. Kai dėl ko nors 
susikarščiuodavau, jis vis pasakydavo: . niekada ne
griebk karštos geležies. Palauk, kol atvės, tada ir paim
ti galėsi ir į vietą ne sunku bus padėti Aš tik dar 
norėčiau iš paties komendanto sužinoti, kaip iš tikrųjų ^ ^ p a k e i ė akis, o ji prisėdo ant lovos krašto, 
yra tas žuvų reikalas. Ypač, kad po to jis Ulbėjo ir su _ Šiandien kieme pasigavo pirmininkas ir 

— Gal dar kas turi kokią? — įsiterpiau. 
Ne tiek dėl knygų, bet kad dar kartą atsuktų akis 

į mane. 
— Klausinėjau. Kai tik Benas užsiminė apie 

mokyklą, klausinėjau, bet nieko neužtikau. Ir nemany
kite, kad tik pasigirti užėjau. Atnešiau ir darbo. Va, 
Benai, būk toks geras, perrašyk tuos skelbimėlius 
mašinėle. Gražiau atrodys. Prisegti tai j au aš pati 
prisegsiu. 

— Nemėgink! — įsikišau. 
— Kodėl? — vėl nustebusias akis atsuko į mane. 
Jeigu būčiau kiek drąsesnis,.būčiau pasakęs, kad 

jos akys nepaprastai gražios, bet tepasakiau: 

— Aš vakar jau gavau. Ne tik gavau, bet ir įsigijau 
priešą, gal net visam amžiui. 

Papasakojau visą vakarykščią istoriją. Maniau, kad 
juoksis, bet jos lūpos nė mažiausio šypsnelio nesudėjo. 

— Jeigu kas kitas pasakotų, netikėčiau. Teisybė, 
kad jis visada rūstus, bet ką žmogus padarys, kad jau 
tokio gymio. Tik, kad... Ne, mano kvailutė galva neiš
neša. Argi mes ne vienodi tik sveiką kailį išnešę. Ir 
kas gali pasakyti, kur dar nunešim. Argi tie barakai , 
jau ir tikras mūsų kelio galas? 

(Bus daugiau) 
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Dr. Ona Juškevičiutė-Baliūnienė. 

DR. ONA (ANNA), M. 
JUŠKEVIČIUTĖ-

BALIŪNIENĖ 
SUKAKTUVININKĖ 

Ona Juškevičiūtė gimė 1907 
m. gegužės 3 d. Pittston mieste, 
Pensylvanijoje. Motina susirgo 
širdies liga, ir šeima nutarė grįž
ti į Lietuvą. Ten jos motina po 
kelių mėnesių mirė . Ona 
pasiliko gyventi tėvų ūkyje 
Petrakiemio kaime, Prienų 
valsč., Marijampolės apskr. Bai
gus vietinę pradžios mokyklą, 
1921 m. įstojo į Žiburio gimna
ziją Prienuose. Ją baigė 1927 m. 
Būdama gimnazijoje, buvo 
aktyvi ateitininkė, priklausė 
eucharistininkų būreliui ir buvo 
Prienų skyriaus Katalikių 
moterų draugijos narė bei 
pirmininkė. 

Baigusi gimnaziją, O. Juške
vičiūtė 1927 m. įstojo į V.D. li
to Medicinos fakultetą, kurį bai
gė 1933 m. ir gavo gydytojos 
diplomą. Studentaudama buvo 
Studentų Ateitininkų Medikų 
„Gaja" korporacijos aktyvi narė 
ir taip pat aktyvi Medikų drau
gijos narė. 
Gavus diplomą, atlikus vienų 

metų įvairiose klinikose prak
tiką ir gavus praktikos teises, 
dr. O. Juškevičiūtė buvo priimta 
į akių ligų kliniką pas prof. 
Petrą Avižonį jaun. asistente. 

Prof. P. Avižonis buvo žymus 
pedagogas, specialistas ir 
mokslininkas. Jis dalyvaudavo 
užsienio oftalmologų suvažia
vimuose, konferencijose, 
kongresuose, darydavo pra
nešimus, dalyvaudavo diskusi
jose ir skaitydavo paskaitas. Jis 
skatindavo ir savo asistentus 
tokiems patiems darbams. Prof. 
P. Avižonis yra parašęs didelį, 
išsamu akių ligų vadovą, kuris 
išverstas į svetimas kalbas. 
Asistentais jis pasirinkdavo 
jaunus gydytojus, buvusius savo 
studentus, kuriuos matydavo 
būsiant gerais akių ligų spe
cialistais. Būsimų gerų akių 
ligų specialistų sąraše buvo ir 
dr. O. Juškevičiūtė. Ir neapsi
rikta. Jau po dvejų metų ji buvo 
pakelta į vyr. asistentus, o prof. 
Avižoniui esant atostogose ar 
kur išvykus, jis ją palikdavo 
savo vietoje. Prof. Avižonis buvo 
didelės erudicijos žmogus. To 
paties jis reikalavo ir iš savo 
asistentu. Dr. O. Juškevičiūtė 
jo reikalavimus atitiko. Me
dicina yra mokslas ir menas, o 
jos tarnyba yra surišta su pasi
šventimu bei idealizmu. Dr. O. 
Juškevičiūtė pasirinko medici
nos mokslo šaka, okulistiką 
'mokslą apie akį), kuri ir dabar 
daugeliu atžvilgių tebėra ne tik 
terra incognita. bet taip pat ir 
mystica. Akis, tai vienintelis 
organas, išreiškiąs žmogaus 
galvoseną ir jausmus. 

Istorijoj medicinos praktika 
buvo empirinė, vėliau racionali 
ir mistico • sugestyvi. Vidu
riniais amžiais ji turėjo europini 
pobūdj. Jau XIX-to šimtmečio 
pradžioje medicina pradeda nu
stoti europinio pobūdžio ir pra
deda tapti nacionaline, o šiame 

šimtmetyje ji darosi interna
cionalinė. Dr. O. Juškevičiūtė tą 
istorinę medicinos mokslo eigą 
gerai suprato ir jos veikla labai 
gerai derinasi. 

Gydytojas nenuilstamai turi 
informuotis medicinos naujeny
bėmis ir jas taikyti savo pro
fesijoje, turi didinti ir turtinti 
savo erudiciją, bet vengti 
dogmatizmo. Dr. O. Juškevičiū
tė šitoje srityje buvo labai stro
pi ir sąžininga. Dėlto, palyginti 
trumpu laiku, ji yra parašiusi 
mokslinių darbų: ,,Akių 
traumos vaikų amžiuje", ,,Akių 
vaccinola", „Glaukoma" ir 
„Trachoma ir jos gydymas". Pa
baltijo oftalmologų suvažiavime 
Tartu universitete Estijoje ji 
skaitė vokiečių kalba paskaitą 
apie vaikų akių sužalojimus. 

Nors prof. P. Avižonis moks
lus baigė, kada medicinoje vyra
vo materialistinės idėjos, bet 
Avižoniui žmogus buvo kažkas 
didinga. Jis, man atrodo, laikėsi 
Aristotelio koncepcijos, kuri 
teigė, kad kūnas yra sielos būs
tinė. Nors apie sielą Avižonis 
nekalbėdavo, bet jo filosofija ir 
laikysena buvo ta kryptimi. Jis 
gydė ne ligą, bet ligonį. Dr. 0. 
Juškevičiūtė tos problemos 
neturėjo, nes ji visą gyvenimą 
yra ateitininkė ir laikosi krikš
čioniško? gyvenimo koncepcijos. 
Prieš šimtmečius medicina ir 
religija buvo sąjungininkės. 
Šios dienos medicinai trūksta 
religijos ir filosofijos. Šitą 
trūkumą dr. O. Juškevičiūtei 
papildė ir papildo jos krikščio
niška katalikiška pasaulėžiūra. 

Dr. O. Juškevičiūtė, būdama 
sėkminga savo profesijoje, 
susipažino taip pat su žinomu 
ekonomistu Adolfu Baliūnu ir 
1939 m. sukūrė šeimą. Tuo 
metu pasaulyje vyravo didelis 
tarptautinis įtempimas. 

