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Lietuva orientuosis į 
Vakarus 

Penktadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 26 d. (Elta) — 

„Savo šventa pareiga laikysiu 
sukūrimą tokios visuomenės, 
kurioje būtų puoselėjamos 
visuotinai pripažintos žmogaus 
teisės, kurioje saugiai jaustųsi 
kiekvienas pilietis", inauguraci
nėje kalboje pažymėjo Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas. „Visos valstybės insti
tucijos privalo užtikrinti kiek
vieno Lietuvos piliečio nekal
tumo prezumpciją, asmens ir 
turto neliečiamybę, verslo lais
vę" kalbėjo prezidentas. Jis 
pakvietė visas Lietuvos poli
tines partijas ir judėjimus 
susitarti dėl bendradarbiavimo, 
sprendžiant svarbiausias krašto 
problemas, pasirašyti santarvės 
deklaraciją. 

„Svarb iaus ia i s Lietuvos 
užsienio politikos kriterijais bus 
pragmatizmas ir valstybės inte
resų gynimas", pasakė A. Bra
zauskas. „Santykiai su bet 
kuria valstybe bus grindžiami 
tarpusavio pagarba, tolerancija, 
nesikišimu į viena kitos vidaus 
reikalus. 

„Lietuvos ateitį matau tik Eu
ropoje", pažymėjo prezidentas 
„Mes be jokios abejonės orien
tuosimės į istorijos išmėgintą 
Vakarų demokratijos, ekonomi
kos ir kultūros modelį. Tačiau 
neabejoju, kad Lietuvai, 
ieškančiai savo vietos tarp R/tų 
ir Vakarų, reikalinga subalan
suota politika. Viena iš svar
biausių stabilumo Baltijos 
regione, o tuo pačiu ir Lietuvo
je sąlygų, yra visiškas Rusijos 
kariuomenės išvedimas pagal 
pasirašytą grafiką. Turime pa
laipsniui mažinti priklauso
mybe nuo vien :ik Rytų žaliavų -
ir rinkos. Dėl to privalome ra-
cionliai panaudoti pasaulio 
Rekonstrukcijos ir Vystymo 
Banko, Tarptautinio Valiutos 
Fondo, kitų organizacijų kredi
tus bei kitokią finansinę pa
galbą, visokeriopai skatinti 
privataus užsienio kapitalo in
vesticijas į Lietuvos ūkį. 

„Niekas mums neatneš geres
nio gyvenimo iš svetur", baig
damas inauguracinę kalbą pa
sakė prezidentas. „Teks išmokti 
dirbti ir gyventi patiems, pasi
kliaujant pirmiausia savo jėgo
mis ir savo protu. Tikiu, kad tai 
mums pavyks ir mes sukursime 
tvirtą valstybę, išsaugosime 
savo laisvę, nepriklausomybę ir 
demokratiją. 

„Tikiu, jog šiandienos sunku
mai — laikini. Tikiu, kad mūsų 
Tėvynė pakils ir suklestės. 
Tikiu, kad Lietuvos laukia 
puiki atei t is . Šią istorinę 
valstybės gyvenimo valandą aš, 
Lietuvos Respublikos preziden
tas, išrinktas tautos valia, 
kviečiu Lietuvos žmones santar
vei ir darbui visiems mums 
brangios Tėvynės labui". 

Opozicija susirūpino dėl 
galimos Rusijos į takos 

Vasario 25 d. Seimo plenari
niame posėdyje perskaitytas Tė
vynės Santaros — opozicijos pa
reiškimas, kuriame perspėjama, 
kad Lietuvai, jos Nepriklauso
mybei gali būti rezgamos toli 
siekiančios politinės bei eko
nominės pinklės, manipuliuo
jama Seimo daugumos revanšo 
jausmais. Pareiškime atkrei
piamas dėmesys į galimą Lie
tuvos izoliacijos nuo Vakarų 

pavojų, nors tuo pačiu pasi
sakoma ir už kuo geresnius san
tykius su demokratine Rusija. 
Tėvynės Santara ragina paro
dyti didelį atsargumą tuo laiko
tarpiu, kai demokratijai Rusijo
je gresia pavojus, o jos kariuo
menė iš Lietuvos dar neišvesta. 

Kitame opozicijos pareiškime 
susirūpinta dėl galimų padari
nių, Rusijos įmonei sudarius su
tartį su Mažeikių naftos perdir
bimo įmone. Pareiškime rašo
ma, kad sutartis sudaryta ne dėl 
naftos perdirbimo, o dėl naftos 
perdirbimo įmonės išnuomavi-
mo Rusijos koncernui ir tai 
reiškia pirmą žingsnį, perduo
dant vieną iš strateginių Lie
tuvos pramonės šakų monopoli-
nėn Rusijos kontrolėn. 

Č. Juršėnas — Seimo 
pirmininkas 

Seimo posėdžio pradžioje buvo 
panašu, kad Seimo pirnininkas 
bus renkamas iš vieno kandida
to — LDDP atstovo Česlovo Jur
šėno. Tačiau vėliau į šį postą 
buvo pasiūlyta ir socialdemo
krato Aloyzo Sakalo kandida
tū ra . Slaptu balsavimu už 
Česlovą Juršėną balsavo 64, 
prieš — 49, už Aloyzą Sakalą — 
11, prieš - 102. 

Paneigiama atominio kuro 
vagystė 

Iganlinos atominės elektrinės 
reaktoriaus darbuotojų virši
ninkas Vladimir Zimin paneigė 
gandus, kad šiomis dienomis iš 
Ignalinos atominės elektrinės 
pavogtas atominis kuras. Jis pa
tvirtino, kad kasetė su 112.1 
kilogramais urano yra elektri
nėje, nors kol kas negali pasa
kyti, kurioje saugykloje. 

V. Zimin papasakojo, kad 
kasetės pasigesta, atliekant 
metinę dokumentacijos ir kuro 
inventorizaciją. Dokumentuose 
užfiksuota, kad ieškoma kasetė 
buvo priimta, tačiau nenurody
ta, į kurią saugyklą ji vėliau 
pateko. Reaktoriaus darbuotojų 
viršininkas įsitikinęs, kad po 
poros dienų kasetė su uranu bus 
surasta. 

Atvyks Vokietijos kar inė 
delegacija 

Penktadienį į Vilnių atvyks 
Vokietijos gynybos ministras 
Bernd Wilz ir grupė ministeri
jos pareigūnų. Jie dalyvaus 
karinės technikos ir aprangos 
perdavimo Krašto apsaugos mi
nisterijai ceremonijoje. 

Vokietijos gynyba — Bundes-
wehr padovanojo Krašto ap
saugos aviacijos tarnybai du 
lengvuosius transporto lėktu
vus. Jie skirti kariškiams ir 
kroviniams gabenti vidutinius 
nuotolius. Neatlyginamai pa
skirta ir lauko tipo automobilių, 
kitos technikos. Viešnagės metu 
bus aptarta keturių karo laivų 
perdavimo Lietuvai sutartis. 

Numatoma, jog Vokietijos ka
riniai pareigūnai susitiks su 
Seimo Nacionalinio saugumo 
komiteto. Krašto apsaugos ir 
Užsienio reikalų ministerijų va
dovais. 

Mažėja valdžios p a r a m a 
mokslui 

Lietuvos Mokslų Akademija. 

Clinton ir Jelcinas 
turės viršūnių 

konferenciją 

Po tris valandas trukusių pasitarimų Genevoje Rusijos užsienio ministras Andrėj Kozyrev ir JAV 
valstybės sekretorius Warren Christopher bendroje spaudos konferencijoje pranešė, kad prezidentai 
Jelcinas ir Clintonas susitiks viršūnių konferencijoje balandžio 4 diena. 

Socialistai verčia kaltę savo 
pažibai prez. Mitterrand 

Paryžius, vasario 23 d. (NYT) 
— Socialistų partija Prancū
zijoje, kurios populiarumas 
nusmuko po to kai išaiškėjo fi
nansiniai skandalai, intrygos, 
nusprendė, kad galės atsigauti 
po silpno pasirodymo kovo mė
nesį vyksiančiuose parlamento 
rinkimuose, jei pasiseks už visa 
tai apkaltinti prezidentą Fran-
cois Mitterrand. 

Kadangi šiuo metu atrodo, 
kad konservatorių koalicija per
ims valdžią, socialistai skuba 
nusigręžti nuo to asmens, kuris 
1981 metais juos atvedė į val
džią. Dabar socialistai stengiasi 
įtikinti balsuotojus, kad kovo 21 
ir 28 jie atmes ne socializmą, 
bet „Mitterrandizmą". 

Pirmąjį smūgį sudavė ilgame
tis konkurentas Socialistų par
tijoje Michel Rocard, kurio 
pereitą savaitę pasakyta kalba 
skambėjo kaip laidotuvių pra
kalba Mitterrand'o 1971 m. 
įsteigtai Socialistų partijai. Jis 
žadėjo po rinkimų pradėti „didįjį 
sprogimą" (užuominą į fizikų, 
astronomų teoriją, kaip prasi
dėjo visata), kuriuo bus pradėtas 
daug platesnį pagrindą turįs ju
dėjimas. 

Norėdami išgelbėti savo kar
jeras, kurioms gresia galas, kiti 
Socialistų vadai tuoj pat susis
pietė apie M. Rocard, 62-metį 
buvusį ministrą pirmininką, 
kuris jau pasiskelbė kandida

tuosiąs į prezidentus 1995 
metais, kai prez. Mitterrand 
baigs savo antrą septynerių 
metų kadenciją. 

Tačiau kai pren. Mitterrand 
ministru pirmininku paskirs 
konservatorių >£*$ nma galbūt 
dabartinį finansų ministrą 
Edouard Balladur), manoma, 
kad naujoji vyriausybė taip pat 
kaltins socialistus už visus 
nepopuliarius dalykus, kuriuos 
jie turės daryti, tvarkantis su 
didžiuliu valdžios biudžeto defi
citu ir bloga ekonomija. 

Be to, nežiūrint socialistų 
pastangų visas Socialistų parti
jos bėdas suversti Mitterran-
d'ui, negalima nuneigti, kad už 
korupciją ir finansinius skanda
lus, sugadinusius partijos vardą, 
yra kalti partijos nariai — par
tija, o ne prezidentas. 

Naujausias skandalas įvėlė 
ministrą pirmininką Pierre 
Bėrėgovoy, kuris prisipažino 
priėmęs 180.000 dol. paskolą be 
palūkanų iš biznieriaus, kuris 
vėliau buvo nuteistas už akcijų 
pirkimo-pardavimo nusikalti
mus. Dėl to, ir panašių skanda
lų, daugelis aunu idealistų 
perėjo iš Sočia istų į Žaliųjų ar 
Genėration Ecologie partijas, 
kurioms, atrodo, seksis bent 
taip pat gerai, kaip socialistams 
kovo mėnesį vyksiančiuose rin
kimuose. 

Dėl to M. Rocard, matydamas, 

kad buvę socialistai neina į 
Konservatorių partiją, bando 
sukurti naują, daug platesnę 
koaliciją, jungiančią prie so
cialistų ir nuosaikius komunis
tus, ir centristus ir gamtosau
gininkus. „Mūsų problema šian
dien nėra Konservatoriai. Mūsų 
problema esame mes patys. Jei 
rinkimuose pasitvirtins numa
tyti rezultatai, tai bus ne de-
š»«iųjų laimėjimas, o mušu Pra
laimėjimas", pasakė Rocard. 

Tačiau prez. Mitterrand, kuris 
dominavo Socialistų partiją 22 
metus, nėra patenkintas tokiu 
Socialistų partijos išformavimu. 
„Pirmas mūsų tikslas turi būti 
vėl sukurti vienybę pačioje So
cialistų partiioie '. jis sakė. 
„Prieš tiesda; •; ranką sąjungi
ninkams, Socialist'! parl ija pir
miau turi vėl atrasti savo pras
mę". 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

pergyvenusi reformas, išliko 
kaip institucija ir tapo panaši į 
daugelio šalių akademijas — 
vienija žymiausius įvairių 
mokslo sričių specialistus. Va
sario 24-ąją darydamas prane
šimą akamdemijos visuotinio 
susirinkimo ataskaitinėje sesi
joje, tai pažymėjo jos preziden
tas, akademikas Benediktas 
Juodka. Prezidentas pažymėjo, 
kad j mokslininkus paramos vis 
dažniau kreipiasi dabartinės 
vyriausybės žmonės, ir tai geras 
ženklas, kad imta suprasti, jog 
be mokslo nepavyks išspręsti 
ūkio problemų. 

Sesijoje buvo suabejota, kodėl 
švaistomos lėšos kviest is 
ekspertų iš užsienio, kai daugelį 
panašių darbų galėjo nuveikti ir 
Lietuvos mokslininkai. Per pra
ėjusius metus atlikta ketu
riolika svarbių ekspertizių, tarp 
kurių — išvados apie melioraciją 
naujomis ūkininkavimo sąlygo

mis, energetinių resursų, tau
pymą, bankininkystę ir kt. 
Mokslų akademijos specialistai, 
apsvarstę šeši:- teorinius varian
tus, kur Lietuvos pajūryje 
statyti naftos terminalą, pasiūlė 
vietą, kurioje vyriausybė ir 
nutarė prade*, statybas. 

Nors akademikas Benediktas 
Juodka užtikrino sesijoje daly
vaujantį išrinktąjį Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazauską, 
kad mokslininkai parems šalies 
vadovą jo darbuose, paties 
mokslo būklė numatoma dar 
sunkesnė. Iš mudžeto jam skir
tas mažesn.s negu pernai 
finansavimas Toliau mokslo ar
dyti jau nebegalime, dirbti liko 
tik fanatiką;, kurių vis mažėja, 
sakė akademijos prezidentas. 
Mokslininku parengti reikia 
penkiolikos- metų, ir gali būti, 
kad praėjiu -iam laikui nebe
liks ko rinkti į akademijos na 
rius. 

— Į Lietuvą įvežamos prekės 
nuo kovo 15 d. apmokestinamos 
59c muitu. Kai kuriems daik
tams nustatyti individualūs 
muitai, pavyzdžiui, įvežama 
degtinė apmokestinama 1009c 
muitu, televizoriai ir kita elek
troninė aparatūra — 109c, teks
tilė ir jos gaminiai — 109c-2Q9(. 
Už įvežamus vaistus ir medici
ninę techniką muito mokėti ne
reikės. 

— Mažeikių naftos perdir
bimo gamykla vėl pradėjo dirb
ti po 12 dienų pertraukos. Šį 
kartą naftą tiekia Šveicarijos 
firma — 87,500 tonų naftos turė
tų užtekti puspenktos paros. 
Kovo mėnesį Mažeikių įmonė 
pasiruošusi priimti 250,000 
tonų naftos iš Rusijos įmonės 
„Lucoil". Tačiau neaišku, ar ši 
įmonė išsinuomavusi pusę Ma
žeikių įmonės pajėgumo, tiek 
naftą nenutrūkstamai, ar epizo
diškai. 

— Vilniuje įvyko Pasaulio 
Evangelikų-Liuteronų Sąjungos 
konferencija, kurios tikslas 
buvo išsiaiškinti, kokios dvasi
nės ir materialinės pagalbos rei
kia Baltijos šalių Evangelikų-
liuteronų bažnyčiai. Konferen
cijos dalyviai lankėsi Lietuvos 
Evangeliką-Liuteronų Centre 
Tauragėje, taip pat Jurbarko, 
Marijampolės parapijose, ap
žiūrėjo grąžintus bažnyčių pa
status, kurie sovietiniais laikais 
buvo paversti sandėliais, spor
to salėmis. Konferencijos atsto
vų delegaciją priėmė Algirdas 
Brazauskas. 

Geneva, vasario 25 d. (NYT) 
— Prezidentas Bill Clinton ir 
Rusijos prez. Boris Jelcin balan
džio 4 d. turės viršūnių konfe
renciją kur nors, ne JAV ir ne 
Rusijoje, pranešė ketvirtadieni 
abi vyriausybės. Si konferenci
ja, kuri numatoma pirmoji prez. 
Clintono kelionė į užsienį, yra 
išraiška prez. Clintono noro 
parodyti paramą prezidentui 
Jelcinui, jam grumiantis su vis 
stipresniais konservatyviųjų pa
jėgų puolimais savame krašte. 

JAV administracijos parei
gūnai sako, kad šio susitikimo 
tikslas taip pat yra dalis naujos 
JAV politikos pagal kurią šiuo 
metu, kai JAV nebegali duoti 
daugiau piniginės pagalbos, ji 
stengiasi pakelti Rusijos statusą 
savo santykiavime — nuo „ne
turtingos JAV pusseserės" į 
partnerės. Tikimasi, kad šiuo 
vienos dienos susitikimu bus 
sustiprinta Jelcino pozicija ba
landžio mėnesio vidury numa
tytame Rusijos konstituciniame 
referendume, kuriame rusai nu
spręs ar valdžios galios persvarą 
duoti parlamentui ar preziden
tui. 

Apie viršūnių konferenciją 
pranešė JAV valstybės sekre
torius Warren Christopher ir 
Rusijos užsienio ministras An
drėj Kozyrev bendroje spaudos 
konferencijoje po tris valandas 
trukusio jų susitikimo Gene
voje. „Tiek JAV-oms. tiek ir vi
sam pasauliui tai yra aukščiau
sios svarbos reikalas, kad prezi
dento Jelcino reformos pasisek
tų", pasakė sekr. Christopher. 
..Kad JAV ir Rusijos santykiai 

būtų stiprūs ir kooperatyvus, 
pasižymintys partneryste vi
suose dalykuose, yra aukš
čiausios svarbos dalykas JAV-
oms", kalbėjo sekr. Christopher. 

Rusijos užsienio ministras A. 
Kozyrev pasakė, kad šis susi
tikimas būsiąs „stambus įvykis 
įgalinsiąs" abiejų šalių bend
radarbiavimo platėjimą ir grei
tėjimą. Min. Kozyrev pridėjo, 
kad JAV susitikimo norėjo grei
čiau, bet kad rusai prašė dau
giau laiko pasiruošti. 

Norėdamas užtikrinti JAV 
bendradarbiavimo tęstinumą, 
sekr. Christopher užtikrino 
Rusijos užsienio ministrą, kad 
JAV užsienio politikoje nebus 
jokios pauzės, kaip buvo prezi
dentui Bush atėjus į valdžią ir 
jo administracijai viską sustab
džius keliems mėnesiams, kol 
bus peržiūrėta iki tol vestoji po
litika. 

kitas A. Kozyrev pasisakymas: 
Maskva remia prezidento Clin
ton numatytą planą iš lėktuvų 
mesti pagalbos siuntinius karo 
izoliuotiems miesteliams ir kai
mams Bosnijoje ir Herzegovi-
noje. 
Rusijos finansiniai sunkumai 

Bet svarbiausias reikalas 
Rusijai, tiek susitikime dabar 
Genevoje, tiek ir numatytame 
prezidnetų susitikime balandžio 
mėnesį, yra būtinumas Rusijai 
tęsti reformų procesą, ir kartu 
su tuo išgauti atidėjimą savo 75 
bilijonų dolerių skolos atmo-
kėjimo užsienio kraštams, o taip 
pat ir sutikimą Rusijai parduoti 
ginklus užsienio kraštams. Ko-
zyrevas argumentavo, kad gink
lų pardavimas ne tik nepažeistų 
ginklų kiekio kontroliavimo su
tarčių, o priešingai, tik labiau 
užtikrintų visuotinį politinį 
stabilizavimąsi pasaulyje, jei tik 
ginklai bus pardavinėjami „ati
tinkamiems klientams". 

JAV linkę padėti Rusijai iš
rūpinti lengvatų skolų mokėji
mo atžvilgiu ir taip pat daryti 
įtakos Tarptautiniam Valiutos 
Fondui, kad Rusijai padarytų 
išimtį, netaikant visų skolinimo 
apribojimų Rusijai. Be to, JAV 
stengsis sustiprinti Didžiojo 
Septyneto šalių pajėgumą teikti 
pagalbą Rusijai. 

Bet Clintono administracija 
visiškai nežada remti Rusijos 
prašymų pardavinėti ginklus 
užsienio šalims, nors tuo tarpu 
JAV savo sąjunginikams parda-

• vinėja ginklus bilijoninėmis su
momis. Sekr. Christopher pasa
kė Kozyrev'ui, jog nors JAV 
stipriai remia Rusijos reformų 
pastangas, jos taip pat yra stip
riai užsiangažavusios neleisti 
ginklų skaičiui pasaulyje dau
gėti. 

Viršūnių konferencijoje bus 
kalbamasi apie ginklų platini
mą ir taip pat vel bus aptariama 
prezidento Bush su prez. Jelcinu 
sausio mėnesį pasirašyta sutar
tis. Anot vieno administracijos 
pareigūno, sekr. Christopher 
taip pat pasakė ministrui Kozy
rev, kad viršūnių konferencijoje 
prez. Clinton norės kalbėtis ir 
apie buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikose gyvenančių rusų 
žmogaus teises. Sekr. Christo
pher neminėjo jokios sumos 
ateityje duosimos finansinės 
pagalbos Rusijai, bet sakė, jog 
svarbiausia yra padaryti So
vietų Sąjungą patrauklią užsie
nio investavimui. 

JAV-Rusijos par tnerystė 

Šioji partnerystė buvo 
išreikšta ir kitame abiejų šalių 
užsienio politikos vadovų ben
drame pareiškime toje pačioje 
spaudos konferencijoje. JAV ir 
Rusija, kaip Artimųjų Rytų 
taikos derybų ko-šeimininkės, 
kviečia žydus ir arabus balan
džio mėnesį vėl susėsti prie 
derybų stalo ir abi žada sustip
rinti savo veiklą, kaip tikri 
susitarimų skatintojai. 

Min. A. Kozyrev pasakė, kad 
Rusija pasikviesianti palesti
niečių delegaciją ( turbūt 
Palestinos Išlaisvinimo Orga
nizacijos) į Maskvą, bandyti juos 
įtikinti nebeboikotuoti taikos 
derybų. 

Rusijos norą sustiprinti bend
radarbiavimą su JAV parodė ir oras ir pirmadienį. 

KALENDORIUS 

Vasario 27 d.: Fortūnatas, 
Ginvilas, Skirmantė, Vilmantė. 

Vasario 28 d.: 1 Gavėnios 
sekmadienis. Osvaldas, Ruti
nas, Romanas. Antonija, Alma. 

Kovo 1 dL: Albinas, Antanina, 
Tu 1 gaudąs, Rusnė. 

Kovo 2 d.: Elena, Marcelinas, 
Simplicija, Eitautas, Naida. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 6:31, 
leisis 5:39. Temperatūra dieną 
28 F (- 2 C), dalinai debesuota, 
naktį 15 F (- 9 C). 

Sekmadienį saulė tekės 6:30, 
dalinai saulėta, panaši tempe
ratūra, kaip šeštadienį. Panašus 

• 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 708-424-4150 

KNYGOS „ATEITININKŲ DVASIA 
NEPALŪŽO" AUTORIUS L.A. 
SENDRAUGIŲ SUSIRINKIME 

Los Angeles Ateitininkų sen
draugių susirinkimas sausio 10 
d. įvyko pas Almį ir Danguolę 
Kuolus, Palos Verdes, CA. 
Nepaisant smarkaus lietaus, 
susirinko arti 20 dalyvių. Seimi
ninkų pavaišinti, malda pradėjo 
susirinkimą. Pirm. A. Kuolas 
pranešė, kad šio susirinkimo 
s v a r b i a u s i a s t iks l a s — 
susipažinti su Antano Masionio 
parašyta knyga „Ateitininkų 
dvasia nepalūžo", išleista .Atei
t ies" leidyklos 1992 m. 

Su autoriumi A. Masioniu su
pažindino J. Valukonis. Au
torius — dzūkas, gimęs Diržių 
kaime, Leipalingio valsč., Seinų 
apskr. Jo tėvas buvo knygnešys, 
aprūpindavęs kaimo žmones 
elementoriais, knygelėmis ir 
draudžiama literatūra. Taip pat 
jis daugelį metų apylinkėje 
mokė vaikus. Lietuvos valdžia 
jam buvo paskyrusi knygnešio 
pensiją. Antanas lankė Leipa
lingio vidurinę mokyklą, kurią 
baigęs toliau mokėsi Marijonų 
gimnazijoje Marijampolėje. 
Gavęs brandos atestatą, studi
javo VD universitete Kaune 
Teologijos-filosofijos fakultete, 
kurį baigė 1937 m. Buvo 
mokytojas Kretingos pran
ciškonų gimnazijoje. 1941 m. 
paskirtas Lazdijų gimnazijos 
direktorium. Šiose pareigose 
buvo iki 1944 m., kada dėl 
artėjančio bolševikų fronto pasi
traukė į Vokietiją. Pasibaigus 
karu i , Uchtėje mokytojavo 
lietuvių gimnazijoje. Atvykęs į 
JAV, studijavo teksti lę ir 
chemiją, dirbo laboratorijoje. 
Vėliau, susipažinęs su amerikie
čių mokyklų metodika, dėstė 
gimnazijoje vokiečių ir lotynų 
kalbas iki išėjimo pensijon. 
Gyvena Philadelphijoje. 

Pakviestas autorius kalbėjo 
apie savo knygos atsiradimo is
toriją. Pa ra šę s pirmą dalį 
išspausdino „Draugo" atkarpoje 
1985 m. 1930 m. Švietimo mi
nistras K. Šakenis uždraudė 
moksleivių visuomeninę veiklą 
gimnazijose. Šiuo aplinkraščiu 
buvo t a i k o m a sužlugdyti 
moksleivių ateitininkų veiklą, 

ALRKF JAUNIMO 
STOVYKLOS „DAINAVA" 

1993 METŲ VASAROS 
SEZONO KALENDORIUS 

Birželio 19 d. - 26 d. - Det
roito skautai. 

Birželio 27 - liepos 10 d. — 
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 11 d. - 24 d. — Jaunu
čiai ateitininkai. 

Liepos 25 d. - rugpjūčio 1 d. 
— Sendraugiai ateitininkai. 

Liepos 25 d. — Dainavos 
metinė šventė ir šimtininkų su
važiavimas. 

Rugpjūčio 1 d. - 8 cL — Lietu
vių Fronto bičiuliai. 

Rugpjūčio 8 d- -15 d. — Heri-
tage (angliškai kalbančių vaikų 
stovykla). 

Rugpjūčio 15 d. - 22 d. — 
Mokytojų savaitė. 

Rugpjūčio 22 d. - 29 d. -
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Rugsėjo 3 d. - 6 d. — Atei 
tininkų Federacijos Studijų 
savaitgalis. 

Informacjoms prašoma kreip
tis į Dainavos registratorę Ritą 
Giedraitienę, tel. 313^78-8456. 

nes skautai buvo suvalstybinti 
ir palikti. Lietuvos vyskupai ir 
popiežiaus nuncijus pareiškė 
protestą, nes tai prieštaravo 
Lietuvos vyriausybės pasirašy
tam Konkordatui su Šventuoju 
Sostu. 

1930-31 m. knygos autorius 
buvo Moksleivių ateitininkų 
centro valdyboje. Jis ir kiti veik
lesnieji ateitininkai įsipareigo
jo vykti j provinciją apie šiuos 
suvaržymus informuoti žmones. 
Buvo paruoštas atsišaukimas į 
visuomenę. Jam teko su pundu 
atsišaukimų vykti į Žiežmarius 
Kristaus Valdovo šventėje ir 
kalbėti parapijos salėje. Ten 
buvo ir uniformuotas poli
cininkas. Sugrįžęs į Kauną, jis 
greitai buvo pakviestas pas 
Ypatingų bylų tardytoją. Vėliau 
žiemos metu, vėlų vakarą, jis 
buvo Moksleivių ateitininkų 
sąjungos centro raštinėje besi
rengiąs išsiuntinėti paruoštą 
moksleiviams ateitininkams ap
linkraštį. Išgirdęs laiptais ei
nančių daugelio žmonių žings
nius, įtaręs, kad policija ateina 
daryti kratą, ėmęs deginti ap
linkraščius ir adresus. Pasigir
do smarkus beldimas į duris, 
kurias atidarius, į kambarį įsi
veržė du policininkai. Surinkę 
popierių nespėjusius sudegti ga
balėlius, jį išsivežė į Saugumo 
rūmus. Po tardymo, Kauno 
miesto ir apskrities komendan
to nutarimu, jis buvo išsiųstas 
etapu per kalėjimus į tėviškę, 
kur turėjo kas savaitę registru-
tis policijoje. Už išvykimą į 
Žiežmarius jis su kitais buvo pa
trauktas atsakomybėn. Byla 
buvo sprendžiama Kariuomenės 
teisme. Ateitininkus gynė 
nemokamai keletas įvairių 
pažiūrų advokatų. Knygos 
autorius buvo nuteistas dviem 
mėnesiams kalėjimo arba 
sumokėti 1000 litų. Jis atsėdėjo 
du mėnesius Kauno s.d. 
kalėjime. Įvairiomis bausmėmis 
buvo nubausti ir kiti ateiti
ninkų veikėjai. 

Dar tik pasirodžius „Drauge" 
A. Masionio pergyventų įvykių 
aprašymui, jį „Dirvoje", „Nau
jojoje Viltyje" ėmė pulti buvę 
Lietuvoje autoritetinės valdžios 
gerbėjai. Dr. L. Kriaučeliūnas, 
LTS pirmininkas, „Draugui" 
parašė laišką, kuriame 
pripažino, kad kiekvienas sąjū
dis ar organizacija turėjo 
nuopelnų ir padarė klaidų, bet, 
jo manymu, šiose sąlygose ne 
laikas vieni kitiems priekaiš
tauti. I tai reagavo „Draugo" 
redaktorius M. Drunga. Tada 
prasidėjo polemika su juo. 
Oponentai stengėsi užginčyti 
faktus, sakydami, kad čia esanti 
novelė. Kiti priekaištavo, kad 
autorius norėjęs kankinio vai
niko; buvo ir tokių, kurie 

Dalis ateitininkų sendraugių sausio 10 d. susirinkimo dalyvių. Iš k. — J. Raulinaitis, I. Medžiu
kas, dr. Z. Brinkis, J. Valukonis, D. Polikaitienė, J. Jodelė, J. Navickas, V. Gedgaudienė, M. 
Gedgaudas, svečias A. Masionis, M. Bonatienė, R. Kontrimienė, A. Kuolas, M. Sandanavičiū-
tė-Newsom ir A. Polikaitis. 

ČIKAGOS ATEITININKU 
SUSIRINKIMAS 

Š.m. kovo 14 d., tuoj po šv. 
Mišių Misijoje, Ateitininkų 
namuose, Lemonte, vyks visuo
t in is Čikagos a te i t in inkų 
sendraugių, jaunųjų akademi
kų, studentų ir moksleivių val
dybų (ar atstovų) ir jaunučių 
globėjų suėjimas. Susirenkam 
tam, kad visi kartu aptartume 
veiklos reikalus ir kas svarbiau
siai — padiskutuotume esamą 
padėtį mūsų Tėvynėje, nuo am
žių esančioje Baltijos krante, ir 
dvasiškai gaivinamomis Nemu
no ir Neries, Dubysos, Nevėžio 
ir Šešupės dainomis. 

Susiėjimas bus šeimyninio 
pobūdžio, su bendrais pietumis 
ir Kovo 11 d. ženkle — su 
svečiu kalbėtoju Jonu Panku-
mi-Pabedinsku. Kalbėtojas daž
nai aplanko Lietuvą, pažįsta 
Lietuvos ūkinius ir politinius 
vargus, sėkmes ir nesėkmes ir 
žmonių nuotaikas. Šito suėjimo 
metu bus suteikta galimybė ir 
dalyviams savo mintis išreikšti, 
ir savo nuomonę pareikšti Lie
tuvos gyvenimo reikalais. 

Visi ateitininkai kviečiami 
dalyvauti. Pietūs 12:30 vai. p.p. 
Registraciją pietums priima Č. 
At. valdybos sekretorė Valė Ža-
deikienė, tel. 708-424-4150. 

— jdv — 

GAVĖNIA - SAVITVARDOS 
LAIKAS 

Krikščioniškas pasaulis šį 40 
dienų laikotarpį skiria atgailai, 
maldai ir pasninkui; fiziniam ir 
dvasiniam susikaupimui nuga
lėti kasdieninio gyvenimo įpro
čius garbei To, kuris Kančios 
Keliu ėjęs ir miręs, paliko žmo
nijai didelį palikimą — Meilę 
artimui. 

Anais senais laikais, mūsų 
Tėvynėje žmonės laikė didelį 
pasninką — valgė tik tiek, kad 
nemirtų (ne taip, kaip šiandien 
— gyvenama valgymui), atgailo
jo ir meldėsi, o kiekvienoje 
kaimo troboje skambėjo giesmės 
per visą gavėnią. Darė tai su 
meile dievo Sūnui ir Jo kančios 
keliui atminti. 