Baliūnienė 1939 m., atgavus 
Vilnių, Raudonojo Kryžiaus 
buvo pakviesta perimti buv. 
lenkų Stepono Batoro Vilniaus 
universiteto akių klinikas ir 
joms vadovauti. Jai Lietuvos ir 
Vilniaus istorija buvo gerai 
žinoma. Todėl darbas, kad ir 
sunkus, dr. 0. Baliūnienės buvo 
atliktas su pasišventimu ir en
tuziazmu, su tokiu pat entu
ziazmu ir atsidėjimu buvo 
tęsiamas ir ligonių gydymas. 
Rusų kariuomenei okupavus 
Lietuvą, tos klinikos perkeltos 
į kitas patalpas, o esamas užlei
do rusų kariuomenei. Karo 
įvykių eigoje dr. O. Baliūnienei 
teko gydyti rusų, vokiečių, o 
vėliau ir lietuvių sužeistus 
karius bei civilius piliečius. Ji
nai savo veikla tose klinikose la
bai gražiai, labai profesionališ
kai reiškėsi, nes turėjo gerą 
pasiruošimą. 

Vokiečiams karą pralaimint 
ir rusų armijai prie Vilniaus 
artėjant, dr. 0. Baliūnienė su 
savo vyru Adolfu ir 3 metų 

Ąžuolo mirtis. Vanda Vait- sių išeivijos moterų rašytojų 
kevičienė. Pasakojimai. 126 šeimą. Greta literatūrinio dar 
psl. Viršelis Ados Sutkuvie
nės, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Kaina 6 doleriai. 
Gaunama ir „Drauge". 

Vienas šviesus dorovinės tie
sos skelbėjas kartą pasakė, jog 
yra didelė nuodėmė prigimtus 
gabumus apleisti ir jų neišnau
doti. Vanda Vaitkevičienė tam 
tiesos dėsniui nenusidėjo, nes 
apdovanota kūrybiniais sugebė
jimais, ji kūrė, švietė, auklėjo. 
„Ąžuolo mirtis" yra aštuntoji jos 
knyga, t.y. aštuntoji skaitytojus 
pasiekusi. Yra dar viena — de
vinta, apie kurios likimą ne
daug kas bežino. 

Ši knyga išryškina autorės 
vidinių įsitikinimų nepalen
kiamumą. Buvo taip. Vanda To-
mašaukaitė-Frankienė, vėliau 
V. Frankienė-Vaitkevičienė, o 
dabar, ir antram vyrui mirus, 
tik Vaitkevičienė, iš profesijos 
yra mokytoja. Mokytojaudama 
ji parašė stambią knygą jauni
mui: „Istoriniai Trakų pilies 
pasakojimai". 1938 m. Lietuvos 
respublikos Švietimo ministe
rijai knygą aprobavus kaip tin
kamą jaun imui ir pradžios 
mokyklų mokiniams skaityti, ji 
buvo bebaigiama spausdinti. 
Dar spaustuvėje esančią knygą 
atėję sovietai konfiskavo. 

Pasiteiravus apie knygos liki
mą, autorei buvo pasakyta, kad 
knyga bus išleista, jeigu ji iš
pildys dviejų punktų sąlygą: pir
ma, knygoje Vytautas Didysis 
turi būti atvaizduotas kaip plė
šikas, svetimų žemių grobikas; 
antra — visos religinės mintys 
iš knygos turi būti išbrauktos. 
Būdama stiprių įsitikinimų 
lietuvė ir katalikė, autorė su ta 
sąlyga sutikti negalėjo. Okupan
tai knygą sunaikino. 

Taigi iš tikrųjų V. Vaitkevi
čienė yra devynių knygų autorė. 
Tie nuopelnai ją įveda į našiau-

dukrele Gražina pasitraukė į 
Vokietiją. Pirmiausia trumpai 
apsistojo Vienoje, Austrijoje, o 
vėliau persikėlė į Bregenz, ne
toli Šveicarijos sienos, kur su
laukė karo pabaigos. Gyven
dama Bregenz, pora mėnesių 
buvo išvykusi į Šveicariją, Ziuri-
cho universiteto klinikas, pas 
garsų akių specialistą, prof. 
Amsler pasitobulinti cornea 
transplantacijos srityje. 

Dr. O. Ba l iūn ienė , ka ip 
gimusi Amerikoje ir turėdama 
JAV pilietybe, lengvai ir greit 
gavo visai Baliūnų šeimai vizas 
išvykti į JAV. Baliūnų šeima, 
atvykusi į Ameriką, apsigyveno 
Čikagoje. 

Čia dr. O. Baliūnienė, kaip ir 
visi kiti ateiviai, turėjo atlikti 
ligoninėje vienų metų 
praktiką, kurią atliko Sv. Kry
žiaus ligoninėje, ir išlaikyti 
valstybinius egzaminus. Visa 
tai sėkmingai atlikusi, gavo 
praktikos teises ir dirbo akių li
gų specialybėje. Dr. O. 
Baliūnienė, kaip patyrusi ir 
gera akių ligų specialistė, lietu
viams labai daug padėjo. Reika
lingus ligoninės gydymo savo li
gonius guldydavo į Central 
Community ligoninę, kurioje ji 
buvo gydytojų personalo narė. 

Baliūnų šeima — dr. Ona ir 
Adolfas — išaugino gražią 
šeimą: duktė Gražina yra dantų 
gydytoja, o sūnus Algimantas — 
advokatas. 

Dr. J u o z a s Meškauskas 

bo, ji yra bendradarbiavusi 
įvairioje periodikoje, ypač 
„Moteryje" ir „Laiškuose lietu
viams". Už savo pasakojimus ir 
noveles konkursuose laimėjusi 
kelias premijas. Dar Lietuvoje 
mokytojaudama, ji parašė 
scenos vaizdelių vaikams. Išei
vijoje ji to žanro kūrybą tęsė. 
1965 metais išleistoje knygoje, 
pavadintoje „Vaidmimai ma
žiems ir dideliems", sudėta 
nemažai scenai skirtos kūrybos. 
Mokytojaudama Čikagos Kristi 
jono Donelaičio mokykloje ir 
pritrūkus mokymo vadovėlio, ji 

kėjai, nors ir nuklysta, prieina 
kryžkelę, kurio viena krypties 
rodyklė rodo dorovinės tiesos 
link. 

„Gimtinės miškelyje" labai 
vaizdingai nušviestas partizano 
namų ilgesys ir jo mirtis. „Plėš
riojo aro akyse" pilna jaunat
viško spindėjimo studentiškoje 
kasdienybėje. Šį pasakojimą tu
rėtų kiekvienas jaunuolis per
skaityti. 

Kaip teisingai rašytoja Da
nutė Bindokienė skyrelyje 
„Apie autorę" pabrėžia: „Iš 
profesijos būdama mokytoja, 
autorė daugiausia savo kūrybą 
kreipia auklėjamąja kryptimi, 
nevengdama ir didaktikos (net 
kai pasakojimas aiškiai skiria
mas suaugusiems), tačiau ta 
jos didaktika neįkyri, o kažkaip 
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Rašytoja Vanda Vaitkevičienė. 

parašė „Spindulėlį", kurį mo
kykla išleido. 

„Ąžuolo mirtis" knygoje yra 
12 pasakojimų: Sąžinė, Gimti
nės miškelyje, Portretas, Rasos 
paslaptis, Modernus jaunuolis, 
Plėšriojo aro akys, Ąžuolo mir
tis, Balandžio sparnas, Grįžusi 
laimė, Nevilties kelias, Antano 
žudikas ir Vėjūnė. 