Keičiasi laikai, kinta jau ir 
Bažnyčios įsakymai gavėniai — 
ne tokie griežti, kaip kadaise; ti
kintieji prašomi tik susilaikyti 
nuo link|#iybių gavėnioje, at
sisakyti nuo gausaus maisto 
kasdien, o penktadieniais — 
diena visai be mėsos. Prašoma 
daugiau dėmesio skirti savo 
dvasinei būklei — bendraujant 
dažniau su Dievu ir Jo Sūnaus 
Kančios Kelio apmąstymui. Su
sikaupimui skirta diena, š.m. 
kovo 6 d. Ateitininkų namuose, 
Lemonte. kaip tik ir suteiks 

DĖMESIO, DĖMESIO! 
Reikmenų vajus ateitininkų 

vasaros stovykloms pradedamas 
jau šiandien. Reikia daug ir 
visko. 

Čikagos ateitininkų sendrau-

narius ir prašo kitų vienetų — 
moksleivių, studentų ir jaunu
čių, nuoširdžiai įsijungti į šią 
paramą Lietuvos jaunimui. Pra
šome ir savo draugus ateiti į 

gių valdyba kreipiasi į savo pagalbą su atliekamais, bet jau 
• — ^ — ^ — — nudrožtais pieštukais, o aišku-

spėliojo, kad norėjęs gauti 
Popiežiaus žymenį. Polemi
zuojant buvo parašyta 32 
rašiniai, pasisakant prieš au
torių, o ji gynusieji parašė 21 
rašinį. 

Dr. A. Norvilui, „Ateities" 
leidyklos vedėjui, pasiūlius, 

mui čia pateikiame visą eilę 
reikmenų, kurie stovyklose 
labai reikalingi: pieštukai, 
drožtukai, parkeriukai (ball-
point-pens), popierius (rašomas, 
paišomas, linijuotas ar papratai 
baltas), spalvoti paišeliai 
(crayons), klijai (Elmer's glue), 

„Draugo" atkarpoje spausdintą kalkės popierius ir, jei kas turi, 
medžiagą papildžius atsakant į 
polemikoje iškeltus argumen
tus ir pridėjus nukentėjusių 
buv. moksleivių ateitininkų au
tentiškus prisiminimus, išėjo 
knyga trijų dalių, 214 puslapių. 

Po knygos apibūdinimo auto
rius dar atsakinėjo į iškeltus 
klausimus, plačiau juos pa
aiškindamas, nes jaunesnie
siems sendraugiams šie praei
ties įvykiai buvo tik istorija. 

I.M. 

Du Mariai (Polikaitis ir Tijūnėlis) dažnai tvarkantys muzika Čikagos jaunimo 
renginiuose. N u o t r V i d o g B r a z a i t y t ė 8 

vartojamą rašomąją mašinėlę, 
bet jos jau nenaudoja savo rei
kalams — atiduokit čia, jų labai 
trūksta. Žinoma, reikia labai ir 
vitaminų, razinkų, lipintukų 
žaizdoms (band-aid), nosinukų 
(Kleenex), dantims pastos, šepe
tukų, apatinių kelnaičių ir ber
niukams ir mergaitėms. Reikia 
ir plastikinių šakučių ir peilių. 
Reikia, reikia daug reikmenn 
kad palengvintų visą mokymo 
darbą, kuris taip sunkus be 
vaizdinei medžiagai tinkamų 
reikmenų. 

Šiai medžiagai sunešti yra 
numatytos dvi vietos — Baltic 
Bakery, darbo dienomis, (Mar-
ąuette Parke) ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte, sekmadie
niais po šv. Mišių Misijoje. At
neštuose dalyk aose prašome pa
likti vokelį su pavarde (bet 
nebūtina), ir su vienu doleriu 
vokelyje (siuntai j Lietuvą 
p, 
neaiškumais kreipkitės tel.: 
708-301-8001. 

— jdv — 

progą giliau pajusti gavėnios 
prasmę ir jos ženkle gyventi per 
visą gavėnią. 

Konferencijos, kurias ves kun. 
Al. Paliokas, svečias iš Lietuvos, 
prasidės punktualiai 9 vai. ryto. 
Prašomi registracijos laiko dėlei 
bandyti atvykti anksčiau. Re-
gistruojamasi tel.: 708-257-6675 
pas O. Abromaitienę. 

— jdv — 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaekl Rd., Chicego. IL 

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 562-022. 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Harlem. tel. 708-594-0400 
Bridgview. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgi|a 
Hdy Cro**. 2701 W 68 St Ch.cago 

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

Tai. (708) 423-0313, 425-9353 
Valandos pagal susitanmą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tel. 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roberte Road 
Hlckory Hllls 

Tel. (708) 598-2131 
valandos pagal susnarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamHy Medlcal CHntc 
217 E. 127 St. — Lemont. IL 60439 
P"Mauso Palos Community Hosplai " 

S'lvc Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312)767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal susitarimą 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S Kedzie 
Tai. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermek Rd. 
We«tche»ter, IL 60153 

ML 706-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
Opnthalmotogas/Akių Chirurgas 

*«36 W 7*8? "' 
312-436-fsk,. 

4146 W. 63rd St. 
312-736-7709 

CMcego, IL 
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DRAUGO prenumerete mokama I i anfcato 

metams Va metų 3 mėn. 
U.S.A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur ( U S A dol) $90 $50 $30 
U S A savaitinis <šešt. laida) $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
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. Administracija dirba kasdien ' Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nedirba. n i u nesaugo Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo »nk*° susitarus Redakcija už 
8 30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinį neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Kas žuvaudamas keikia, tas 
nepagauna žuvies. 

DR. KENNETH J . YERKES 
OR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

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

507 S. Gllbert. LaGrange. IL. 
Tol. (706) 352-4467 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave . , Orlend Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel.: 708-657-8383 

6321 Avondsle, Ste. 102 
Chicago IL 60631 

"~~ Tel. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Stoven Sandlsr, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena YVItek. M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, IL 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (312) 471-3300 

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

7722 S. Kadžio Ave., 
Chicago, III. 60652 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)2464067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir seštd 9 v.r.-12 v.p.p. 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

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

1185 Dundeo Ave., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 48S-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tel . (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708)448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tol. (312) 476-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytoias 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (312)585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Street 
P Ę 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Semerlten Medlcal Center 

Naporvllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310 , 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol . 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYT 'RURGAS 

6745 W. 63ro ~ . , - ' ego, IL 60638 
Vai.: pirm. antr . ketv ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• 



Laukimas prie plačiai 

ATVERTŲ DURŲ 
Ruduo, žiema, ankstyvas pa

vasaris — išeivijos lietuvių 
veiklos darbymetė. Mirgėte 
mirga renginių skelbimai; orga
nizacijos, sambūriai, draugijos, 
sąjungos lenktyniauja dėl pato
gesnės datos savo koncertui, 
vakaronei, puotai. 

Galima pajusti tiesiog ap
čiuopiamą rengėjų nerimą ir 
nusivylimą, kai tą patį savait
galį, tą patį vakarą susikry
žiuoja keli įdomūs pobūviai. Ar 
susirinks publika? Ar pasiteisins 
ilgų valandų ruošos darbas? Ar 
liks bent krislelis pelno? O tas 
pelnas taip gyvybiškai svarbus. 
Juo dažnai remiasi tolimesni or
ganizatorių planai ar koks 
kilnus labdaros darbas. 

Iš tikrųjų niekas neruošia 
koncerto, parodos, net paprasčių 
paprasčiausio „klumpių sune-
šimo", kaip mūsų liaudis kadai
se sakydavo, be to „kilnaus 
tikslo". Net jaunimo organiza
cijos, kurių nariai kupini jau
natviškos energijos kibirkštėlių, 
nerengia spontaniškų pobūvių, 
tik šiaip sau — pasilinksminti. 
Viskas turi būti po skambia, 
didelių sumanymų, svarbių 
darbų etikete. Tokia jau išei
vijos lietuvių veikla ir dalia. 

Nepaisant „rizikos" ir sun
kaus darbo, renginiai vienas po 
kito ruošiami ir nuolat vyksta. 
Tačiau vis sunkiau ir sunkiau 
juos įpiršti publikai, pripildyti 
sales, pate is int i rengėjų 
lūkesčius. Atrodo, kad žmonėms 
niekas jau nebeįdomu, niekas 
nevilioja. Baisiai sunku išsi
kapstyti iš patogių rezidencijų, 
palikti minkštas sofas, televi
zijos aparatus ir laisvo nuo dar
bo savaitgalio tingumą. O jeigu 
dar oras nelabai palankus... 

Įdomu, kad į sales susirenka 
tie, kurie visuomet į jas 
rinkdavosi: vyresniosios kartos, 
nelabai pasiturintys tautiečiai, 
kurie atvyksta ne iš rezidencijų, 
bet iš kuklių savo namelių, 
dažnai dar senose lietuviškose 
gyvenvietėse. Kai jų gretos re
tėja, mažėja ir renginių lanky
tojai. Kažkada Čikagos lietuviai 
dairėsi į pačias didžiausias mies
to sales, sutalpinančias tūkstan
čius žiūrovų, o dabar ir kuklios 
Jaunimo centro salės pakraščių 
kėdės barkšo tuščios. Rodos, jei
gu išmanytų, jos pačios 
nuslinktų į salės galą ir, 
sulenkusios savo geležines ko
jas, sukluptų iš liūdesio, kad vėl 
niekas nepanorėjo ant jų atsi
sėsti. 

Pasitaiko ir išimčių. Dar vis 
atsiranda renginių, kuriems 
žiūrovų netrūksta. Tuomet džiū
gauja rengėjai, ir programos atli
kėjai jaučiasi publikos dėmesio 
sušildyti. Viskas vėl šviesu, ir 
net didžiausi mūsų pesimistai 
valandėlei pamiršta savo tam
sias pranašystes, o žmonės, 
kurie tuo mėgsta užsiimti, 
kelias savaites svarsto ir anali
zuoja tokio pavykusio renginio 
priežastis (žinoma, dažniausiai 
tik dėl to, kad ir patys vėliau 
galėtų panaudoti tą magišką 
pasisekimo formulę). 

Kodėl vieni renginiai susi
laukia pasisekimo, o kiti, nors 
labai plasnoja ir stengiasi, 

ir savo savaitgalinio poilsio 
vieną kitą valandą, jis už tai 
laukia verto atlyginimo (viskas 
šiais laikais juk turi savo 
kainą!). Jeigu jis tiki, kad ten 
nuvykęs, pamatys ar išgirs ką 
įdomaus, tai galbūt sutiks išsi
ruošti iš namų. Jeigu, šalia to 
susidomėjimo, rengėjai dar 
pakutens jo patriotinius ar ar
timo meilės jausmus, kelionę iki 
salės bus nesunku pakelti ir 
bilieto kainą sumokėti. Be šių 
dviejų variklių dar labai geras 
akstinas yra žmogaus savigar
bos jausmas — yra renginių, ku
riuose dalyvauti reikalauja 
„kultūringo žmogaus pareiga", 
o juose pasirodyti, reiškia įsigyti 
apsišvietusio, su geru skoniu 
lietuvio vardą. 

O dabar dėl reklamos, kuri 
galbūt svarbesnė ir už pro
gramos lygį, ir už renginio 
tikslą. Tai kas, kad programa 
būsianti įdomi, kad renginys 
ruošiamas labai svarbiam dar
bui paremti, jeigu apie jį niekas, 
arba mažai kas, žinos, nesusi
rinks nė tie ištikimieji mūsų 
salių lankytojai. Rengėjai tai 
puikiai supranta, dėl to varsto 
laikraščio redakcijos duris, 
prašo, kad dar kartą žinutė būtų 
paskelbta (aišku, kaip galima 
dažniau be užmokesčio, juk 
iždas toks tuščias, o renginys 
toks svarbus...). Na ir mirga 
skelbimėliai, įvairiai sustatomi, 
apverčiami, susukami, kad tik 
akį pagautų, dėmesį patrauktų, 
kvietimą atvykti į širdį įdiegtų. 
Ir patraukia, ir pagauna, ir įdie
gia! Neneigiame ir kitų susiži
nojimo priemonių (pvz., radijo 
laidų), bet vis tiek spausdintas 
žodis yra efektingiausias. Pa
klauskit bet kurios rengėjų 
grupės, kuri kalė ir kalė „Drau
go" skaitytojams apie savo 
renginį, o paskui džiaugėsi 
rezultatais. 

Tačiau dabar ir „Draugas" 
laukia šio sekmadienio koncerto 
Jaunimo centre, o paskui pana
šaus Floridoje, Clevelande, Det
roite... Laukia ne vien dėl to, 
kad koncerto programa bus 
puiki, kad renginys kaip tik 
toks, kuriame „kultūringas žiū
rovas" mato reikalą dalyvauti. 
Laukia „Draugas" labiausiai 
dėl to, kad tai koncertas, ruo
šiamas jo gyvybei palaikyti, 
likimui ir išlikimui spręsti. 
Koncerto pasisekimas akivaiz
džiai parodys, kas svarbiau: ar 
televizijos programa, ar koks 
savos organizacijos renginėlis (o 
kas bus, kai tai organizacijai 
prireiks lietuviško dienraščio 
paramos ir to dienraščio nebe
bus?), ar vienintelio išeivijos 
lietuviško dienraščio likimas? 

Sekmadienio koncerto su 
nerimu laukia „Draugas" , 
laukia jo vajaus komitetas, ypač 
to vajaus pirmininkas Vaclovas 
Momkus, renginių vadovė Mari
ja Remienė ir kiti vajaus dar
bininkai — juk jų rūpesčiu kon
certas ruošiamas; laukia talen
tingos programos atlikėjos — 
sol. Giedrė Kaukaitė, pianistė 
Gražina Ručytė; laukia Miami, 
St. Petersburgo, Clevelando, 
Detroito lietuviai (juk ir pas juos 
netrukus tas pats koncertas, o 

LAISVĖ KAINUOJA 
Dr. ALGIRDAS V. KANAUKA 

(Pabaiga) linės gvardijos kariais, o pati 
Bruno M. Kelpšas savo rete- gvardija (savanoriai) savo veiklą 

rate „National Security Stra- galėtų sukoncentruoti psicho-
tegy for Lithuania" („Tautinės loginiam tautos nuteikimui, 
apsaugos strategija Lietuvai"), pasistengti atgaivinti mumyse 
1992 m., p. 7, teigia, kad maža, seną karių dvasią, ryžtą bei 
bet profesionali kariuomenė šimtametes tradicijas. 
Lietuvai naudingesnė negu pri- Mes visam laikui turim at
verstinė pašauktųjų tarnyba, sikratyti silpnųjų komplekso ir 
Reguliarioje kariuomenėje pa- atsiminti patarlę, kad Dievas 
šauktinė tarnyba yra neekono- laimina drąsuolius. Reikėtų ne-
miška, nes po atitarnauto laiko pamiršti, kad esame ir ne kartą 
jaunuoliai praranda savo karinį nugalėję Europos (Kryžiuočių 
pasiruošimą. Be to, trumpalai- ordino) riterius, kad esame per-
kė karinė prievolė neleidžia pa- ėmę iš jų visas garbingąsias 
ruošti gerų šiuolaikinės moder- kovos tradicijas. (Net ir mūsų 

Vytis yra riterio simbolis). V. 
Bulvičius ypač rekomenduoja ri
teriškas tradicijas kariūnų ap
mokymui ir, kur galima, karo 
vedimui. Bet jis taip pat sako: 
„Mes kautynių lauke stengsi
mės priešą apgauti, mes grieb-
simės karo gudrybių, nes to 
reikalauja kovos taktika, bet 
duoto žodžio ar sudarytos sutar
ties visada laikysimės. Tarptau
tinės teisės dėsnius ir papročius 

į staigius priešo veiksmus). Di- Rimties valandėlė 

nios karo technikos specialistų. 
Profesionali (nepašauktinė) ka
riuomenė turi irgi neigiamų 
pusių. Būdama tik viena atsa
kinga už krašto apsaugą, tokia 
kariuomenė anksčiau ar vėliau 
tampa izoliuota nuo gyventojų 
ir tautos. Tauta atsipalaiduoja 
nuo gynybinės atsakomybės ir 
susitaiko su mintimi, kad šalies 
gynyba — tik šios kariuomenės 
reikalas, ir taip praranda ka
ringumo pareigos sąvoką. Mūsų gerbsime, jų laikysimės, ska-
tauta, jei ji nori išlikti dar 
vienos galimos okupacijos metu, 
turi būti pasiruošusi visuoti
niam pasipriešinimui ir nesibai
giančiai kovai. Tautos charak
teris privalo būti formuojamas 
taip, kad kiekvienas lietuvis 
savo dvasioje būtų karys (bet ne 
kariautojas , t.y. ieškotojas 
progų pradėti karą). Todėl šalia 
kariuomenės privalom turėti 
ir nacionalinę (savanorių) gvar
diją. Tiesa, dėl blogos šalies eko
nominės būklės apie rimtą, gry
nai profesionalinę (nepašauk
tųjų) kariuomenę galėsime gal
voti tik po kokių penkerių metų. 

Pastaruoju metu karai tarp 
tautų savo dydžiu ir intensy
vumu yra kur kas mažesni. To
dėl karo ekspertai labiau akcen
tuoja partizaninį gynybos meto
dą (jis naudojamas Balkanuose 
ir pietinėse buvusios Sovietų 
Sąjungos vietovėse). Lietuvos 
kariuomenė, savanoriai ir visa 
tauta tur i labiausiai ruoštis 
tokio pobūdžio karui. Partizani
niame kare priešui neužtenka 
okupuoti kraštą, kad galėtų 
visiškai kontroliuoti gyventojus 
ir šalies gyvenimą. Tauta, turin
ti valios ir ryžto gintis, net ir 
aneksijos atveju nėra nugalėta. 
Žinoma, tada rezistencija turi 
būti visuotinė ir totalinė — 
ginkluotu pasipriešinimu ir pi
lietiniu nepaklusnumu. Jei gy
nybos koncepcija orietuojama 
tokio pobūdžio karui, tuomet 
taikos metu reguliariąją kariuo
menę reikėtų nuolat remti ir 
papildyti savanoriškos naciona-

tinsime sąjungininkus jų laiky
tis. Tarptautinę teisę laužysime 
tik tuomet, jei priešas ją laužys. 
Kare, kur tik galėsime, visur 
įleisime žmoniškumo, kur tik 
galėsime, naikinsime aklos ne
apykantos dvsią". 

Be abejonės, mūsų kariuome
nės kokybė yra svarbesnė nei 
kiekybė. Pradėję nuo vienos, 
maždaug 2,000 kareivių bri
gados (ją dabar jau turim), savo 
pajėgas galime išplėsti į moder
nią kautynių grupę ar net 
keletą jų. Ši grupė turi būti 
motorizuota, judri žemėje ir ore, 
remiama lengvos artilerijos, 
prieštankinių pabūklų ir aviaci
jos. Ji privalo turėti glaudų ryšį 
su žvalgyba ir medicinos tar
nyba. Toks karinis vienetas 
turėtų būti įkurtas palaipsniui, 
priklausomai nuo valstybės 
biudžeto galimybių. Kiek šiam 
reikalui bus skiriama lėšų, 
priklausys nuo to, kiek norėsim 
mokėti, kad būtų garantuota 
mūsų laisvė. Todėl šį klausimą 
turėtų spręsti tautos vadai ir 
įstatymų kūrėjai, žinoma, pa
sitardami su karinių reikalų 
žinovais. 

Kas turėtų vadovauti Lietu
vos kariuomenei? Nuo ko turėtų 
priklausyti esminiai sprendi
mai? Demokratiniuose kraš
tuose svarbiausius sprendimus 
lemia valstybės galva. JAV 
prezidentas nutarimus priima, 
pasitaręs su gynybos sekreto
riumi ir jungtinio štabo vir
šininku bei gavęs Kongreso pri
tarimą ( išimtis yra reaguojant 

džiojoje Britanijoje ši teisė su
teikta ministrui pirmininkui su 
parlamento ir monarcho pritari
mu. Panašiai turėtų būti ir 
Lietuvoje. Seimo gynybos komi
sija, paruošusi projektus, pa
teikia juos Seimui apsvarstyti. 
Galutinis sprendimas turėtų 
priklausyti nuo Seimo susita
rimo su vals tybės galva . 
Netikėto puolimo atveju turi 
būti numatyta kita, speciali pro
cedūra, kuria būtų išvengta 
nesipriešinimo para lyž iaus 
(kaip kad padarė generolas Vit
kauskas) ir įgalinanti į užpuo
limą reaguoti greitai ir veiks
mingai. Kariuomenės pavaldu
mas prezidentui turi būti numa
tytas ir patvirtintas Konstituci
joje bei specialiuose įstatymuo
se. 

Diskutuojama ir dėl karinin
kų išsilavinimo, t.y. dėl būsimos 
Karo Akademijos ir dabartinės 
Krašto Apsaugos mokyklos 
struktūros. Krašto Apsaugos i 
Karo mokykla yra Vilniuje, 
Sapiegos rūmuose. Joje mokosi 
apie 120 kariūnų. Kaune taip 
pat yra mokomi trumpesni 
Krašto Apsaugos kursai. Yra 
nuomonių, esą karininkams 
aukštojo mokslo baigimo dip
lomo nereikia. Jei taip atsitiktų, 
Lietuvos karininkai būtų že
mesnio išsilavinimo, lyginant 
juos su kitais Europos ir Ame
rikos kraštų karininkais. Mo
derniame pasaulyje karininkas 
yra valstybės pareigūnas ir tar
nautojas, privalantis gerai 
išmanyti karinius, techninius, 
politinius, ekonominius ir diplo
matinius dalykus. Todėl ir Lie
tuvos karininkas privalo baigti 
aukštąjį mokslą, būti ne tik ka
rys, bet administratorius, in
žinierius, diplomatas ir pedago
gas. Manau, kad Vilniaus uni
versiteto profesūra galėtų 
padėti Karo akademijai paruoš
ti aukštos kvalifikacijos kari
ninkus, kurie sugebėtų deramai 
tarnauti savo šaliai. Tam reiktų 
sudaryti sąlygas panaudojimui 
universiteto profesūros būsimos 
karo akademijos paramai. Atei
tyje Karo Akademija turėtų tap
ti universitetinio lygio aukštą
ja mokykla su stipriai išvystyta 
karine etika ir tradicijom. 

Baigdamas noriu pabrėžti, 
kad krašto gynyba yra nesi
baigiant is procesas, ypač 
Lietuvoje, kurią supa neramūs 
kaimynai. Gynyba turi aprėpti 
visą tautą, o reguliari kariuo
menė privalo priešui duoti 
atkritį arba bent sulaikyti jo 
antplūdį kuo ilgiau, kol bus 
rasta politinė išeitis arba orga
nizuota partizaninė kova. Lais
vės mums niekas nepadovanos, 
už ją reikia kovoti. Dievas 
laimina drąsiuosius. 

ESAME GUNDOMI 
Gavėnios skaitiniai yra taip 

parinkti, kad paruoštų mus 
švęsti Kr i s taus mirties ir 
prisikėlimo paslaptį. Naujojo 
Testamento skaitiniuose, aiš
kinant Kr i s t aus reikšmę, 
daromos dvi pagrindinės prielai
dos: žmogus yra Dievo kūrinys, 
nors, deja, nupuolęs. Kažkodėl 
atsitiko, jog, nepaisant, kad Die
vas žmogų sutvėrė gerą ir tyrą, 
jis tačiau nuolat linksta į blogį, 
į tai, kad priešinasi Dievo no
rams, kuriant visatą. 

Senojo Testamento Pradžios 
knygoje yra du pasakojimai apie 
pasaulio sukūrimą. Pirmame 
skyriuje iškeliama, kad Dievas 
sutvėrė žmogų paskutinį ir pas-
tatė aukščiausioje tvarinijos vie- ! 
toje. Antrame skyriuje duoda
mame pasakojime, iš kurio gir
dime ištrauką šį sekmadienį 
(Pr. 2:7-9), žmogus yra vaiz
duojamas tvarinijos viduryje, 
Dievo viskuo aprūpintas. Bet 
abiejuose pasakojimuose ma
tome, kad žmogus užima ypa
tingą vietą tvarinijoje. 

Pirmojo žmogaus vardo „Ado
mas" hebraiška reikšmė yra 
„žmogus", ir tai mums padeda 
suprasti, jog pasakojime apie 
žmogaus gundymą (Pr. 3:1-7), 
kalbama ne tik apie pirmąjį 
žmogų, bet apie kiekvieną 
žmogų ir apie nuodėmės vei
kimą žmogaus gyvenime. Tame 
pasakojime iškeliama, jog už 
nuodėmės veikimą žemėje yra 
atsakingas ne Dievas, o žmogus. 
Ir nėra ko priskirti daugiau 
atsakomybės moterims už 
pirmąją nuodėmę, cituojant 
pirmą laišką Timotiejui (2:14), 
nes šiandien girdimoje iš
traukoje iš laiško Romiečiams 
(Rom 5:12, 17-19) šv. Paulius 
visą kaltę suverčia tik Adomui. 
Nusidėjo ne tik Adomas ir ne tik 
Ieva — o žmogus, kiekvienas 
atlikę savitą vaidmenį, bet abu 
atsakingi. 

Bet, ačiū Dievui, kad ne vien 
žmogus veikia žmogaus isto
rijoje. Veikia ir Dievas, 
nepalikęs žmogaus vieno su tra
giškomis savo veiksmų pasek
mėmis. Šiandien girdime, kad 
šv. Paulius laiške Romiečiams 
Kristų vaizduoja kaip naująjį 
Adomą: ..Kaip per vieną žmogų 
nuodėmė įėjo į pasaulį, o per 
nuodėmę mirtis... taip vieno 
(Kristaus) teisus darbas visiems 
laimėjo nuteisinimą, kad 
gyventų". Adomo ir Ievos 
nuodėmė ir jos poveikis mirtis, 
kuri tuomet jau paveikė 
kiekvieną žmogų, turi paralelę 
viso Kristaus gyvenimo paklus
nume Dievo valiai. Kristus, pats 

iškentėjęs Adomo nuodėmės 
pasekmę — mirtį, at i taisė 
pirmojo žmogaus neklusnumą ir 
jo pasekmes, prisikeldamas iš 
numirusiųjų ir užtarnaudamas 
kiekvienam žmogui ne tik 
amžiną gyvenimą, bet ir visas 
žmogui reikalingas malones, 
kad atsispirtų Šėtono suvedžio
jimams. 

Pirmajame šios dienos skai
tinyje matėme, kaip žmogus 
pasielgė gundomas. Bet šio 
sekmadieno Evangelijoje (Mato 
4:1-11) girdime, kaip Kristus 
pasielgė gundomas. Šėtonui 
nepavyko Kristaus suvedžioti, 
nes jis nesiekė suprasti, o tik 
besąlyginiai mylėjo savo Tėvą — 
Dievą ir juo pasitikėjo. Žinoma, 
supratimas yra reikalingas 
sąžinei formuoti, bet galų gale, 
stovint sudėtingose gyvenimo 
situacijose, nevisada užtenka 
vien supratimo. Meilė Dievui 
yra toji, galutinė mirtį ar 
gyvybę lemianti, jėga mūsų 
pasirinkimuose. Jei mylime 
teisingai, jei visų labiausiai 
mylime Dievą ir norime 
visuomet daryti tai, ką Kristus 
tuo atveju darytų, nepaisant 
asmeniškos kainos, visuomet 
pasirinksime ir tai, kas žmogui 
geriausia. 

Mes neišeiname į dykumą 
grumtis su Šėtonu, bet gundy
mai mus pasitinka kasdieni
niame gyvenime: darbovietėje, 
visuomeninėje veikloje, kaimy
nų tarpe, šeimoje. Visur susi
duriame su noru prisirinkti ne
reikalingų daiktų — aprangos, 
apyvokos, maisto, prabangos, 
pinigų — patikime gundytojui, 
kuris mums sako, kad tuomet 
būsime laimingi, išsispręs mūsų 
viena ar kita problema, nurims 
širdis. Susiduriame su noru, kad 
žmonės mus bent mėgtų, jei ne 
mylėtų, gerbtų, kad laikytų 
mus padoriais žmonėmis; 
manome, kad jei tai įvyks, galė
sime savimi pasitikėti, jausimės 
pilnaverčiai ir tai mus padarys 
laimingais. 

Pagaliau beveik kasdien 
supykstame, kai kas nors 
neišėjo taip, kaip mes norėjome, 
kai kas nors mums nepakluso, 
kai nebegalėjome kontroliuoti 
kokios nors situacijos savo 
naudai. 

Mums nepasirodo Šėtonas ir 
nežada akmenų paversti duona, 
nesako, kad galime pasirodyti 
stebukladariais, šokdami nuo 
dangoraižio, nesiūlo visų 
pasaulio karalysčių. Bet kas
dien esame gundomi ir galime 
Kristų kviestis pagalbon. 

a.j.z. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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nepakyla nuo žemės? Ar iš jeigu į jį Čikagos ir apylinkių 
tikrųjų yra tokia magiška publika nesusirinks...). Daug 
pasisekimo formulė? dirbta, daug tikėtasi, viskas pa-

Sėkmingų renginių ruošėjai ruošta: plačiai atvertos Jaunimo 
tvirtina, kad pasisekimo for- centro didžiosios salės durys ir 
mulė susideda iš trijų, vienodai prie jų su viltimi budi „Draugo" 
svarbių, dalių: programos, tiks- vajaus darbininkai. Laukiame 
lo ir reklamos. Jūsų, ištikimieji „Draugo" 

Kad žmogus ryžtųsi paaukoti bičiuliai! 
D.B. 

TURI DAUGIAUSIA 
ŽAISLŲ 

„Product Science" tyrimų in
stitutas paskelbė, kad daugiau
sia žaislų turi japoniukai, kur 
kiekvienam vaikui tenka apie 

411 žaislų, kainuojančių per 
1,500 dolerių. Tokia vaikų „pai
kinimo" priežastis esanti ta, 
kad japonai šiuo metu turi ne
gausias šeimas, todėl tėvai ir 
seneliai apipila dovanomis kiek
vieną vaiką. 

— Juk kambarį davė, kad galėtume ramiai dirb
ti, — pertraukiau. 

— Visas nejaukumas buvo, kad davė būt: Ne dirb-
ti,o tik būti, lyg už kokius nuopelnus. Dirbti susi
galvojau tik po kelių dienų. Vieni išskyrė iš nereikalin
gos pagarbos, kitiems toks išskyrimas ėjo labai prieš 
plauką, o man pačiam buvo tik nejauku. Daoar būsim 
kaip visi. 

Man sunku buvo susigaudyti nuotaikų makalynėje. 
Pažiūrėjau į dailiu marginiu užtiestas lova? ir pajutau 
iš kitų išskyrimo nejaukumą. 

— Kas užtiesė? — kai atsinešiau save skudurus, 
paklausiau, bet vyrai tik juokėsi. 

Pasirinkau viršutinę lovą, marginį sulanksčiau, 
padėjau pagalvės vietoje, o lovą užtiesiau savo dėmėtu 
žalsvuoju. 

Benas padarė tą patį. Tik jis turėjo dar visiškai 
švarų, iš anapus Elbės atsineštinį, ir, negaišdami, 
sukibom į darbą: aš į vadovėlio kažin koki skaitymėlį, 
o jis į aritmetikos uždavinius. 

Po pietų atsirado ir ponas vedėjas, kaip jį vadino 
pirmininkas. Atsivežė visiškai apydailę žmoną, du ne
drąsiai į šalis besižvalgančius vaikus, o ir jis pats ne
buvo panašus į kokį vedėją: nedidukas, linkęs greitai 
šypsotis. Kai pirmininkas nuvedė į mokyklą, j is pasi
dairė, susipažino su Vida, su nustebimu pažiūrinėjo iš 
visur surankiotus skaitymėlius ir visiškai atvirai 
pasakė, kad tokie dalykai jam pačiam varrv r ūtų atėję 
į galvą. Kai pirmininkas pasakė, kad n u rvtojaus jau 

galės perimti Vitienės darbą, jis t ik papurtė galvą. Jai 
padėti galėsiąs, bet perimti jos darbo — niekada. 

Pirmininkas buvo labai nepatenkintas, net pasakė: 
„Kai pamatysi, kokia ji kaip žmogus, taip nešnekėsi", 
bet vedėjas savo žodžio nekeitė. Pavakariukais abu su 
žmona atėjo pas mus, stebėjosi, kaip mes žinias gaudą -
vom ir kaip iš vokiečių vadovėlių vaginėjam vaikams 
skaitinėlius. Net pats pažadėjo nuvykti j savo gyventa 
vietą ir daugiau vokiškų knygučių pamedžioti. 