„Sąžinėje" labai maloni 
senutė Zilionienė, gyvenanti 
Vilniaus pakraščio Laukų 
gatvės gale mažutėje trobelėje, 
yra vyriausia veikėja. Ją pažįsta 
ir myli suaugę, o ypač vaikai, 
nes, nusipirkusi žalmargę kar
vutę ir norėdama savo „karš
čiausią troškimą" įvykdyti, ji 
uždarbiauja, atnešdama šei
moms kvapaus, garuojančio pieno. 
0 vaikams atėjusi dar ir dainelę 
padainuoja ar pasaką paseka. 
Bet štai, staiga ir netikėtai, 
žmonės pastebėjo nepaprastą 
senutės pasikeitimą ir susirū
pinimą. Vieną dieną atėjusi pas 
Linaitienę, senutė puola ant 
kelių, ima verkti ir atsipraši
nėti: 

— Atleisk, mieloji ponia, at
leisk už nesąžiningumą. Aš 
tamstą nuskriaudžia, o ypač 
vaikus... Kad greičiau ir dau
giau uždirbčiau, pyliau vandenį 
į pieną ir pardavinėjau, apgau
dinėdama visus geruosius žmo
nes, pasitikėjusius mano są
žiningumu. 

Papasakojus savo „karš
čiausią tikslą" — savo nusi
žengimo priežastį, žmonės jai 
atleido. Sieloje atgijusi, senutė 
suprato, kad gyvenimo kelyje 
tas yra laimingas, kurio sąžinė 
rami ir švari. 

Šis mąstymo dėsnis vyrauja 
V. Vaitkevičienės kūryboje. Ir 
šiandien, kada pasaulis sparčiai 
žengia sąžinės bei doros prara
dimo keliu, jos pasakojimų vei 

savaime, natūraliai išplaukia iš 
veikėjų elgesio ir susidariusių 
situacijų". 

Liguisto gašlumo bei įmantrių 
išgyvenimų „Ąžuolo mirtyje" 
nėra. Būdama svajotoja, autorė 
skaitytojų sąmonėje sėja malo
nios ramybės sėklą, atitolina 
nuo kasdienybės, jausmingai 
nušviečia mintis. Jos stilius 
nesudėtingas, todėl visiems su
prantamas. 

„Ąžuolo mirtis" yra vertinga 
knyga, kuri suaugusį skaitytoją 
atgaivins, o jaunuolyje sužadins 
pasiryžimą ir parodys kryptį 
kilnesnių tikslų link. 

Kalba gera. Sakiniai aiškūs ir 
išbaigti. Retkarčiais tas sakinio 
„išbaigtumas" net persveria 
būtinumą. Yra korektūros 
klaidų. 

Dabar Floridoje gyvenančiai 
ir neseniai sulaukusiai 84 m. 
amžiaus, rašytojai linkime po
ilsiauti, svajoti, bet neužmesti 
kūrybinio pašaukimo. 

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS JZ/aifrai* 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Uotuva 
T—fonai; 77-7S-67 lf 77-«3-t2 

• 5 2 5 South 79th Avanua 
Hlckory H M . IMnola 60457 
Tai. 708-430-7272 

GREIT 
PARDUOTA 

*E/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706) 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. 

IEŠKO DARBO 

Jauna moteris norėtų prižiūrėti 
ligon[, vyr. amžiaus žmogų arba vaikus 
ir gyventi kartu. Šiuo metu netoli 
Philadelphia, bet mielai atvyktų, kur 
reikia. Skambinti: Jolantai tai. 
215-687-3048 arba 215-623-8165. 

Jonukas Vaičikonis Vaikų nameliuo
se. 

Nuotr. R. Rapšytės 

HELP WANTED 

Reikalingas namų prižiūrėtojas, 
galintis atlikti elektros, kanaliza
cijos, staliaus ir kt. darbus daugia
bučiame (apt. bldg.) name. Turi 
mokėti angliškai ir turėti oficialų 
leidimą dirbti. Kreiptis: Group B-W 
Holding, ta i . 708-884-8697. Kal
bėli tu Rūta. 

DISTRIBUTORS VVANTED 
for Chicago area. Successfully 
proven new & uniųue dairy item 
called YoCRUNCH YOGURT. 

YoCrunch yogurt is a 
combination of lovvfat yogurt & 
crunchy granola. Poss. master 
distributor. Oirect all inquiries 
to: 

YOFARM CORP 
162 Sprlng St. 

Naugatuck, CT 06770 
or call 

203-720-0000 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius ! 
Antanas J. Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo e;goje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išrys-' 
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1962) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

OntūiK 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
dsmenišk'ai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

— • 

MI3CELLANE0US 

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

Td. 376-1882 ar 376-S99g 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobtiio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 W«st 95th Strst 
Tai. — (708) 424*8654 

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac, GMC 
Truck, Volksvvagen, Oldsmobite ir 
Dodge firmų automobilius. 
Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 
Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 
Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

B & D 
Liquors Si lounge 

6600 S. Kedzie 
Chicago, Illinois 60629 

(312) 925^264 

Muzika: ketvd.. penktd., šeštd., sekmd. 
nuo 9 v.v. Atsinešus Iškirptą skalbi-' 
mą — viena* gėrimas vaitui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

INCOME TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončius, CPA, MBA 

11617 Brookwood Drlva 
Orland Park, IL 60462 

tai. 708-479-2938 

Atliekama vlaua 
namų remonto darbus. 
Gerai, greitai, garantuotai. 

Skambinti rytais: 
(312) 376-7577 

Artūras 

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Viadae Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd St. 

Chicago IL 60626 



ATSIRAITYKIM 
RANKOVES DARBAMS 

Pi rmas t a škas , ag resyvus 
dengimas, geras pasavimas! Sir
galiai („fans") negalėjo ati
t r a u k t i ak ių nuo Š a r ū n o 
Marč iu l ion io , ka i jo NBA 
, ,Golden S t a t e VVarriors" 
komanda Čikagos s t ad ione 
žaidė pr ieš Chicago Bul i s . 
Rūpėjo, ar jau t ikrai pasveikusi 
koja , lūžus i L i e tuvo je po 
olimpiados. Linas Kunigėlis, 
„Lietuvos aido" sporto repor
teris , komentavo, kad dėl kojos 
Šarūnas negalėjęs žaisti pir
mose 24 sezono rungtynėse. Iš 
Detroito atvykęs radijo valan
dėlės vedėjas Algis Zaparackas 
pastebėjo, kad publikoje buvo 
l ietuvių, dėvinčių Lie tuvos 
olimpinės krepšinio komandos 
maršk inė l ius , kur ių pe lnas 
r e m i a Š a r ū n o puose lė jamą 
Vaikų fondą Lietuvoje. Alvydas 
Pazdrazdis , žaidęs Lie tuvos 
olimpinėje krepšinio komando
je, o dabar studijuojąs ir žaidžiąs 
Kankakee kolegijoje, teigiamai 
įvertino Šarūno jaunimo krep
šinio mokyklą Vilniuje. (Buvo 
sutapimas, kad Alvydą Lietu
voje pastebėjęs Illinois universi
teto treneris, o grįžęs į n a m u s 
rado Rimo Dirvonio laišką, pra
šant suteikti Alvydui sporto sti
pendiją. Alvydas Vilniuje lankė 
Lietuvos pedagoginį institutą ir 
ruošėsi būti kūno k u l t ū r o s 
mokytoju. Šiais me ta i s su
stiprinus anglų kalbą, t ikimasi , 
k a d a t e i n a n č i a i s m e t a i s 
Alvydas bus pri imtas studijuo
ti ir žaisti už Illinois universi
tetą). 

Donatas Tijūnėlis, praleidęs 
gruodžio mėnesį porą nak tų 
Šarūno viešbutyje Vilniuje, 
rekomendavo tą viešbutį vi
siems, norintiems išsivežti gerą 
įspūdį apie Lietuvos viešbučius. 

Per pirmus du ketvirčius atro
dė, kad „Golden Sta te War-
riors" neblogai konkuruojasi su 
aukštesnio ūgio Bulis žaidėjais, 
bet. kai Šarūnas buvo išimtas iš 
žaidimo, jo komanda sugriuvo 
ir, net j am grįžus, klaida sekė 
klaidą. Tempą išlaikę, Bulis 
laimėjo rungtynes. Apskri ta i , 
abi komandos šiais m e t a i s 
prasčiau žaidžia negu pernai . 
Jaučiasi nuovargis, gal todėl, 
kad iš Warriors Chris Muil ins 
ir Šarūnas Marčiulionis, o iš 
Bulis Scottie Pippen ir Michael 
Jordan. ištesėję ilgą sezoną, dar 
žaidė olimpiadoje. Algis Zapa
rackas domėjosi, kaip galėjo 
jaustis bendrininkai Šarūnas ir 
Chr is , žaisdami pr ieš ingose 
komandose olimpiadoje. Trene
r is Donnie Nelson tebėra Šarū
nui palankus ir lydėjo jį susiti
kimuose su sporto entuziastais 
Čikagoje, kur Šarūnas taip pat 
aplankė Vaikų Vilties iš Lietu
vos atvežtus gydytis vaik1 ~ 

Po rungtynių Ša rūnas iš
reiškė padėką pa rėmus iems 
Vaikų fondą, per kurį buvo įtai
syti įvairūs aparata i aklųjų 
vaikų nameliams. Sporto repor
teris Tom Sheer gėrėjosi Šarūno 
stipriu žaidimu ir prognozavo, 
kad Šarūno žaidimas dar pa
gerės, nes dabar jis žaidžia, 
naudodamas 90T savo pajė
gumo. J i s stebėjo Lie tuvos 
krepšinio komandą, sakydamas. 

kad t a i t i k ra s „Dream Team", 
ne t ik dėl bronzos medalio, bet 
kad iš viso dalyvavo olimpia
doje. Bulis treneris Phil Jackson 
ta ip pa t pajuto Warriors sužlu-
gimą, Šarūnui išėjus iš žaidimo. 
Michael Jordan laikė Šarūną 
labai kompetet ingu ir šposavo 
a p i e r y š k i u s o l i m p i n i u s 
mar šk inė l iu s . Sužinojęs, jog 
marškinėlių pelnas remia aklus 
Lietuvos vaikus, pareiškė norą 
juos įsigyti ir prižadėjau j am 
juos atvežti į t reniruotę. 

Š a r ū n o v a r d a s t a m p r i a i 
susijęs su Lietuvos aklaisiais ir 
našlaičiais , kurių apgai lėt ina 
padėt is giliai sujaudino Lietu
voje besi lankančią dr. Albiną 
P runsk ienė , ir ji tuoj puolė prie 
darbo j iems padėti . Lietuvoje 
y ra apie 9,000 našlaičių a r be 
tėvų globos vaikų. Vaikų fon
das , kur io p i rmin inkas y ra 
Juozas Nekrošius, s tengiasi , 
kad vaikai būtų apgyvendinami 
šeimose, o ne valstybinėse įstai
gose. Šiuo metu valstybinėse 
įstaigose y ra apie 4,000 naš
laičių. Jų mater ia l inė padėt is 
labai sunk i . Valdžia duoda 
1,600 talonų (apie 7 JAV dol.) 
mėnesinę pašalpą. Yra prašoma 
p raves t i vajų, kad užsienio 
a smenys apsiimtų finansiškai 
globoti („sponsor") po vieną 
vaiką. Danu tė Kuprionytė An-
k a i t i e n ė , g y v e n a n t i K a l i 
fornijoje ir padedant i Ša rūnu i 
t va rky t i ne t ik jo viešbučio, bet 
ir ol impinių marškinėl ių ir 
V a i k ų fondo re ika lus , gavo 
la išką iš Juozo Nekroš iaus , 
ku r i ame dėkojama „Tautietei iš 
Čikagos, kuri materialiai remia 
58 našlačius ir be tėvų globos 
v a i k u s " . Ta rp ki tų , Juozui 
Nekroš iu i t a l k i n a Romanas 
Burba , Romualda Navikai tė , 
Aldona Meškėnienė ir Nijolė 
S tankevič iū tė . 

Danu tė Ankait ienė sako: „Ša
r ū n a s tiek daug gero daro. Nie
k a d a į ga lvą neatė jo , kad 
Lietuvoje y ra tiek daug apleis
tų vaikų. Su Šarūnu dirbti yra 
nepapras ta i įdomu. J is p i lnas 
idėjų. Jeigu viską įvykdys, labai 
daug Lietuvai padės". 

M i n t y s e į s t r i g ę Č ikago je 
s aky t i , „Gimta jame k r a š t e " 
pakar tot i , Vytauto Landsbergio 
žodžiai: „Ateina išeivijos iš
b a n d y m o m e t a s — m y l ė t i 
L i e t u v ą ne ideal izuotą, ne 
pasakų kara la i tę iš tolo, bet 
vargšę , sergančią, išprievar
tautą , girtą ir purviną. Ar bus 
jėgų tokią mylėti?" Šiais laikais 
L ie tuvos spaudoje ke l i amas 
klausimas, a r išeivija tolsta nuo 
L i e t u v o s ? M a n a u , k a d t a i 
kažkoks nesusiprat imas, nes 
la iške iš Lietuvos rašo: „Mes 
tv i r tesn i , kai jaučiame jūsų 
ranką" . O dabar mūsų r anka be 
g a l o r e i k a l i n g a L i e t u v o s 
n a š l a i č i a m s ir y p a t i n g i e m s 
vaikams. Neatsisakykim padėti 
Š a r ū n u i . Pasau l io L ie tuv ių 
Bendruomenei ir ki t iems, besi
s t e n g i a n t i e m s p a l e n g v i n t i 
užmirštųjų dalią. 

I n d r ė 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. vasario mėn. 18 d. 

P radėk nuo mažo darbo — 
padarysi didelį. 

Armėnų patarlė 

Vaikų fondo raštinėje Lietuvoje, Danutė supažindinama su to fondo veikla. Iš k. — Aldona 
Meškėnienė, Nijolė Stankevičiūtė, Romualda Navikaitė. Danutė Ankaitienė ir Juozas Nekro
šius — pirmininkas. 

GERUMO ŠVIESA 
IŠ AMERIKOS 

Čikagoje apsilankiusiam „Golden State Warriors" žaidėjui Šarūnui Marčių 
lioniui. „Gamekeepers Inn" klube surengtame susitikime su vietos lietuviais 
Šarūnas kalbasi su Kęstučiu Rekašium ir jo sūneliu Juliuku. 

Neseniai su Šarūno Marčiulio
nio atstovu Kur tu ir jo reikalų 
Lietuvoje tvarkytoju Algiu Li
žaičiu apsilankėme Vilniaus 
silpnai reginčiųjų ir aklųjų 
mokykloje-internate. Čis gyve
na ir mokosi 245 nelaimingieji 
vaikai iš visos Lietuvos. 40 
vaikų yra našlaičiai, neturi nei 
tėvų, nei artimųjų, o priedo — 
likimas jiems atėmė ir regėjimą! 

Sutikusi mus mokyklos direk
torė Daujotienė labai jaudinosi: 

— Mūsų vaikai už Šarūną ir 
Amerikos lietuvius meldžiasi, 
dėkoja jiems!.. Ir kaip nedėkoti!.. 
Mus lankė daug delegacijų, 
daug svečių, bet tik po Šarūno 
Marčiulionio atvykimo^ mūsų 
gyvenimas pasuko į gerąją 
pusę...Tik pamanykite, mums 
dovanotas šaldytuvas, skalbimo 
mašina, virtuvės įranga, televi
zorius, daug sportinės apran
gos... Anksčiau viso to neturė
jome... O svarbiausia mus visus 
Šarūnas palaikė dvasiškai. Vai
kai atsimena kiekvieną žodį, 
kada didysis mūsų sportininkas 
ir žmogus kvietė nenusiminti, 
dirbti, mokytis... 

Di rek torė , ne l inkusi sen
t imentams, nubraukia ašarą ir 
šypsosi. J i pasakoja ir pasakoja 
apie vaikų bėdas ir reikalus. 
Nueiname į klasę, kur atvežta 
nauja dovanų siunta. Čia daug 
vaikų. O renkasi jie šil tus ir 
lengvus batus, kuriuos ta ip pat 
dovanoja Šarūnas ir Amerikos 
lietuviai bei Šarūno komanda. 