Nejučia sulipom krūvon visi keturi. Dar prisidėjo 
ir vedėjo žmona. Ji irgi buvo mokytoja ir pradėjo vaikus 
mokyti dainuoti. Žmonės buvo patenkinti, bet pirmi
ninkas, sako, siuto. Mes patys ne ką težinojom, bet 
mūsų viengungiai atnešdavo visas žinias. Vedėją jis 
vadinąs mėšlu, kurį parsigabenti tiek nereikalingo 
vargo įdėjęs, o mudviem su Benu buvo tik malonumas: 
vedėjas, užuot tvarkęs mokyklėlę pagal pirmininko 
parėdymus, ateidavo pas mus iš vokiečių radijo 
pagaudyti žinių. Atsirado ir man pagalbininkas: vienas 
iš vyrų gimnazijoje buvo mokęsis anglų kalbos, tai pora 
savaičių su manim paskaitęs laikraščius, jau gana 
gerai suprato, kas juose rašoma, ir smulkesnes žinu
tes sugebėjo lietuviškai perrašyti. 

Vieną pavakarę, kai mudu su Benu abu psitardami 
lyginome pasakėlę, kad nesijaustų varduose, žodžiuose 
ir sakiniuose vokiškumo, įėjo pirmininkas. 

— Tai žaidžiate su popieriukais, — pasakė. 
Man dingtelėjo paklausti, su kokiais popierėliais 

jis visą laiką žaidžia, bet Benas pirmas užšoko. Jis 
visada su visais buvo labai mandagus, tai ir pir
mininkui atsakė: 

— O ką darysi, kad vaikam reikia turėti iš ko 
mokytis skaityti. Neturės iš ko skaityti, tai ir neišmoks. 

— 0 kur mokytojai. Jie tam juk mokyti. Bet jeigu 
nesugeba skaitymėlių paruošti, tokie ir mokytojai. Tik 
pasigirti mėgsta. 

— Kad skaitymų mokytojams patiems nereikėjo 
ruošti. Vadovėliai buvo, — mėgino aiškinti Benas, bet 
pirmininkas atkirto: 

— 0 kas vadovėlius rašė, kad ne mokytojai? Bet 
dėl to nesiginčysim, jūs žinot savo, aš žinau savo, o 
rytoj, vyrai, abiem reikės į mišką. 

— Kad man cigarečių nereikia, — įsikišau. 
— Čia ne už cigaretes. Čia reikės malkų paruošti 

žiemai ir sau, ir virtuvei. Per vasarą pradžius. Su
tvarkysite tas viršūnes, kurios lieka nuo anglų. 

— Kam jie, mes galim, — pašoko iš kampo nuo 
lovos viengungis. — Tegu dirba, ko mes nemokam 
dirbti. 

— Neužmiršiu ir jūsų. Kai siųsiu, rangysitės, o 
dabar eis, kam rytoj reikia. Tai rytoj tuoj po pusryčio, 
— ir išėjo. 

Vyrai palydėjo išeinantį gražiais žodžiais, o Benas 
nenustojo šypsojęsis. 

— Vyrai, vyrai, —jūs valandėlei susičiaupkite. Jis 
nekaltas, kad kitaip nemoka. Jį patys išrinkom, tai ir 
pakęskim, kol kitą rinksim. O kas žino, gal kurį nors 
iš jūsų išrinksim. 

— Tik jau ne mane! — pasipurtė vienas. 
— Ir ne mane! — pridėjo kitas. 
— Kodėl ne, — šyptelėjo Benas. — Ką nors reikės 

išrinkti, o kai išrinksim, jis tvarkysis pagal savo galvą, 
ne pvfal tų galvas, kurie rinko. 

— Jau tokią galvą, kaip Džiūsnos, tai tik nusukti, 
— numojo vienas. 

I — Ir eisit? — įsiterpė kitas. 

(Bus daugiau • 

i > 
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HORIZONTAI 
IDEALIZMAS - ŠALPOS RŪMŲ 

PAMATAS 

DAIL. JUOZAS SODAITIS 
PREMIJUOTAS 

TARPTAUTINIAME EX 
LIBRIS KONKURSE 

Pr ie š lO dienų ketvirtą kartą 
t e k o d a l y v a u t i 1990 m. 
balandžio mėn. spontaniškai iš 
Lithuanian Hot Line išsivysčiu
sio vidurinės kartos akademikų 
ir jų talkininkų sambūrio, pasi
vadinusio Lithuanian Mercy 
Lift, posėdyje. 16-kos dalyvių 
tarpe daugiau kaip pusę sudarė 
maždaug 40 metų amžiaus 
lietuviai idealistai, daugiausia 
gimę jau šitame krašte ar maži 
atvežti iš Europos. Tas sambū
ris , neturintis net oficialios 
valdybos, laisvanoriškai pasi
sk i r s tęs , kas kokias parei
gas tur i atlikti, iki šiol į skurs
tančią Lietuvą jau pasiuntė 29 
talpintuvus vaistų bei medi
cininės įrangos, kurios vertė 
siekia netoli 26 milijonus dole
rių. 

Šio naujai susikūrusio sambū
rio pirmasis tikslas ir buvo: 
įs ipi l ie t int i amerikiečių vi
suomenėje, valdžios įstaigose 
ir privačiose ypač vaistų fir
mose, kad Lith. Mercy Lift var
das būtų žinomas. Kad per 3 
metus ta i pavyko, liudija ben
droji suma — beveik 26 mili
jonai dolerių vertės vaistų ir 
aparatūros, atėjusios daugiau
sia iš amerikiečių, nes, kaip ši
tame posėdyje paaiškėjo, ryšiai 
užmegzti net su Pentagonu, ir, 
galimas dalykas, kad netrukus 
v a i s t u s į Lie tuvą gabens 
amerikiečių kariniai lėktuvai. 

LML posėdžiai vyksta anglų ir 
lietuvių kalba. Bet kai juose 
dažnai dalyvauja ir svečiai, dau
giausia gydytojai iš Lietuvos, tai 
tokiais atvejais posėdžiai pra
vedami ir pranešimai patei
kiami lietuvių kalba, nes visi 
LML aktyvistai gerai kalba 
ab iem ka lbomis . Kadang i 
vasario 18 posėdyje Lemonte 
dalyvavo ir svečias iš Lietuvos 
— Kauno medicinos akademijos 
stomatologijos fakulteto deka
nas prof. Jonas Žekonis, dr. L. 
Rago atsikviestas dalyvauti 
JAV dantų gydytojų suvažia
vime ir paskaitose, tai visas 
posėdis buvo pravestas tik lietu
viškai. 

Vis le idžiamės žemyn 
Paprašytas tar t i žodį, svečias 

iš Lietuvos, dr. Žekonis, pra
džioje apgailestavęs, kad seniau 
bendradarbiaujant būta ir nesu-
s i p r a t i m ų , pastebėjo: ,,Aš 
m a n a u , kad mes ateityje 
bendradarbiausim. Jeigu jūs 
dar galėsite padėti, o mums 
tiesiog nepatogu tą pagalbą pri
imt ir prašyt, jaučiam, kad jūs 
t i k r a i visą laiką Lietuvai 
padėjot, daug padėjot. Tikrai net 
ir siūlų mes neturim, o be siūlų 
operuoti negali... Kitur gyve
nantiems sunku suprasti tokią 
padėtį. Mes nekylam aukštyn, 
o vis leidžiamės žemyn..." 

Posėdžio metu pranešimus iš 
savo srities padarė šie LML na
riai: posėdžiui pirmininkavęs 
J u r g i s Lendra i t i s , Rita 
Riškienė, Petras Jokubauskas, 
Angelė Dirkienė, Vacys Šaulys, 
Algis Augaitis, Algis Ankus, 
Birutė Vindašienė, Pranė Šlu-
t.ienė ir Viligailė Lendraitienė. 
Be minėtų asmenų, dar dalyvavo 
dr. L. Ragas, J. Končius, Pr. 
Jurkus , Vanda Rauckinienė. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad į 
Lietuvą šiomis dienomis su vais
tais ir medicinine aparatūra bei 
kita įranga išplauks jau 30-tas 
talpintuvas. Pradžioje išlaidas 
už ta lp in tuvų persiuntimą 
apmokėdavo Lith. Mercy Lift iš 
savo iždo. Vieno talpintuvo 
persiuntimas kainuodavo netoli 
10,000 dol. Tačiau kartą LML 
nariams J. Lendraičiui ir A. 
Ankui nuvykus į Vašingtoną ir 
pasikalbėjus su Christian Relief 
fondo pareigūnais, talpintuvų 

persiuntimo išlaidas pasižadėjo 
apmokėti ir dabar tai daro 
Christian Relief fondas, tuo 
LML sutaupydamas nemažai 
pinigų. 

Posėdyje išryškėjo ir kita 
įdomi naujiena: užmegzti ryšiai 
su Pentagonu ir taip pat gautas 
JAV ambasados Vilniuje prita
rimas, kad ateityje vaistai į 
Lietuvą kai kuriais atvejais 
būtų persiunčiami amerikiečių 
kariniais lėktuvais. Sausio mėn. 
dienraštyje „Chicago Tribūne" 
buvo ilgokas straipsnis apie 
LML, pavadintas „Lithuanians 
spell our Mercy letter by letter". 
kur, šalia kitos įdomios informa
cijos apie Lith. Mercy Lift 
veiklą, pateikta ir žinia, jog J. 
Lendraitis, Persų įlankos karo 
metu sužinojęs, kad JAV kari
niuose sandėliuose Europoje yra 
vaistų perteklius, kreipėsi į kai 
kuriuos aukštus Amerikos 
pareigūnus, jų tarpe į gynybos 
ministrą Cheney ir senatorių 
Carl Levin, prašydamas, kad 
dalis tų vaistų būtų pasiųsta į 
Lietuvą. Tai ir buvo padaryta. 

Šiame posėdyje J. Lendraitis 
pranešė, jog rytinėje Amerikos 
dalyje įvairių vaistų nuo polio, 
TB ir kraujo vėžio nemažus kie
kius parūpino New Yorke gyve
nąs lietuvių kilmės gydytojas 
Jagminas, ir jie LML talpintu-
vais išsiunčiami į Lietuvą. Pvz., 
neseniai išsiųstame 29-me 
t a lp in tuve buvo pakrau ta 
švirkštų, vaistų, inkubatorių 
naujagimiams, taip pat įvairios 
aparatūros vaikų ligoninėms už 
300,000 dol. vertės. Pasak 
vienos LML veikėjos, Pranės 
Šlutienės, kuri, kaip ir kiti LML 
aktyvieji nariai, į Lietuvą Lith. 
Mercy Lift reikalais skraido 
savo asmeniškomis lėšomis, jų 
sambūris per tuos beveik trejus 
metus yra tiek išgarsėjęs, kad jį 
žino įvairios vaistų firmos, 
ligoninės, JAV Kongreso nariai, 
o dabar ir Pentagonas. 

750,000 dol. vertės dovana 

Įdomus buvo A. Ankaus per
skaitytas laiškas, kurį parašė 
Kauno akademinių klinikų 
direktorius dr. Kondrotas: „Su 
pagarba ir dėkingumu pra
nešam, kad gavome«jūsų rūpes
čiu ir pastangomis atsiųstą 
mums prof. Gedgaudo dovaną, 
rentgeno įrangą. Visus šešis 
konteinerius gavom pavyz
dingai supakuotus ir nepažeis
tus. Nuoširdžiai dėkojame už 
greitą tokios stambios siuntos 
pristatymą iki pat Vilniaus". 

Panašių padėkos laiškų LML 
gauna nemažai, o taip pat ir 
įvairių prašymų. Dr. Gedgaudo 
dovana dabar vert inama 
750,000 dol. Tuo tarpu nauja 
rentgeno aparatūra kainuotų 
apie 3 mil. dol. 

Sekretorė B. Vindašienė 

JURGIS J A N U Š A m S 

Š.m. Lietuvoje bus pagerbtas 
Mažosios Lietuvos sūnus 
Vydūnas, minint jo 125-tąjį 
gimtadienį. 

Kaip žinia, Vydūnas iš tėvy
nės buvo pasitraukęs II pa
saulinio karo metu, artėjant 
raudonųjų armijai į Lietuvą. 
Gyveno Detmolde ir ten mirė. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, jo palaikai buvo perkelti 
tėvynėn ir palaidoti gimtinės 
kapinėse. 

Šią sukaktį pasiryžo jungti
nėmis jėgomis paminėti 
Vydūno draugija, Šilutės mies
to savivaldybė, Šilutės centrinė 
biblioteka, Lietuvos ekslib-
rininkų klubas ir lietuvių ben
drija „Mažoji Lietuva". Komi
tetas paskelbė ekslibrisų 
konkursą „Vydūnas-125", norė
damas įamžinti Vydūno šviesų 
atminimą lietuvių tautoje. 

rūpinasi LML ruošiamomis 
Walk-a-thon eitynėmis, kurios 
įvyks balandžio 17 d. Lemonte. 
Eitynių tikslas: sutelkti lėšų 
LML iždui, kuriame šiuo metu 
tėra tik apie 10,000 dol. Už 
eitynių metu surinktus pinigus 
bus galima nupirkti daugiau 
vaistų Lietuvos vaikams, ypač 
sergantiems TB. 

Vienas iš LML veikėjų, šiuo 
metu psichologijos daktaratą 
ruošias, J. Lendraitis savo 
įdomioje paskaitoje Jaunimo 
centre, minint Lietuvos nepri
klausomybės 75 m. sukaktį, 
pastebėjo: „Jeigu Lietuvos jau
nimas yra jos ateitis, tai reikia 
pažiūrėti į Lietuvos naujagimių 
padėtį. Lietuvos naujagimių-kū-
dikių mirtingumo statistika 
rodo, kad iš 1,000 naujagimių 
tarp 18 ir 20 miršta. Paly
ginimui — 1990 m. JAV nauja
gimių mirtingumas buvo 9 iš 
1,000, o 20 Vakarų kraštų 
naujagimių mirtingumo 
skaičiai dar mažesni už 
Amerikos. Lietuvos nauja
gimiams ir kūdikiams mūsų 
pagalba yra būtina..." 

Tąja įvairiarūše medicinine 
pagalba Lietuvai besirūpin
damas, Lith. Mercy Lift sambū
ris jos jau sutelkė ir išsiuntė už 
netoli 26 milijonus dolerių. To
ji pagalba tvirtu tempu, nepai
sant kokia valdžia Lietuvoje be
būtų, plaukia ir toliau. Tai 
grynai idealizmu paremta 
pagalba Lietuvai, vykdoma 
vieno savanorių telkinio, pasi
vadinusio Lith. Mercy Lift, į 
kurį taip pat įsijungę ir LAPAS 
bei ADAAL — farmacistų ir 
dantų gydytojų organizacijų at
stovai. 

Malonu buvo išgirsti ir tai, 
kad Lietuvos vaikams apie 50 
buteliukų įvairių vitaminų su
rinko Lemonto lit. mokyklos 
mokiniai. Tą vajų jie vykdo ir 
toliau. 

VI. R. 
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Maironio mokyklos mokiniai, surinko daug vitaminų Antakalnio Vaikų TB 
ligoninei. Čia jų būrelis su mokyklos vedėja Egle Novak (pirmoji iš dešinės) 
prie dėžės, j kurią buvo kraunami vitaminų buteliukai. 

Apie Vydūno minėjimą, pa
gerbimą ir ekslibrisų konkursą 
buvo rašyta ir išeivijos spaudoje, 
kviečiant konkurse dalyvauti, j 
visame pasaulyje pasklidusius 
dailininkus. \ kvietimą, kaip 
rašo „Lietuvos aidas" (1992 m. 
gruodžio 30 d.) atsiliepė 
nemažas skaičius dailininkų: 
„Tarptautiniame Vydūno 125 
ekslibrisų konkurse dalyvavo 
105 autoriai su 218 darbų iš 
pasaulio kontinentų — Europos, 
Amerikos ir tolimos Australijos. 
Europai atstovavo net 14 šalių, 
Lietuvai 35 dailininkai, kiti 70 
— užsieniečiai, tarpe jų 14 
moksleivių iš Rusijos ir net sep
tynmetis Damiras Maksutovas 
iš Latvijos. Vertinimo komisija, 
pirmininkaujant dail. Vyt. 
Valiui, atrinko 16 geriausių 
ekslibrisų, kuriuos suskirstė 3 
eilėm. Patekusiems į I eilę 
paskirtos f-premijos. Kaip ir 
buvo galima tikėtis, pirmosios 
3 premijos atiteko lietuviams 
dailininkams iš vydūniškojo 
pamario krašto: I — Augustinui 
Virgilijui Burbai, II — Sigitai 
Auželienei-Kišonaitei, III — 
Emilijai Poškutei-Pumputienei. 
Kitos 4 — Juozui Sodaičiui 
(JAV), Laimai Švabaitei (JAV), 
Janui Walkiewiczui (Lenkija) ir 
Veronikai Švabienei (JAV). 
Ekslibrisai labai skirtingi, bet 
juos sieja sakrališkoji dvasia. 