Koks džiaugsmas! Kiekvienas 
aklųjų mokyklos mokinys ap
siauna naujus, patogius spor
tinius batus. Jų veidai nušvinta, 
jie negali tikėti savo laime. 

Matau, kaip auga į šalį deda
mų jau nudėvėtų, apiplyšusių, 
skylėtų batų krūva. Vaikai tar
tum atsisveikina su praeitimi, 
su savo bėdomis. 

Po kelių dienų paskambinau 
direktorei Daujotienei. J i vėl 
džiaugiasi: 

— Vaikai tą naktį ilgai neuž
migo. Visose klasėse dabar tik 
ir kalba apie Šarūną ir Ameri
kos lietuvius, kurie jam padeda 
kaupti lėšas... Dar kartą ačiū! 

O Šarūno atstovai tą kar tą iš 
mokyklos išvažiavo, aptarę nau
jas pagalbos formas. Mokyklai 
būtinai reikia kompiuterinės 
technikos, asmeninių magneto
fonų. Brailio šrifto mašinėlių... 

— Pateikite paraišką, — pasa
kė Algis Ližaitis, — ir pasisteng
sime viską gauti... 

Ir silpnai regintiems bei aklie
siems vaikams tikrai reikia 
padėti. Juk dabar tiesiog plyšta 
širdis, kai matai , kaip vaikai 
lentelėse aštria adata pūslėtais 
prištais išbado Brailio rašto 
raides, kaip jie sunkiai mokosi 
rašyti ir skaityti... 

Apie garsaus mūsų krepšinin
ko iniciatyvas ir gerus darbus 
Lietuvoje galima būtų rašyti ir 
rašyti. J au pradėjo veikti Šarū
no viešbutis, Šarūno krepšinio 
mokykla, šefuojami ir Anykščių 
Aulelių našlaičių namai. 

Tikrai dosni ir gera Šarūno 
širdis. Puikūs ir Amerikos lietu
viai, kurie nuoširdžiai talkina 
Šarūnui telkti lėšas ir jas skir
t i vaikams. 

Ypač graži iniciatyva remti 
našlaičius, kuriuos augina šei
mose jaut rūs žmonės, giminės, 
artimieji. Lietuvoje dabar yra 
arti 10 tūkstančių našlaičių. 
Daugiau 5000 gyvena šeimose. 

Lietuvos vaiku fondas ir rūpi
nasi našlaičiais, stengiasi, kad 
ko daugiau našlaičių būtų au
klėjami šeimose Čia mums la
bai gražiai talkina Krikščioniš
kasis Vaikų fondas iš Amerikos, 
kurio būstinė yra Ričmonde 
(Virginijos valstijai. Jų fonde jau 
yra 500 Lietuvos vaikų kortelės, 
kuriems parenkamos amerikie
tiškos šeimos-sponsoriai. Tuo 
patyrimu susidomėjo ir Šarūnas 
Marčiulionis. 

Dabartiniu metu Šarūnas pa
ėmė globoti 125 Lietuvos našlai
čius, kurie auklėjami šeimose. 
Tuo būdu kiekvieną mėnesį vai
kai gauna pini-rinę paramą, ku
ri dabar siekia arti 2,500-2.800 
talonų. Kaimo vietovėse tai 
labai didelė parama. 

Lietuvos vaiką fonde yra daug 
x skaitome padė-

plaistytus aša-
laiškų, kuriu 
kos žodžius, 
romis. 

Šiuo metu 
kos lietuvia; 
200 našlaičii 
kad ir jie 

Š rūnui ir Ameri-
ns perdavėme dar 
martelių. Tikimės. 

-..lauks tikslinės 
pagalbos. Ši ort^albos forma yra 

labai gera ir patikima, nes nei 
vienas centas nenueina į šalį, o 
patenka konkrečiam vaikui. 

Mes džiaugiamės, kad kaupt i 
lėšas, skiriamas vaikams, pade
da Amerikos lietuviai. Mes 
dėkingi ir „Golden State War-
riors" komandai bei jos talki
ninkams, kur ie parduodami ir 
platindami sportinius marški
nėlius ir reklaminę medžiagą 
gali padėti Lietuvos našlai
čiams, vaikams invalidams. Ši 
parama dabar labai reikalinga 
Lietuvai, jos žmonėms, o ypač 
vaikams. 

Mane labai jaudina gerumo 
šv i e sa , k u r i sk l i nda iš 
Amerikos! 

Lietuvos vaikai įgyja daug 
draugų. Kartais tai svarbiau 
net už materialinę paramą. J u k 
kaip svarbu vaikui, o ypač in
validui, žinoti, kad toli už Atlan
to juo rūpinasi, jį remia dvasiš
kai, nori su juo bendrauti!.. Tai 
brangiau už kokius pinigus! 

Ačiū Tau, Šarūnai! 
Ačiū Jums, taurūs ir geri Lie

tuviai , kurie negailite nei jėgų, 
nei energijos, padėdami mums 
per Šarūno fondą. 

J u m s dėkoja šimtai Lietuvos 
vaikų, motinų, močiučių. 

Labai svarbu, kad GERUMO 
ŠVIESĄ IŠ AMERIKOS savo 
ŠIRDIMI pamatė ir aklieji 
vaikai! Tikėkite, tai nepamirš
tami vaizdai ir jaudinančios 
akimirkos. 

Dar kartą nuoširdus ačiū! 

P o e t a s J u o z a s N e k r o š i u s 
Lietuvos Seimo narys, 

Lietuvos vaikų fondo 
pirmininkas 

Mirus 

A.tA. 
BRONEI MAŠALAITIENEI, 

nuosirc 
marčiai 

ą užuojautą re iškiame sūnui PUTINUI, 
ANILORAI ir vaikaičiams KĘSTUČIUI ir 

VYTAUTUI. 

Kunigunda ir Kazys Gudėnai 

Mylimai Mamytei 
Lietu >je m i r u s , ALFONSĄ ARLAUSKĄ, žmoną 
DAN ir v isus šeimos a r t imuos ius nuoširdžiai 
užjai ame. 

L. M. Kupcikevičiai 

* 
* 

AMERICA* TRAVEL SERVICE 
9439 8. EDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (70«< 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

Jau daug a . negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausior- kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacija >kambinti. 1-70e-422-3OO0. Darbo vai.: pknwd., «n-
trad., Iietvl-td. Ir p*nktd. 9 v.r . -5 v. p.p. Tr«čd. 9 v . r . -7 v.v. 

A.tA. 
JUOZAS JUŠKA 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL. 
Mirė 1993 m. vasario 15 d., 1 vai. p.p., sulaukęs 90 m. 

amžiaus. 
Gimė Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmona Genovaitė. 
Lietuvoje: dukra Antanina Stankiene, anūkė Danutė 

Mažutavičienė, proanūkės: Nomeda ir Aurelija; anfikaa Česlo
vas Stankus su žmona Lina, proanūkai: Tomas ir Ingrida; 
anūkė Laimutė Kontrimienė su vyru Kęstučiu, proanūkai: 
Jūratė, Kęstutis ir Giedrė. 

Floridoje: sūnus Vilius, marti Zita, anūkė Virginija Petit t 
su vyru Richard, proanūkė Jennifer; anūkas Viktoras su 
žmona Catherine; anūkė Silvija Bukauskienė su vyru Vytau
tu, proanūkas Antanas. 

Chicagoje sūnus Steponas su žmona Irena, anūkai: Alicija 
ir Andrius. 

Lietuvoje seserys Adelė Muralienė su šeima ir Bronė 
Juškaitė. 

Giminės Amerikoje ir Lietuvoje: Edvardas Praninskas su 
žmona, Aleksas Praninskas su žmona, Janina Solienė, Janina 
Praninskaitė; brolių vaikai, kiti giminės, draugai bei 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas vasario 19 d., penktadienį nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
A ve. 

Laidotuvės įvyks vasario 20 d., šeštadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks ge
dulingos šv. Mišios ui velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkai, p roanūka i i r k i t i 
giminės. 

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

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 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermi tage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest 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 
2333 VU-st 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus laidotuvių n a m u s gal i te p a s i e k t i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD Ai PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
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APLINK 
M U S 

x Nekalto Prasidėj imo pa
rapija Brighton Parke ruošia 
linksmą priešgavėninį pobūvi — 
Mardi Gras — šeštadienį, va
sario 20 d., nuo 6 iki 10 vai. 
vakaro, sekmadienį, vasario 21 
d., nuo 12 iki 6 vai. vakaro. 
Pobūvis vyks parapijos salėje — 
bus linksmos muzikos, valgių, 
žaidimų ir kitų įdomybių. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti ir smagiai „užsigavėti", tuo 
pačiu paremiant parapiją. 

x Prof. dr. Jonas Račkaus
kas , Lituanistikos Tyrimo ir 
studijų centro pirmininkas, ir 
dr. Robertas Vitas, vykdomasis 
vicepirmininkas, vasario 6-13 d. 
lankėsi Lietuvoje, kur tarėsi su 
Lietuvos Istorijos Instituto va
dovybe apie bendrai ruošiamą 
naują Lietuvos istorijos veikalą. 

x Antrom sausio 13 d. me
tinėm paminėti Vašingtone 
buvo surengta, iš Lietuvos at
vežta, nuo 4 iki 14 metų vaikų 
meno darbų paroda — tai Lie
tuvos vaikų įspūdžiai po žiau
rių įvykių, išreikšti dažais dro
bėje. Paroda yra Lietuvos 
Ambasados nuosavybė. Ji buvo 
išstatyta Kapitoliuje, o dabar, 
visą vasario mėnesį, yra Va
šingtono Vaikų muziejuje. Ko
vo mėnesį paroda bus atsiųsta 
į Čikagą. Čia paroda rūpinasi 
JAV LB Socialinių ir Švietimo 
reikalų tarybos, koordinuos Le
onas Narbutis. 

x Vėjas Liulevičius, čika-
giškis Pensilvanijos universi
t e to doktorantas, skaitys 
paskaitą kovo 7 dieną Philadel-
phijoje ruošiamame Šv. 
Kazimiero minėjime. Šventė 
prasidės 10:30 v.r. šv. Mišiomis 
Šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių bus mi
nėjimas, ruošiamas Philadelphi-
jos ateitininkų. 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijai Brighton 
Parke reikalinga sekretorė ar
ba sekretorius. Pageidaujama, 
kad mokėtų ir lietuviškai. Dėl 
informacijų prašome kreiptis į 
parapijos kleboną kun. Anthony 
Puchenski, tel. (312) 523-1402. 

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus H istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
se vietovėse popiežius lankysis, 
bus pranešta vėliau. Amerikos 
lietuvių ekskursijos Lietuvoje 
galės tęstis dvi savaites, o jei 
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai 
svarbu jau dabar užsisakyti sau 
vietas. 

(sk) 

x „Kalba Vilnius". Klausy
ki te Grundig radijais. 15 
modelių. Gradinskas, 2512 W. 
47 St., C hicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 

x MAISTO SnJNTTNlAl -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 S t , C hicago. 
IL 60829, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x J A V LB Švietimo ta ryba 
gavo padėkos laišką iš Lietuvos, 
pasirašytą Lietuvos Švietimo ir 
Kultūros ministro D. Trinkūno. 
Laiške rašoma: „Širdingai 
dėkojame jums, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo tary
bai, visiems tautiečiams, auko
jusiems, rinkusiems ir rūpinu
siems 20 tonų siuntinio moko
mosios literatūros ir drabužių 
pasiuntimu į Lietuvą. Tai tikrai 
nepaprastai didelė dovana ir 
parama Tėvynei, kuri šiuo metu 
išgyvena ne geriausius laikus. 
Jūsų aukos palengvina Lietuvos 
mokyklai pereiti prie Vaka
ruose taikomų mokymo me
todikų, o mūsų mokytojams ir 
moksleiviams bus puiki galimy
bė plėsti savo akiratį, susipažįs
tant su naujais pedagogikos 
pasiekimais". Siuntinys buvo 
surinktas ir pakrautas Lemon-
to lietuvių centre lapkričio mėn. 
pabaigoje. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje vasario 26 d., penkta
dienį, 7:30 v.v. įvyks svarstybos 
tema: „Katalikų Bažnyčia ir 
lietuvių tauta". Prof. Saulius 
Sužiedėlis skaitys paskaitą apie 
Katalikų Bažnyčios istorinį 
vaidmenį, formuojant tautinę 
tapatybę. Kun. Antanas Saulai-
tis kalbės apie Katalikų Bažny
čios vaidmenį pastarųjų metų 
nepriklausomybės judėjime 
Lietuvoje. Šios programos svar
bi dalis bus demonstravimas 
unikalinių skaidrių apie religiją 
Lietuvoje nuo priešistorinių iki 
šiuolaikinių įvykių, o taip pat 
ištraukas iš paskutiniųjų įvykių 
Lietuvoje vaizdajuosčių. Po 
vakaronės vaišės. 

x „Skautų aido" 70 metų 
jubil iejus Čikagoje bus iš-
lulmingai minimas balandžio 25 
d. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Minėjimą ruošia Čikagos 
skautininkų,-ių „Ramovė". 
Ruošiama įdomi programa ir 
vaišės. 

x M u z i k a s A l g i m a n t a s 
Barniškis savo dainavimu pra
tu r t ins šio sekmadienio 
koncertą Jaunimo centre. Kon
certo pradžia 2 vai. p.p. Visas 
pelnas skiriamas Čikagoje vei
kiančio Lietuvos konsulato 
parėmimui. Visi Čikagos ir 
apylinkių lietuviai raginami 
koncerte gausiai dalyvauti. 

x J o n a s Kasiulaitis iš Mia-
mi Beach, Fla., vėl atsiuntė 
„Draugo" redakcijai gražių 
minčių pluoštelį. Šiuos trumpus 
posakius mielai panaudosime 
„užkamšėlėms" — kai per maža 
vietos straipsneliui ar nuotrau
kai, o per daug palikti tuščia. 
Ačiū. 

x Užgavėnių blynai vasario 
23 d., antradienį, nuo 5 v. p.p. 
iki 8 v.v. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Blynai, spurgos, 
varškės vyniotiniai ir dar daug 
kitų skanumynų. Kviečiame 
skaniai ir sočiai pasivaišinti. 

(sk) 
x Valdo Adamkaus įspū

džius iš pereitą sekmadienį pasi
baigusios rinkiminės kampa
nijos į Lietuvos prezidento pos
tą išgirsite vasario 19 d., 
penktadienį, 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Rengia Santa
ros-Šviesos Federacija. 

(sk) 
x Polikaitis Accounting & 

Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu į na
mus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant tel. 
708-597-9454. 

(sk) 

x American Travel Service 
skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iš 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

Naujoji Jaunimo centro valdyba ir taryba. I eil. iš kair.: Juozas Masilionis, Salomėja Endrijonienė, 
Vaclovas Momkus; II eil.: Viktoras Jautokas, Alps Čepėnas, Aleksas Lauraitis, Jonas Paronis, 
Stasys Žilevičius, Stasys Džiugas. Kadangi Jonas Tamulaitis visus fotografavo, jo nuotraukoje 
trūksta. 