Šia proga noriu plačiau 
paminėti Daytona Beach, Fla. 
gyvenantį dail. Juozą Sodaitį. 

Kaip jis pats teigia, į kon
kursą atsiliepė vėlokai ir tik su 
vienu ex libriu, kuris ir buvo 
komisijos įvertintas bei at
rinktas premijai pirmoje gru
pėje. Dail. Juozas Sodaitis, su
laukęs poilsio amžiaus, gražiai 
įsikūręs prie Atlanto, išliko 
darbštus ir kūrybingas. Jo 
namuose tikra meno galerija. Ir 
vargu rasime deitoniškių lietu
vių namus, kuriuose nesipui-
kuotų dail. Juozo Sodaičio gra
fikos ir tapybos darbai. 

Pažymėtina, kad jis šalia gra
fikos ir tapybos yra sukūręs 
daug ex libris vertingų darbų. 
Apie dail. Juozo ekslibrisų 
kūrybą 1977 m. Danijoje išei
nantis žurnalas ,,Exlibris-
Revue" per du puslapius anglų, 
vokiečių, prancūzų ir danų kal
ba plačiai rašė, drauge pažymė
damas dailininko autobiogra
finius bruožus, kūrybos kelią, 
ruoštas parodas ir laimėtas pre
mijas. Straipsnis iliustruotas 
dail. Juozo Sodaičio 9 darbais 
ex libris ir nuotrauka. 

Dail. Juozą Sodaitį išeivija 
taip pat gerai pažįsta. Jis yra su-
ruošęs keliolika savo ir su kitais 
darbų parodų įvairiose lietuvių 
vietovėse. Jų tarpe ir per
sonalines ekslibrisų parodas 
New Yorke 1977 m. bei 1980 
metais. Be tapybos ir grafikos 
darbų personalinėje parodoje 
Ormond Beach, Fl. Memorial 
meno muziejuje eksponavo ir 
daug savo kūrybos ekslibrisų. 

Apie dail. Juozo Sodaičio ruoš
tas personalines ir drauge su 

kitais dailininkais parodas 
palankiai rašė ir amerikiečių 
spauda. 

1986 m. gegužės mėn. „Lietu
vių dienų" žurnale poetas Ber
nardas Brazdžionis, straipsnyje 
„Juozas Sodaitis-dailininkas iš 
dainų ir padavimų pasaulio", iš
samiai nagrinėja dail. Juozo 
Sodaičio kelią į dailės pasaulį, 
pa te ik ia daug biografinių 
detalių ir tarp kita ko rašo: 
„Gimė dailininkas, (nors nebe-
jaunuol is amžiumi) ir per 
spalvingąjį braižą ėmė reikštis 
pabud in t i sielos gelmėse 
pasauliai. Išvystė savitą stilių, 
kurį pats dailininkas vadina 
tapybine grafika. J. Sodaičio 
darbai jau iš pirmo žvilgsnio 
i šs isk i r ia iŠ kitų mūsų 
dailininkų, ir jo nesumaišysi nei 
su vienu iš senųjų (ar jaunųjų) 
mūsų dailininkų grafikų... Jo 
darbuose labai žymią, gal net 
vyraujančią vietą, užima liet. 
padavimų, dainų, pasakų, le
gendų temos ir motyvai. Todėl 
įo paveikslai, kokio formato jie 
bebūtų, pradedant smulkiais 
ekslibrisais, žavi lietuvio širdį 
ir vilioja žiūrovo akį. 

Premijos laimėjimo proga, 
1 Šilutės centrinės bibliotekos 

vedėja Giedrė Leškytė, viena 
„Vydūnas — 125" tarptautinio 
ekslibriso konkurso organiza
torių, dail. Juozui Sodaičiui 
rašo: 

„Gerb. ponas Juozai, Valio, 
valio, valio su prizine vieta! 
Tarp taut in iame Ekslibrisų 
konkurse „Vydūnui — 125". 
Džiaugiuosi, sveikinu! Ir labai 
kviečiu į Šilutę vasario 6 d., į pa
rodos atidarymą. Labai 
norėčiau ateinančiais (1993 m. 
J.J.) surengti Jūsų kūrybos 
parodą pas mus, Vydūno 
žemėje, kad ir nedidelę, bet 
būt inai Jūsų (mano pabr. J.J.). 
Labai noriu, kad pamariečiai 
susipažintų su išeivijos 
dailininko, kūrusio Vydūnui, 
talentingo menininko nors 
maža kūrybos dalimi. Prižadu, 
kad padarysiu viską, ko Jūs 
pageidausite dėl parodos 
surengimo. Išleisime katalogėlį, 
išreklamuosime spaudoje ir 
visus darbus po parodos grą
žinsime tvarkingai..." 

Būtų tikrai malonu, kad dail. 
Juozas Sodaitis į prašymą atsi
lieptų teigiamai, o parodai savo 
kūrybos gražių darbų jis tikrai 
daug turi. Tad džiaugiamės dail. 
Juozo Sodaičio laimėjimu, svei
kiname ir mes, deitoniškiai, 
linkėdami, daug gražių kūry
binių metų. 

Pokalbis su 
Salomėja Endrijoniene 

Taip yra sutvarkyta, 
medžiai į dangų neįauga. 

kad 

Šiemet Lietuvių Moterų Fede
racijos Čikagos klubo valdyba 
vienbalsiai išrinko Salomėją 
Endrijoniene pasižymėjusia me
tų moterimi, nes per paskuti
niuosius 7 metus ji savo jėgas ir 
sugebėjimus atidavusi mūsų vi
sų statytiems namams — Jauni
mo centrui. Kai žmogus užmirš
ta save ir iškyla virš buitinės 
kasdienybės, jis yra vertas mū
sų padėkos, įvertinimo ir nuošir
džių linkėjimų. Mums visiems 
bus įdomu sužinoti, kokią įtaką 
padarė dar vaikystėje jai tėvai 
ir jų darbai. Užkalbiname pačią 
Salomėją. Jos balsas lygus, 
taisyklinga jurbarkiečių tar
sena ir lengvai byra žodžiai: 

— Mūsų šeimoje abu tėvai bu
vo šviečiantis pavyzdys, kaip ne
užsidaryti vien savo šeimoje. 
Mama buvo aktyvi katalikių 
moterų veikėja. Skaitė i r 
platino tuomet „Moters" žurna
lą. Smulkių ūkininkų vaikams 
vis su meile sutikdavo pabūti 
krikšto mama. Velykų metu 
pilnas kiemas prigužėdavo vai
kų, tų krikšto vaikelių, kurie 
ateidavo dovanėlių, velykaičių 
pasirinkti. Tėvelis buvo nepri
klausomybės kovų didvyris, ap
dovanotas medaliais, o vėliau 
įsijungęs į Žemės Ūkio rūmų 
darbus. Pagaliau išvežtas per 
pirmą vežimą birželio mėn. ir 
mirė Rešotų lageryje. Tokiais 
pavyzdžiais gyvenant, auga ir 
vaikuose supratimas, kad esa
me atsakingi ne vien už save, 
bet ir aplinką, ir už tuos žmones, 
su kuriais bendraujame. 

Atvažiavusi į Ameriką, pradė
jau dirbti Šv. Kryžiaus ligoninė
je. Čia seselė kazimierietė Kon-
silija pastebėjo mano profesinį 
darbo atlikimą ir po 2 metų (kai 
jau ir kalbą išmokau) paskyrė 
operacinės viršininke. Tose pa
reigose išbuvau 19 metų. Čika
goje pradėjo organizuotis opera
cinių gail. seserys. Čia vėl įsi
jungiau šioje organizacijoje ir 
buvau dažnai deleguojama at
stovauti visoms Amerikoje ir 
vėliau tarptautiniuose kongre
suose. Net 4 metus priklausiau 
direktorių valdybai. Organizuo
jant priemiesčių ligonines, 
važiuodavau į priemiesčius ir 
ten įsijungdavau patarimais bei 
nurodymais, kaip geriau tvar
kyti ir organizuoti operacinę. 
Net 11 ligoninių buvau nuola
tinė patarėja. 

— O k a i p į s i j u n g ė t e į 
mūsų veiklą? 

— Kol vaikai buvo mokykli
nio amžiaus, ėjome abu su vyru 
į tėvų komitetus, organizacijų 

rėmėjus. Vieną dieną Irena 
Kriaučeliūnienė pakvietė ateiti 
į J.C. Moterų klubą tik pasižiū
rėti. Tai tas pasižiūrėjimas ir 
užtruko 12 metų. J.C. valdybos 
pirmininkė esu 7 metus. Labai 
esu dėkinga visoms klubo mote
rims už pagalbą, nes be jų pa
spirties mano darbas būtų neį
manomas. Jos visos sumanios ir 
gabios, kiekviena pasiruošusi 
darbą puikiai atlikti. 

— Ar yra nemalonių valan
dų, kai esate nesuprasta ir 
kr i t ikuojama? 

— O tai atsitinka kiekvieną 
dieną. Dirbant su įvairiais žmo
nėmis, turi išklausyti kiekvie
ną. Ir atrodo, kad kiekvienas 
daugiau išmano. Bet septyneri 
metai, tai ne viena diena. Išmo
kau daugiau nutylėti, dar dau
giau nuryti ir eiti toliau, nes 
darbai laukia ir rūpesčių daug. 

— Ar turite i r malonių va
landėlių? 

— Didžiausias džiaugsmas — 
šeštadienis, kai ateinu į JC ir 
pamatau pilną pastatą vaikų. 
Čia jie auga, mokosi ir žino, kad 
tai jų namai. Šeštadienis, tai 
mano sielos šventė. O maloniau
sios valandos... ta i , kai suruoš
tas pobūvis, vakaronė ar kon
certas pasisekė. Nesvarbu, ko
kia organizacija ruošė, svarbu, 
kad pasisekė. Ruošėjai pavargę 
— šypsosi, žiūrovai — šypsosi ir 
tuomet man pati maloniausia 
valanda. Dažnai sėdime vakare 
kavinėje ir dalinamės įspū
džiais, kad buvo verta ruošti, 
verta žmones kviesti. 

— O kaip jūsų šeimoje? Kas 
j u s s t ipr ina, dirbant visuo
menini darbą? 

— Mūsų sūnus Gintaras, kai 
gyveno Čikagoje, priklausė Neo-
lituanams; kitas sūnus Audrius 
suorganizavo oro skautus ir gro
jo akordeonu net kelioms šokėjų 
grupėms. Dukra Danutė ilgus 
metus dalyvavo tėvų komi
tetuose. Lyg auksinis siūlas 
eina per šios šeimos žmones vi
suomeninės atsakomybės verty
bė. Jau dukraitė Krista Šilimai-
tytė yra studentų ateitininkų 
pirmininkė ir su jaunatviška 
meile ruošė organizacijos Kū
čias, pravedė ir sveikino svečius. 

* * * 

Kovo 13 d. norime parodyti, 
kad mes įvertiname visuomeni
nį darbą, kad mokame susirink
ti ir palinkėti ilgiausių metų. 
Jaunimo centro kavinė turėtų 
būti pilna žmonių. 

Gailutė Valiulienė 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS jZ^ufraS*' 

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. 

9525 South 79th Avsnus 223 Karvarfe gatv* 
Htekory HM, Illinois 50457 VHnkm. Lietuva 
M 70S-430-7272 Tstofonal: 77-75-f 7 Ir 77-SJ-M 

ES midlcind Padarai 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 BRIDGEVIEVV 
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(708) 598-9400 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

7311 Douglas Circle, La Paima, CA 90623 
• tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

ČIKAGIEČIAI 
INVESTUOJA Į 

LIETUVĄ 
LB E k o n o m i n i ų R e i k a l ų 

Taryba (ERT) skat ina išeivijos 
lietuvių veiklą ir bendradarbia
vimą ekonomikos srityje. Šia 
sk i l t imi informuojame apie 
verslo ir pramonės galimybes 
Lietuvoje ir įvairių išeivijos 
lietuvių ekonominius projektus. 
Tai darydama, ERT atlieka 
informacijos telkimo vaidmenį, 
bet nerekomenduoja kurį nors 
projektą ir nesiima atsakomy
bės už informacijos tikslumą ar 
projektų pelningumą. Šį kartą 
aprašome kai kuriuos Čikagos 
apylinkės lietuvių ekonominius 
projektus. Ki tus aprašysime 
ateityje. Šio straipsnio autorius 
— Edmundas Kul ikauskas . 

A m e r i c a n T r a v e l , savinin
kas Aleksas Laura i t i s (708). 
422-3000, visuotinio aptarna
vimo (full service) kelionių 
agentūra . Patarnauja Čikagos 
ir tolimesnių apylinkių lietu
viams, ypač vykstant į Lietuvą. 
Šiuo metu į Lietuvą keliaujama 
daugiausia pavieniui. Ekskur
sijų organizuojama apie 5-6 per 
metus specialiems įvykiams, 
kaip popiežiaus apsilankymui 
Lietuvoje a r b a special ioms 
grupėms. Be to, vyksta an
sambliai ir draugijos į Lietuvą 
ir iš Lietuvos. Iš viso per agen
tūrą į Lietuvą vyksta tarp 
700-1000 keliautojų per metus. 
Taip pat parūpina paslaugas 
nemažam skaičiui iš Lietuvos 
atvykstančių apsi lankyt i JAV. 

G. B l iudž ius C o n t r a c t o r s 
I n c . (708) 884-8679 s taty
bininkas . Lietuvoje dalyvauja 
bendroje įmonėje. Tai lentpjūvė, 
kuri gamins n a m a m s statyti 
medžiagas iš Lietuvos a r iš kitur 
atvežtos medienos. Taip pat yra 
įsteigęs individualią įmonę — 
pirmąją Lietuvoje. Šios įmonės 
vardu planuoja s ta tyt i šešių 
aukš tų tarnybinį pastatą (office 
building) iki 80,000 kv. pėdų 
ploto Vilniaus senamiestyje. 
Šiuo metu tu r i Vyriausybės 
p a t v i r t i n t ą s t a t y b a i sk i r tą 
žemės plotą. 

I n d u s t r i n ė s P a r a m o s są
j u n g a J A V (IPSA Interna
tional (708) 599-2000). Susideda 
iš keturiolikos skirt ingų pro
fesionalų ir verslininkų. Pirmi
n i n k a s yra inž. Ra imundas 
Šlenys. Šiuo metu rūpinasi 
keliais projektais Lietuvoje ir 
dirba su įvairių sričių pramo
nininkais . 

Č i k a g i š k i s a r c h i t e k t a s Al
b e r t a s Kerelis, savininkas Fa-
cilities Design, Ltd ir Linas Na
rušis, savininkas Daina Apprai-
sal Services, yra padarę studiją, 
kurioje išplanavo ir apskaičiavo 

Muravos-Kauno mokslinio-in-
dustrinio parko statybą. Vietovė 
yra į š iaurę nuo Kauno, prie 
Kauno Ramygalos aerouosto. 
Projektas apimtų 830 akrų 
žemės plotą. Jo pagrindinės 
dalys yra: 1. 325,000 kv. pėdų 
verslo centras; 2. 885,000 kv. 
pėdų įstaigų/tyrimo (research) 
parkas ; 3 . 1 3 milijonų kv. pėdų 
įvairūs industr iniai ir prekių 
paskirs tymo pastatai . 

Šis projektas yra skirtas lietu
vių ir užsienio firmoms. Jo vertė 
yra 380 mil. dol. J a u gaut i 
Kauno miesto, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
ir ministro pirmininko patvirti
nimai. Šiuo metu laukiama lais
vų ekonominių zonų įstatymo. 

D. S . E n g i n e e r i n g , Inc. , 
vadovaujama Liudo Šlenio, su
organizavo mėsos apdirbimo 
bendrovę „Sodyba" Šiauliuose, 
kurioje dirba 14 žmonių ir 
pagamina 5 tonas mėsos pro
duktų per dieną. Pagal sutar t i 
gauna gyvulius iš s tambaus 
kooperatyvinio ūkio, o gaminius 
parduoda res toranams ir mais
to gaminimo bendrovėms. Ši 
bend rovė bus g re i tu l a iku 
išplėsta kituose miestuose. 

B a n i o n i s Cons t ruc t ion Co. , 
I n c . savininkai Leonas Mas-
ka l iūnas ir Ignas Juzėnas iš 
Čikagos steigia cementinių blo
kų gamyklą. Blokai bus gami
nami iš Lietuvoje esančio žemės 
tur to : žvyro, smėlio ir cemento. 
Aukštos gamybos įranga at
vežama iš Kanados šį pavasarį. 