„DRAUGO" VAJAUS 
RENGIAMŲ 

KONCERTŲ PYNĖ 
Suorganizuoti koncertus da

rosi vis sunkiau. Net tokia ne
pailstanti organizatorė, kaip 
Marija Remienė — jau pradeda 
nusiskųsti. Pirma, sunku suras
ti atlikėjus, kurie nebūtų po 
keletą sykių mūsų scenose 
buvę. Antra, taip pat nepaslap-

x Naujutėlaitis, vos tik, „iš
keptas", lietuvių jėzuitų Čika
goje leidžiamas ,,Laiškų lietu
viams" numeris jau ant mūsų 
redakcijos stalo. Galima teigti, 
kad tai punk tua l i aus i a i 
išeinantis išeivijos lietuvių 
žurnalas, ir tai tikriausiai yra 
redaktor iaus kun. Juozo 
Vaišnio, SJ nuopelnas. Šiame — 
vasario mėn. — numeryje rašo 
V. Kasniūnas, kun. A. Paliokas, 
prel. J. Prunskis, A. Gusčius, 
Chiara Lubich, Rita Vinciū-
nienė ir daug kitų. Yra įprasti
niai knygų, šypsulių, kalbos, 
įvairybių ir trumpų kronikinių 
žinių skyriai. Viršelis ir vinje
tės dail. Rasos Sutkutės, o 
numeris iliustruotas Juozo Polio 
nuotraukomis iš Vilniaus uni
versiteto. 

x Rolandas Pavilonis , Vil
niaus universiteto rektorius, šį 
penktadienį, vasario 19 d., 7 vai. 
vak. Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje kalbės tema: „Aukš
tojo mokslo padėtis ir per
spektyvos Nepriklausomoje 
Lietuvoje". Vakaronę ruošia 
Filisterių Skautų sąjungos 
Čikagos skyrius. Visi kviečiami. 

x Kaziuko mugė, tradicinis 
metinis skautijos renginys, 
Jaunimo centre ruoš iamas 
sekmadienį, kovo 7 d. Čikagos 
skautai ir skautės, talkinami 
tėvų ir mamyčių, sparčiai 
ruošiasi, kad ji būtų įdomi 
visiems a t s i l ank ius i ems . 
Laukiama ne tik gausaus čika-
giečių apsilankymo, bet ir 
svečių iš kitų miestų ir valstijų. 

x Tie pa ty s vaikučiai , ku
riuos neįmanoma rytais apreng
ti, jus nustebins savo madin
ga apranga „Skambėk, pavasa
rėli" madų parodoje vasario 21 
d., sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
Lexington House salėje, 7715 
W. 95th St. Rezervacijoms 
skambinkite: Aldonai Weir 
708-964-9120 arba Lidijai Palu-
kaitienei 312-471-2643. 

(sk) 

tis, darosi vis sunkiau surasti, 
kas atvykstančius norėtų keletą 
dienų pagloboti. Be to, nelengva 
ir sales užpildyti. Bet nepaisant 
to, rankų nereikia nuleisti, tad 
ir rengiama ši koncertų pynė. 
Neužtenka tik apie kultūrinį 
nuosmukį kalbėti, reikia ir su 
juo kovoti. „Draugas" visuomet 
rodė daug dėmesio kultūrinei 
veiklai ir ją skatino Tad ir toks 
koncertų rengimas sutampa su 
ilgamete „Draugo" linija. O 
jeigu nieko nedarysime, tai grei
tu laiku kultūrinėje pelkėje 
pasiliksime. 

Visuomenė yra prašoma dau
giau dėmesio skirti šiems kon
certams. Šių koncertų pynę at
liks sol. Giedrė Kaukaitė ir 
muzikos docentė pianistė 
Gražina Ručyte-Landsbergienė 
— akompaniatorė. Dabar 
plačiau susipažinkime su kon
certų atlikėjomis. 

Sol. Giedrė Kaukaitė — sop
ranas - 1968 m. baigė LTSR 
konservatoriją, 1968-70 stažavo 
Milano „La Scala" teatre. 
1968-78 LTSR operos ir baleto 
teatro, nuo 1978 m. LTSR 
filharmonijos solistė. Jos sukur
ti svarbesni vaidmenys: Valdo
vės sesuo (Vytauto Barkausko 
„Legenda apie meilę"), Katry
tė (Juliaus Juzeliūno „Sukilė
liai"), Tatjana (P. Čaikovskio 
„Eugenijus Oneginas"), Marga
ri ta (Gounod, ..Faustas"), Des-
demona (Verdi „Otelio"), Mimi 
(G. Puccini „Madama But-
terfly") ir daug kt. Vaidino ir 
dainavo Lietuvos televizijos mu
zikiniuose filmuose. 1979 gavo 
Sąjunginio televizijos muzikinių 
filmų festivalio premiją už 
geriausią moters vaidmenį. Į 
savo koncertinį repertuarą ne
vengia įtraukti ir naujoviškų 
kūrinių. Tokiu būdu galime iš
girsti ir dabartinius Lietuvos 
kompozitorius. Ji spaudos ir kri
tikų buvo ir yra aukštai ver
tinama. Pacituosiu vieną tokių 
pasisakymų. 

„Giedrė Kaukaitė man yra 
vokalinio meno reiškinys. Joje 
randu tai, ką dažnai turi pačios 
ryškiausios žvaigždės: visiška 
dainavimo, kalbos - balso ir 
dikcijos - išvaizdos ir laiky
senos harmonija, kultūra ir san
tūrumas, retas interpretavimo 
subtilumas bei nuginkluojantis 
žavesys", Bohdan Pociej, „Ruch 
Muzycny", Lenkija. 

Gražina Ručyte-Landsbergie
nė — pianistė. 1959 baigė LTSR 
konservatorija Balio Dvariono 
klasę). 1958-85 LTSR operos ir 
baleto teatro koncertmeisterė. I 
jos biografija reikėtų įtraukti 

su koncertais lankėsi Švedijoje, 
Australijoje, Čekoslovakijoje, 
Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir 
JAV. Yra ir keletas jos 
plokštelių. 

„Draugo" koncertas Čikagoje 
rengiamas vasario 28 d. 
Jaunimo centre. Kitose vie
tovėse koncertai vyks šia tvar
ka: St. Petersburge kovo 3 d., 
Miami kovo 7 d., Clevelande 
kovo 14 d. ir Detroite kovo 21d. 
Taip pat tenka paminėti tuos, 
kurie prisideda prie šių kon
certų organizavimo: St. Peters
burge inž. M. Šilkaitis, Miami 
muz. A. Šimkus, Clevelande VI. 
Plečkaitis, buv. Čiurliono an
samblio pirm., o Detroite G. Gri
gaitienė, LB pirm. Visiems or-
ganizuotojams ir jų talki
ninkams reiškiame padėką. 

J . Zygas 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUS LANKĖSI 

LIETUVIU FONDE 

Prof. dr. Rolandas Pavilionis, 
Vilniaus universiteto rektorius, 
lydimas dr. Tomo Remeikio, š.m. 
vasario 13 d. lankėsi Lietuvių 
fondo būstinėje. Susitikime 
dalyvavo LF valdybos bei tary
bos nariai: pirm. Stasys Baras, 
dr. Antanas Razma, dr. Jonas 
Valaitis, dr. Gediminas Ba-
lukas, Antanas Juodvalkis, 
Daina Kojelytė, Kostas Dočkus, 
Vytautas ir Gražina Kamantai 
ir Bronius Juodelis. 

Svečias, atvykęs į dešimties 
JAV ir dešimties Europos uni
versitetų rektorių konferenciją, 
surado laiko užsukti ir į Čika
gą aptarti kai kuriuos aktualius 
reikalus su Lietuvių fondo va
dovybe. Pasitarime buvo palies
ti ekonominiai Vilniaus uni
versiteto sunkumai, negaunant 

finansinės paramos iš valstybės 
iždo. Tas privertė persitvar
kyti, mažinant mokomąjį per
sonalą, sumažinant biurokrati
ją tarp katedrų ir fakultetų, įve-' 
dant studentams mokslapini-
gius, nuo kurių vėliau at
leidžiami darbščiausi studentai. 
Didžiausias Vilniaus universi
teto rūpestis yra naujos biblio
tekos s ta tyba . Bibliotekai 
reikalingi trys pastatai-blokai, 
pagal paruoštus planus. Šiuo 
metu jų statyba kainuotų apie 
5 milijonus dolerių. Statyba 
truktų 3-5 metus. Kainos, be 
abejo, kiltų. Šiuo metu reika
linga sutelkti apie 2 mil. dolerių 
sumą ir pradėti pirmojo bloko 
statybą. Ji išgelbėtų universi
teto sandėliuose pelyjančią bib
liotekos dalį, kuriai trūksta 
lentynų dabartinės bibliotekos 
patalpose. Be to, sandėliuose 
gulinčia bibliotekos medžiaga 
nei studentija, nei profesūra 
negali pasinaudoti. 