L e i t a - L i t u a n i c a A k c i n ė 
B e n d r o v ė , vadovaujama Ar
vydo Tokarevo, Kaune planuo
j a g a m i n t i m i k r o b a n g ų 
krosneles. Taip pat užsiima 
ki ta is pramonės produktais . 

J o n a s P a b e d i n s k a s (708) 
562-8544, tarptautinės prekybos 
k o n s u l t a n t a s , dažna i b ū n a 
užsienyje dėl Amerikos gaminių 
e k s p o r t o , j au k u r i s l a i k a s 
pa l a iko ryš ius su Lie tuvos 
p ramonės ir prekybos žmo
nėmis. J i s yra vienas pirmųjų, 
a tk re ipęs išeivijos dėmesį į 
Lietuvos ūkį ir pats į jį įsi
jungęs. J is skatino Ekonominių 
Reikalų Tarybos steigimą ir 
veiklą ekonomikos srityje. Šiuo 
metu mums rašo: „Vertinu jūsų 
ir Tarybos darbą ir matau, kiek 
energijos jūs į jį įdedate", ir pri
deda aprašymą vieno patyrimo: 

„Šiuo ka r tu noriu suminėt i 
ver t ingą , nors nepasisekusį 
p a t y r i m ą , m ė g i n a n t v e s t i 
prekybą su Lietuva. 1989 m. su 
labai energingu vilniečiu, paty
r u s i u m a i s t o a p d i r b i m o 

pramonėje , buvo sudary tos 
puikios galimybės importuoti 
tos srities mašinas. Per pažintis 
sudominau eksporto firmą JAV-
se, k u r i a t s t o v a u j a 20 
amer ik ieč ių fabrikų, gami
nančių restoranų reikmenis ir 
mašinas, š ios bendrovės vi
c e p r e z i d e n t a s n u v y k o per 
Maskvą į Vilnių pasikalbėti. 
Grįžusį jį buvo galima įtikinti, 
k a d per V i ln ių g a l i m a 
aptarnauti visą Sovietiją. Kitaip 
sakant , padarant Lietuvą tuo, 
dažnai kar tojamu, prekybos 
t i l tu. Pasirašyta dvejų metų 
išskirtinės atstovybės (exclusive 
representation) sutart is visam 
tam regionui. Gautos geriausios 
tos srities kainų nuolaidos ir 
komisai. Paprastai gauti t iek 
fabrikų išskirtines atstovybes 
t r u n k a bent 5-10 metų. 

„Gauti keli užsakymai iš Vil
niaus, Minsko ir vienas, ar t i 
milijono dolerių, iš Leningrado. 
K a d a atėjo g r e i t a s l a i k a s 
įmokėti pradinius dolerius, pasi
rodė, kad j au Maskvos bankai 
n e g a l i i š m o k ė t i p i rkė jų 
specialiose kasose turėtus dole
rius. Po to prasidėjo decentra
lizacija, kuri palengvino paski
rų įmonių apsisprendimą, bet tų 
pačių dolerių pradėjo nebeatsi-
r a s t i . Per dvejus s u t a r t i e s 
metus, kurie galėjo duoti lietu
viams puikią pradžią prekybai 
per Lietuvą vienoje srityje, ne
buvo galima nieko konkretaus 
padaryti, nepaisant mūsiškių 
darbštumo. Sutar t is dabar yra 
pasibaigusi ir puiki proga, šį 
kar tą ne dėl mūsų kaltės, 
praprasta" . 

T e o d o r a s R u d a i t i s (708) 
425-9269, dažymo technologijos 
konsultantas. Lankėsi Lietuvoje 
spalio-lapkričio mėn. ir tarėsi su 
Vilniaus 3-čios elektrinės ir šilu
minės vadovybe korozijos (corro-
sion) apsisaugojimo ir dažymo 
technikos klausimais. Vilniaus 
elektrinė interesuota įsteigti 
grupę specialistų, kurie būtų jo 
apmokyti dažymo technologija, 
korozijos ir dažų ypatybėmis ir 
inspekcijos instrumentų naudo
j imu. Ši grupė galėtų patar t i ir 
parūpinti paslaugas kitom jė
gainėm, jų tarpe ir Ignalinai . 
Šiuo metu Lietuvoje naudojami 
dažai, gaunami iš Latvijos, 
nėra daug pigesni už dažus, 
perkamus Vakaruose. T. Rudai
čiui bus atsiųsti šių dažų pavyz
džiai, kad ištirtųjų kokybę ir sa
vybes. 

Taip pat susipažino su pri
vačia bendrove Biocentras. Ši 
bendrovė gamina mikroorganiz
mus, kurie naikina — „suvalgo" 
angliavandenių (hydrocarbon). 
t.y. alyvą ir jos p roduktus 
žemėje arba vandenyje. Tai gali 
būt i veiksminga priemonė že
mėje prisisiurbusią arba jūroje 
išsipylusią alyvą išvalyti. T. Ru
daitis tiria šių mikroorganizmų 
efektingumą ir eksportavimo į 
JAV galimybes. 

'Bus daugiau) 
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LB Vakarų apygardos valdybos nariai su viešnia iš Vilniaus Jadvyga Bieliauskiene. Iš k. — R. 
Nelsas, J. Matulaitis, D. Varnienė, J. Bieliauskienė, A. Nelsienė ir A. Polikaitis. 

LIETUVIU TELKINIAI 

Kai darai ką nors, daryk, lyg 
tai būtų paskutinis darbas tavo 
gyvenime. 

Mark. Aurelijus 

LOS ANGELES, CA 
LB VAKARŲ APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS LOS 
ANGELES 

LB Vakarų apygardos suva
žiavimą sausio 16 d. Šv. 
Kazimiero par. salėje įžangos 
žodžiu pradėjo ir jam vadovavo 
apygardos valdybos pirm. 
Angelė Nelsienė. Ji supažindino 
su viešnia iš Lietuvos disiden
te Jadvyga Bieliauskiene, Sau
sio 13 brolijos pirmininke, ku
riai teko daugelį metų praleis
ti Sibiro stovyklose ir kalė
j imuose . P i rmin inkaudama 
suvažiavimui . A. Nels ienė 
suminėjo pavardes LB krašto 
tarybos narių, esančių salėje: dr. 
Z. Brinkio, V. Gedgaudienės, E. 
Kulikausko, Z. Viskantos; pati 
A. Nelsienė — irgi Tarybos 
narė. Susikaupimo minute ji pa
kvietė pagerbti mirusius LB na
rius. 

Sudaryta mandatų komisija: 
V. Varnas. B. Varnienė. A. 
Kulnys ir V. Velža. 

Toliau buvo LB apylinkių 
veiklos pranešimai. 

Arizonos apylinkės atstovė A. 
Petrulienė, ketverius metus 
buvusi apyi. valdybos pirmi
ninke 'dabar apyl. pirm. yra S. 
Narkevičius1, suminėjo daug 
atliktų darbų. 

Santa Monica apyl. pirm. J. 
Kojelis suminėjo, kad apyl. 
valdyba ir nariai daug dirbo 
politinėje veikloje. 

Buvęs Los Angeles apyl. pirm. 
dr. R. Giedraitis sakė. kad 
apylinkės valdyba rėmė dvi 
Vilniaus universiteto dėsty
tojas, kuriom buvo atvykusios čia 
pasitobulinti savo specialybėje. 
Didelis nuopelnas yra R. Mu-
loko. kuri^ tuo reikalu daug 
rūpinosi Daugiausia R. Mu-
loko pastangomis Los Angeles 
mies tas sus igiminiavo su 
Kaunu. Buvo ruošiamos vaka
ronės. Paskatiniame apylinkės 
metiniame susirinkime daly
vavo JAV Krašto valdybos 
pirm. V. Maciūnas. Prie apylin
kės veikia I. etuvai remti komi 
tetas, kur: > pirm. yra Z. Vis
kanta. Uždavinys — tiesioginė 
parama Lietuvai. Rūpintas i 
knygų persiuntimu Vilniaus 
uni versite'.:- Paremtos šeimos 
žuvusiųjų M e d i n i n k u o s e . 
Sėkminga: pravestos Lietuvių 
dienos, k inų pirm. buvo D. 
Empaken- Ižde turima ar t i 
15,000 dol R. Baltrenaitės pa

yra A. Tekorius , ta ip pat San 
Francisco — pirm. G. Fedaras . 
Havajuose LB atstovė yra E. 
Aglinskienė. Veikla ribojasi 
daugiausia i poli t ine s r i t imi , 
p a l a i k a n t r y š i u s su k o n -
gresmanais ir senatoriais . 

Lietuvių J a u n i m o sąjungos 
vardu kalbėjo L. Tompauskai tė . 

E. K u l i k a u s k a s , T a r y b o s 
narys, supažindino su neseniai 
sudarytu Ekonominių re ikalų 
komitetu, kurio t ikslas rūpint is 
investicijomis į Lietuvos ūkį ir 
pramonę. Kviečiami specialistai 
vykti į Lietuvą. Numatoma eko
nominių būrelių steigimas. 

Apie j a u n i m o a n s a m b l i o 
„Spindulys" veiklą kalbėjo jo 
vadovė D. V a r n i e n ė . 

Apygardos iždo apyskaitą pa-

visuomeninė žmonių atmint is 
yra geroka i t r u m p e s n ė už 
a s m e n i n ę . T e i s i a m a a r 
teisinama t ik artimoji praeitis 
ir su ja susiję žmonės. Taisytina 
ne V. Landsbergio padaryta 
Lietuvai žala, kaip sako kairieji, 
bet bolševikų. 

Po pranešimų, simpoziumo ir 
diskusijų suvažiavimas buvo 
baigtas va išėmis . 

Ig. M e d ž i u k a s 

L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

ŠVENTĖ L O S A N G E L Ė J E 

Šventės išvakarėse, vasario 
13 dieną, Los Angeles lietuvių 
radijas iškilmingai paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį. 

Tautos praei t ies ir dabarties 
kelius apibūdino Lietuvos gar
bės konsulas Vytautas Čeka-

Kunigaikščio Gedimino o r d e n u ^ 
apdovanotą šio telkinio gyven-; * 
toją laureatą poetą Bernardą" 
Brazdžionį, kur i s sus i r inku
siems paskaitė vieną savo kū
rinių. 

Sveikinimo žodį tarė Estijos ir 
Latvijos garbės konsulai. Prista
tyt i ir kiti dalyvavę užsieniečiai.-" 
Perskaityti šventės proga gau t r~£ 
sveikinmai: Los Angeles miesto'*!, 
mero Tom Bradley ir County " 
Supervisor Mike Antanovič. Ka-" . 
lifornijos gubernatoriaus Pete .u 
Wilson ir kongresmano Christoį,"" 
pher Cox sveikinimai buvo gau : ' +• 
ti vėliau. *#» 

Pagrindinis šventės kalbe- n 
tojas Lietuvos Gen. Garbės k o n ^ ^ 
su las Vytautas Č e k a n a u s k a s . ^ 
savo kalboje nušvietė L i e t u v o s ^ 
gyvenimo eigą, atei t ies per* >y 
spektyvas , išeivijos t i k s l u s , - ^ 
pasiryžimus ir priemones padėti' 
savo Tėvynei. Vyt. Čekanaus- 'A 
kas nedramatizavo esamą ir«»V 
būsimą padėtį, tik kalbėjo sta- '^ 
t i s t ika ir faktais. 

Daiva Čekanauskaitė perskai-- * 
tė rezoliucijas angliškai , kurios •' 
buvo pri imtos plojimu. Jas*--
pasirašė ALTO pirm. Antanas•->•; 
Mažeika. Lietuvių Bendruome- • 
nės apyl inkės p i rm. Liuda "* 
Avižonienė ir Tau tos fondo" 
pi rm. dr. Povi las S v a r c a s v , ^ 
Rezoliucijos .pasiųstos J A V " " 
prezidentui. Valstybės sekre?"" 
toriui, senatoriams, Kalifornijos 
kongresmanams ir spaudai . _ 

Lituanistinės šventės prog- "f 
ramą pravedė LB apylinkės..,.* 
valdybos pirm. Liuda Avižei " 
n ienė. dalyvaujant Lietuvių 
Fondo Los Angelėje įgaliotinei -
Violetai Gedgaudienei ir mo-

teikė A. Pol ikai t is , o kontrolės nauskas . Kalba buvo palydėta kyklos vedėjai Marijai Sandd-"2J 
komisijos ak tą perskai tė L 
Medžiukas. 

Ilgesnį pranešimą apie Apy
gardos valdybos veiklą pate ikė 
jos pirm. A. Nelsienė. 

,,Be anksčiau veikusių apy
linkių, šioje kadencijoje, J. Ko
jeliui t a lk inan t , buvo įsteigta 
Las Vegas apylinkė. Tai pirmoji 
visoje Amerikoje j au angl iškai 
k a l b a n t i a p y l i n k ė , nes j a i 
priklauso mišrios šeimos a rba 
nors lietuvių ki lmės, bet j a u 
nekalbantys l ietuviškai. 

Prieš keletą metų Vaka rų 
apygardos valdyba vadovavo be
veik visai Los Angeles politinei, 
kul tūr inei ir socialinei veiklai . 
Vėliau, pagal Krašto valdybos 
nurodymus, apygardos valdyba 
pasiliko koordinacinėje pozi
cijoje, bet darbo buvo a t l ik ta 
daug. 

Į Vakarų apygardos valdybą 
išrinkti: D. Varnienė, M. So
deika, V. Vidugiris. D. Na
vickienė, V. Gedgaudienė, A. 
N e l s i e n ė . G. L e š k y s , A. 
Petrulienė. P. Žygas (abu iš Ari
zonos); į kontrolės komisiją: J . 
Kojelis. I. Medžiukas ir A. 
Kulnys. 

S i m p o z i u m a s 

Dar buvo simpoziumas — ..Jė
gos lėmusios r inkimų pasekmes 
Lietuvoje". 

Dr . A. K a n a u k a p a l i e t ė 
kar inę Lietuvos padėtį. Bū
damas Lietuvoj, susipažino su 
kariniais daliniais ir jų ginkluo
te, įrodinėjo kar inių pajėgų 
re ika l ingumą ginti Lietuvos 
nepriklausomybę. J. Bieliaus
kienė a tk re ipė dėmesį, kad 
visur savivaldybėse buvo likę 
kairieji. Prieš r inkimus jie pasi
reiškė dideliu ak tyvumu, apsi-

stangomis tikimasi g a u t n š Los l a n k v d a m i s u p r o p a g a n d a 

Tautos himnu. 
Sekamdienį, vasario 14 d. rytą 

vėliavų pakėlimo iškilmėse or
ganizuotai dalyvavo unifor
muoti šauliai ir ramovėnai, 
vadovaujami Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vado Juozo Pažė
ros. 

Iški lmingas šv. Mišias auko
jo parapijos klebonas prel. dr. 
Algirdas Olšauskas, asistuojant 
kunigams Kęstučiui Latožai iš 
Lietuvos ir Juozui Margiui iš 
Argentinos. 

Pamokslą pasakė klebonas A. 
Olšauskas. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio, ir solistai. 

Skai tymus atliko ir dovanų 
prie al toriaus nešimą suorga
nizavo Dalia Trotmanaitė. 

Po pamaldų parapijos salė 
nesutalpino atvykusių. O jų 
buvo keletas šimtų. Vėliau 
atvykusieji turėjo pasitenkinti 
be sėdimu vietų. 

Minėjimą pradėjo Daiva Če
kanauskaite . JAV himną sugie
dojo solistas Antanas Polikaitis. 
Invokaciją sukalbėjo svečias iš 
Argentinos kun. Juozas Margis. 
Įvado žodi tarė ALTO pirminin
k a s inž. Antanas Mažeika. 

ALTO vicepirmininkas Vy
t a u t a s Š e š t o k a s p r a v e d ė 
pagerbimą kovojusių ir žuvusių 
už Lietuvos laisvę. 

Vieninteliam šventėje dalyva
vusiam Vyčio Kryžiaus Kava
lieriui, savanoriui pulkininkui 
Jonu i Andrašūnui . Lietuvos 
konsulas Vytautas Čekanaus
k a s ir LDK Birutės draugijos 
p i rm. Danguolė Navickiene 
prisegė gėlę. 