Lėšų stoka trukdo ir naujai 
įvedamų studijų bei tyrimų 
centrų išvystymą. Rektorius pa
brėžė, kad Vilniaus universi
tetas dar neskęsta skolose, kaip 
kai kurios kitos Lietuvos aukš
tosios mokyklos. Taupiai tvar
kantis, šių metų išlaidos dar vis 
padengiamos likučiais nuo 1992 
m. Lėšų stoka labai trukdo dės
tytojų ir studentų stažuotę 
Vakarų pasaulio universite
tuose. O tas yra būtina, norint 
pritaikyti programas ir joms pa
ruošti naują, jaunesnę profesūrą 
pagal Vakarų s tandar tus . 
Naudota sovietinė sistema ir jos 
programos nebetinka teisei, 
ekonomikai, politiniams bei 
humanitariniams mokslams, 
medicinai. 1992 m. vasarą Va
karų aukštosiose mokyklose 
stažavosi 500 dėstytojų ir 200 
studentų. Pagal s tudentų 
paruošimą Vakaruose reikia, 
kad 10% studentų stažuotųsi 
užsienio universi tetuose. 
Vilniaus universitetui turint 
8,000 studentų, apie 800 turėtų 
stažuotis Vakarų pasaulyje. 
Diplomatų paruošimui daug 
vilčių teikia Tarptautinių san
tykių institutas. Dėstymui jame 
svečiais kviečiami prof. dr. T. 
Remeikis, prof. dr. V. Vardys 
bei kiti. Pasitarimo diskusijose 
buvo pabrėžtas reikalingumas 
konsoliduoti ir koordinuoti 
mokslines disciplinas tarp da
bar esančių 5 universitetų bei 
kelių akademijų, dabar 
veikiančių Lietuvoje. To 
reikalauja visos Lietuvos sunki 
ekonominė būklė, nesitikint jos 
greito pagerėjimo. 

Lietuvių fondo atstovai kėlė 
klausimus apie atvykstančių 
studentų atranką Lietuvių fon-

vieną svarbu jos gyvenimo 
NAMAMS PIRKTI PA-į epizodą. Ji 1948 m. įstojo į 

' Kauno konservatoriją, bet buvo 
ištremta prie B?ikalo ežero, tad 
tik grįžusi iš tremties tegalėjo 
muzikos studijas baigti. Yra 
koncertavusi su Virgilijum No
reika, Gražina Apanavičiūte, 
Vaclovu Daunoru, Giedre 
Kaukaite, Irena Milkevičiūte ir 
kt. Atlieka lietuvių ir kitų 
kompozitorių kūrinius. Koncer
tų kelionėse su operos ir 
kamerinio dainavimo solistais 
ir choriniais- kolektyvais 
aplankė daugelį Kraštų. Be dau
gelio Sovietų Saiungos miestų 

x 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savįngs, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Kovo mėn. an t rą savai tę 
važiuoju automobiliu į St. Pe-
tersburg, FL. Galiu paimti 
vieną arba du bendrakeleivius. 
Turėtų būti pajėgūs padėt vai
ruoti. Skambinti: 708-587-8683. 

(sk) 
Pianistė Gražina Ručyte-Landsbergienė ir solistė Giedrė Kaukaitė. Jos atliks 
programą „Draugo" koncerte Čikajroie ir kituose lietuviu telkiniuose 

do stipendijų skyrimui. Rek
torius pažadėjo bendradarbiau
ti šioje srityje. Jis paminėjo, kad 
Yale ir Wisconsin universite
tai pažadėjo priimti Vilniaus 
universiteto studentus stažuo
tėms. Rektorius pasiūlė, kad 
Lietuvai skirto LF milijono dole
riai nebūtų plačiai po truputį 
barstomi, bet stambesnės sumos 
būtų skiriamos ilgai išlie-
kantiems mokslo židiniams, 
kaip Vilniaus universiteto bib
liotekai. 

Br. Juodel is 

VASARIO 16-JI 
TĖVIŠKĖS 

PARAPIJOJE 

Vasario 16-ji Čikagos lietuvių 
evangelikų-liuteronų Tėviškės 
parapijai jau visada buvo svar
bi ne tik kaip tautos Nepriklau
somybės atgavimo šventė, bet ir 
pačios parapijos tolimesnės 
ateities užsitikrinirnas. Kaip jau 
per 40 metų, taip ir šiemet 
parapijos visuotinio susirinkimo 
naujai išrinktieji kandidatai 
buvo įvedami į parapijos tarybos 
pareigas. Kadangi išeivijos 
lietuvių bendruomenėje Tėviš
kės parapijai esant visai nepri
klausomai nuo kitų bažnytinių 
institucijų, tarybai tenka nešti 
visą atsakomybę ant savo pečių. 

Tad ir š.m. vasario 14 d., mi
nint tautos Nepriklausomybės 
paskelbimą, iškilmingų pamal
dų metu Tėviškės bažnyčioje 
visa parapija žvelgė su 
dėkingumu ir pasididžiavimu į 
prie altoriaus sustojusius vyru3 
ir moteris priesaikai tarnauti 
Dievui, savo parapijai, ati
tinkamu įnašu prisidedant prie 
išeivijos lietuvių bendro dva
sinio bei kultūrinio gyvenimo 
kėlimo. Vysk. Hansui Dumpiui 
perskaičius evangelikų-liu
teronų bažnyčios santvarkos 
nuos ta tus ir ka ip , pagal 
apaštalą Povilą, turi būti šios 
pareigos vykdomos, visi vien
balsiai pasižadėjo su Dievo pa
galba jų laikytis. 

Š.m. Tėviškės parapijos tary
bą sudaro: Kasparas Vaišvila — 
pirmininkas, dr. Algimantas 
Kelertas — vicepirmininkas, 
Algirdas Jonušaitis — sekreto
rius, Siegfriedas Genutis — 
iždininkas, Ida Kasparaitienė ir 
Frank Pėteraitis — seniūnai, 
Adas Enzinas ir Mikas Liuber-
tas — ūkvedžiai; Valdas Aušra, 
Irma Biknerytė, Aldona Bun-
tinaitė, Lėna Leipienė, Mar
tynas Pauperas ir Lydia Jonu-
šaitytė-Wiede — kasininkai. 
Kandida ta i s liko: Vilius 
Albrechtas ir Sigitas Vinkleris. 

Bažnyčioje pamaldoms užsi
baigus, parapijos salėje dar 
įvyko trumpas tautos Nepri
klausomybės paminėjimas. Ka
dangi daugelis numatė vykti į 
bendrąjį Čikagos lietuvių Nepri
klausomybės minėjimą ne
toli esančioje Marijos aukš-
tesnioje mokykloje, parapijos 
salėje minėjimas buvo visai 
trumpas. Po Aldonos Bun-
tinaitės giedotų Amerikos ir 
Lietuvos himnų, teol. stud. 
Valdas Aušra suglaustai 
apibūdino lietuvių tautos padėtį 
ir jos reikšmę, siekiant Nepri
klausomybės. Erika Vinklerytė 
dar padeklamavo Emos Žiob-
rienės sukurtą eilėraštį apie 
laisvės rytojų. Vysk. Hansui 
Dumpiui sukalbėjus maldą 
prieš valgį, dalyviai vaišinosi 
Moterų draugijos pagamintais 
pietumis. Visi buvo labai 
dėkingi Idai Jonušaitienei, Mė
tai Mejerienei, Martai Nau-
jokienei ir kitoms pagel-
bininkėms už visą jų triūsą, pa
ruošiant pietus. 

VB 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