Dalyviai atsistojimu pagerbė 
šios šventes sukakties proga 
Lietuvos vyriausybės Didžiojo 

• ' . , . 

navičiūtei-Nevvsom. ./ 
Šių metų l i tuanist inei m o - -

kyklai skirtas konkurso premi- -' 
j a s laimėjo: Aidas Kuolas, .7 
Povilas Pakuckas, Agnė Barar...? 
nauskaitė. Marius Aneliauskas,- . 
Vilija Cekaitė ir Nerijus Mika***-;-
lajūnas. "•* 

Lietuvių Fondo paramą litua-*" 
nistinei mokyklai 2.500 dol.""-. 
čekį įteikė atstovė Violeta Ged- • 
gaudienė. L. Bendruomenės • 
Kultūros tarybos vardu 1.000 
dol. paramą įteikė LB apylinkės' ' 
valdvbos pirm. Liuda Avižonie-3 

nė. 
Meninę programą atliko solis- » 

t ė J a n i n a Č e k a n a u s k i e n e . 
kanklininkės Amanda Ragaus
kaitė ir Audra Griciūtė. L iau . . . 
dies - lumzdele atl iko Andr ius . . 
Ragauskas. Solistei Jan ina i Če---• 
kanauskienei akompanavo liau-
dies instrumentų ansambl is — .,.„ 
Daina Žemaitytė. Mar ius Pet-r. 
rulis. Amanda Ragauskai tė ir -
Audra Griciūte. Visą muzikinę*" 
programa pravedė Viktoras Ra-"* 
lys. 

Minėjimą užsklendė Tautos 
Fondo atstovas dr . Povilas • 
Švarcas, padėkodamas d a l y : " 
viams, o taip pat ir visiems savo ' 
darbu ir aukomis prisidėju-T 

šiems. 
Scena skoningai buvo pa

puošta architekto Jono Stei-
kūno. 

Minėjimas baigtas visų daly- -
vių bendrai giedamu Tautos 
himnu. 

Lietuvos reiklams aukų gauta , 
daugiau 9.000 dol. 

Po minėjimo parapijos apati- • 
nėję salėje vyko bendri p ie tūs , , 
kuriuos paruošė Genovaitė Plu-. 
kienė su padėjėjomis. <•> 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 

Angeles n sto 8000 dol. Kovo 
11 minej . r .s atliktas su ALTu į į į į į į į buvo* kak i 
ir Tautos ' įdu 

Lietuvos jūros keltas „Vilnius" - svarbi tarptautinio transporto grandis Tokio tipo jūros keltai 
nuo 1986 m. kursuoja tarp Klaipėdos ir Vokietijos. Kiekvienas savo deniuose sutalpina 103 stan 
dartinius vagonus, 14,83 metrų ilgio ir 84 tonų. Planuojama du keltus pertvarkyti sunkvežimių, 
automobilių ir keleivių pervežimui. 

Nauja apyl. valdybos pirm. L. 
Avižonie: >apildė dr. R. Gied
raičio pra šimą, suminėdama 
ateities darbm 

Dėl tol kelio kitos apy
linkės neti-iuntė atstovų, bet 
gauti pranešimai raštu ar tele
fonu. La:- \ gas apyl. pirm. A. 
Jonynier< • 

Gražia veikia ir Portland. 
Orcgon. ' inkė, kurios pirm 

k i e k v i e n u o s e n a m u o s e . V. 
n a m a s , 

n iek inamas ir šmeižiamas už 
viską, net jei kolūkių pirmi 
ninkai išpardavinėjo t rak tor ius 
ir kitą inventorių, dargi dėl 
buvusios vasarą sausros. Rinki 
mai buvo pra la imėt i , kair ie
siems meistr iškai panaudojus 
prieš Landsbergį ir dešiniuosius 
k i rš in imo ginklą. S. Lozoraitis 
y ra naujas žmogus, tai gal dar 
nespės pr ieš j j išgalvoti prasi
manymų. J. Kojelio nuomone. 

Los Angeles Šv Kazimiero lituanistines mokyklos antro skyriaus mokiniai. 
Nuotr Gailės Radvenytės 
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JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312/436-6909 

t 

CTA - METRĄ - PACE 
Transportacija nepajėgiems, 
invalidams arba neregiams 

r 

ii 
•-
• ' 

*• 
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v 
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CTAMETRA/PACE turi spe
cialius patarnavimus asmenims 
kurių judėjimas yra apribotas 
fizinių negalių. 

Kad gautų l engva ta s ir 
susisiekimo nuolaidas, asmenys 
turi: 

a. būti nepajėgūs įlipti į 
autobusą (3 laiptelius); 

b. būti akli ar nebyliai; 
c. teisiškai pripažinti akli ir 

patys vieni negali naudotis 
transportacija. 

Asmenys, turį šias negalias, 
turi užpildyti įvairias formas, 
turi pristatyti daktarų užpil
dytas formas ir pristatyti dvi 
nuotraukas. Jeigu jūsų negalios 
atitiks reikalavimams, gausite 
specialią kortelę ir nurodymus, 
kaip padaryti rezervacijas ir 

specialiais patar-naudotis 
navimais. 

Dėl informacijų ir formų 
kreiptis: 

Čikagoje gyvenantys — Chi
cago Transit Authority, Special 
Services Certification, 4545 W. 
Cermak Road. Chicago, IL 
60623; 

Užmiestyje gyvenantys — 
Pace, Special Services Cer
tification, 550 W. Algonąuin 
Road, Arlington Heights, IL 
60005. 

Informaciją šiuo reikalu tei
kia, formas padeda užpildyti 
Socialinių reikalų raštinė dar
bo dienomis telef. 1-312-
476-2655 adresas: 2711 West 
71-st Street, Chicago. IL 60629. 

B i r u t ė Jasa i t i enė 

i LIETUVOS VAIKŲ VILTIS 
Vaikų palaužti sparneliai 

Užlipus stačiais Seklyčios 
laiptais į antrąjį aukštą, rodos 
patenki į kitą pasaulį. Kur 
bežengsi, kurion koridoriaus 
pusėn pasuksi, koją tolyn ke
liant, reikia tam tikros atsargos, 
nes čia skraidžioja Lietuvos 
paukšteliai su palaužtais spar
neliais. 

Praskrieja mažasjs Poviliukas 
raštinės link. Atsimuša į stik
lines raštinės duris. Prispaudžia 
veidelį. Akutės mėlynos, dide
lės. Pamatęs, kad raštinė apgy
vendinta, pamažėli, su visom 
turimom pusantrų metų am
žiaus jėgom, praskleidžia duris, 
įžengia ir prisistato vienai iš čia 
dirbančių „tetų". Reikalas aiš
kus ir labai rimtas — reikia sal
dainių, o kaip tik pas tetą Rasą 
jų yra bedugnis maišas. Deja, 
tik reikia juos surasti, nes sal
dainius čiulpti norisi visą dieną, 
o jie vis yra kitoj vietoj slepiami. 
Kokia laime, kai juos randa. Pa
sirausus maišelyje, išsitraukia, 
žinoma, tik tokį, ant lazdelės 
čiulpiamąjį, su kuriuo net 
galima pažaisti, nes, jį palaižius, 
jis stebuklingai prie visko 
limpa. 

Neaiški šio mažojo paukštelio 
ateitis. Nežinia, ar Shriners ligo
ninės daktarai galės jam spar
nelius atitaisyti, motinai skaus
mo ašaras nušluostyti. 

Salone viena sofa apklota 
patalyne. Dvi mamos įneša nuo 

_ pečių iki kelių sugipsuotą 
Kęstutį, kuriam prieš du mė
nesius buvo padaryta stuburo 
operacija. Kęstučiui įsitaisius, 
priėjo tuojau prisistato šlubuo
jantis Andriukas. Pasirenka iš 

kampe sukrautų žaislų sunkve
žimiukų komplektą. Žaidžia. 

Kęstučiui dienos pamažėli 
slenka, liejasi viena į kitą, o 
sugipsuotam, gulint lovoj ar sa
lone ant sofos, reikės praleisti 
dar bent vieną mėnesį. 

Kęstučio ateitis šviesi. Nuė
mus gipsą, išmokus iš naujo 
vaikščioti, šis paukštelis skris 
namų link. 

Ketvirtadienio rytas. Shriners 
ligoninės priėmimo salėje pilna 
vaikų, tėvų. Tarp jų švyti 
Deimantės veidas. Pėdų ope
racijos data nustatyta, kovo 
mėn. 3 d. 

Andriukas važiuoja ligoninės 
koridorium fizinės terapijos 
kambario link. Nuo abiejų 
kojyčių ir pėdų jau gipsas nuim
tas, uždėtos plastforminės, leng
vos langetės (braces). Andnukui 
nesulenkiamų kelių neįmano
ma atitaisyti. Kaulai, sausgys
lės tiek apgadintos buvusios 
Sąjungos daktarų, kad negali
ma Andriukui daugiau bepadė-
ti. O su langetėmis gali tekti 
vaikščioti visą gyvenimą. Tik, 
deja, Lietuvoje jos yra senoviš
kos, plieninės, gramozdiškos, 
sunkiai pakeliamos. O reikiamų 
ortopedinių batų nė už dolerius 
nerasi. Kokia bus vaiko ateitis? 
Rauda motina šioj stebuklų ša
lyje neradus vaikui pilnutinės 
sveikatos. 

Rodos, tik prieš keletą mėne
sių džiaugėmės, namo išleis
dami, sveikus, atitaisytus 
vaikus, vieną po kito. stovinčius 
ir vaikščiojančius kaip strėlės 
tiesius. Artimoj ateityje išva-

PAGALBA 
MAŽAI 

UŽDIRBANTIEMS 
Illinois valstijos gyventojai, 

kurių mėnesinės pajamos yra 
labai žemos, gali pasinaudoti 
valstijos parama, mokant dujų 
ir elektros sąskaitas. 

Parama gali pasinaudoti as
menys, kurių mėnesinės pa
jamos neviršija: 1 asmuo — 625 
dol., 2 asmenys — 843 dol,, 3 
asmenys - 1,061 dol., ir t.t., prie 
kiekvieno prisidedančio šeimos 
asmens pridedant po 218 dol. 

Jeigu nuomojate butą ir į 
nuomą yra įskaitomos dujos bei 
elektra, kad galėtumėte gauti 
valstijos paramą, jūsų nuoma 
turi būti didesnė negu 30% jūsų 
mėnesinių pajamų. Gauti šią 
paramą reikia kreiptis: 

Čikagoje gyvenantys: telef. 
1-312-441-8800; 

priemiesčių gyventojai: telef. 
1-800-252-8643; 

Kreiptis darbo dienomis nuo 
8 vai. ryto iki 5 vai. p.p. Ne
pajėgiant angliškai susikalbėti 
arba norint gauti daugiau infor
macijų, prašome kreiptis į So
cialinių reikalų raštinę. 

B. J . 

žiuojančių vaikų išleistuvės 
nebus tokios džiaugsmingos, nes 
palaužti sparneliai ne visiem 
visiškai gali būti atitaisomi. 

Ne kiekvienam vaikui bus 
galima palaužtus sparnelius 
sulydyti. Tačiau, kiekvienam 
atvažiuojančiam palaužti spar
neliai galbūt bus bent šiek tiek 
atitaisyti, kad ateities gyveni
mas bus truputėlį lengvesnis, 
savarankiškesnis. 

Jūratė 

Suteikiame visą Informaciją, su
sijusia su naujų, naudotų ir po ava
rijų auto. pirkimu (iš varžytinių), par
davimu, (pigiau negu pas ,,dea-
ler"). persiuntimu į Europą. Kreip
kitės į: 

Martin Autor otlve, 
tai. 312-646-6677 

Taip pat už žemiausią Kainą remon
tuojame (body work» dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi-

I liams. 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių įsta
tymai žymiai apsunKino ir ateityje 
apsunkins metinį mokesčių formų 
užpildymą. Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

P R A N A S G . MEILĖ, C P A 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre. Lemont 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 706-636-5347 

Dalis ..Lietuvos Vaiku Vilties" savanorių darbininkų. Is kairės sėdi; G 
Maldeniene. L. HofTmanienė, M. Kriaučiūnienė. R. Rimkus; stovi: A. HofT 
manas, D Gierštikienė, I. Garunkštienė. R. Smolinskienė. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY . 

Licerfsed, Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 706-636-2960 

Energingas, turintis 35 m. stažą, Juris-
tas-tetsMnkas jums mielai padės išspręs
ti bet kokias teisines, komercines, privačias 
problemas. Kreiptis: Donato Sodeikos 
privati Juridinė kontora, VHnius, Kražių 
g. 15-1, tol. 61-36-14. 

BRANGŪS TAUTIEČIAI! 
Jums mielo širdžiai Lietuvos kampelio 
(gimto kaimo, miesto, namo) aukštos 
meninės vertės paveikslas bus nutapy
tas ir išsiųstas Jums per trumpiausią 
laiką. Kreiptis: Povilas Obuehovlčlus, 
Nugalėtojų 11 , Vilnius, 2016, 
Uthuanla. Tol. 76-30-73. 

AMERIKOS L IETUVIŲ T A R Y B O S Č I K A G O S S K R Y A I U S 
1992 M . V A S A R I O 16 D IENOS M I N Ė J I M O PROGA 

SURINKTOS A U K O S , 
kurios per neapsižiūrėj imą nepateko į 1993 m. Vasario 16 d . 
minėjimo programą. 

$108 Joseph ir Valeria Stanaitis. 
$100 dr. J. Adomavičius, Theodora Kuzas, G. Lazauskas, Antanina 

Repšienė, O. ir Balys Sebastijonai. 
$74 Pranas Mačernis. 
$50 Gediminas Biskis, Aldona Jankauskaitė. K. Rožanskas, 

Kazimiera Skėrienė. 
$40 P. Steikūnas. 
$30 Juozas Mašėnas. B. ir A. Slonskis. 
$27 P. Bemotavičius. 
$25 Ale ir Stasys Briedis, Domas ir Sofija Adomaitis, Agnė ir Juozas 

Kižys, Rev. John Kuzinskas, J. Mikulis, L. šimutis. 
$20 J . Gardinskas, Jonas Jankauskas, Anelė Kirvaitis, J . 

Paražinskas, Janina Cukurienė, Jūratė ir Juozas Tamulai, Jeronimas 
Tomkutonas, Antanas Vengrys, Elena Zeibienė. 

$10 Baltic News Service, Vincas Brazis, John Jerkės Jr., Andrius 
Povilaitis, Ona Pavilienė, Pranas Pranckevičius, Anna Rečys, A. V. Rastis, 
E. Kleiza. 

$5 Petras Ramonas. 

Už klaidą atsiprašome. 
Chicagos ALTO skyrius 

KEUAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 
Tampa — Vilnius — Tampa 
(Taip pat iš kitų JAV miestų) 

Žiemą $769.00 
Pavasarį $839.00 
Vasarą $989.00 

* Yra apribojimų * Bilietą nusipirkt iki kovo 31 d. 
TRAVEL • TRADE INTL. (Formerly SAFARIS) 

Aras Mieželis, CEO Bette Gaskoy, Prss. 
50 Corey Ava., St. Petersburg Beech, FL 33706 

Tai . 813-360-5200 Fax 813-360-1957 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catorlng) 

312-434-9766 

talman 
Mcatessen 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street. Chicago. IL 60629 

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

Kasdien nuo pirmadienio i k i penktadienio, 
8030 — 9:00 v. vakaro. 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 A M banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, IL. 60480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-O870 

Prieš užsisakydami paminklą 
aplankykite 

ST. CASIMIR MEMORIALS 
3914 W. 111 S t , 

Chicago, IL 60655, 
Tel. 312-233-6335. 

Sav. Ulia ir Vilimas Nelsonai 
Turime didelį pasirinkimą: matysi
te granito spalvą, dydĮ. Gaminame 
paminkus mūsų dirbtuvėje pagal 
jūsų pageidavimą — brėžinius. 
Prieš pastatant paminklą, galėsite 
apžiūrėt i ir įsi t ik int i , kad jis 
padarytas, kaip jūsų buvo pagei
dauta. 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 
(312) 7374000 

Darius 
Urbaitis 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet. Pontiac, GMC 
Truck, Volkswagen, Oldsmobile 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 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60636 
Tol. 561-8500 

i 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedaį 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

T A I S O M E * 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Decky* 

Tel. MS-SC24. Nuo 8 ryto Iki 8 * . * . 
Kalbėti lietuviškai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUOTA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

-rg- OntuK-21 

ii REALMART, INC. 
6602 S. PuUsJti, 

Chicago, U 60629 
312-585-6100 

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

~ M -

OjTtUJ^ 21 m mis* 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lavvn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 706-423-0443 

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

HELP VVANTED 

Kompanija ieško patyrusio, pa
tikimo meistro; turi mokėti vidaus 
įrengimo darbus, kaip lentynos, 
spintelės, apdaila. Turi mokėti susi
kalbėti angliškai, turėti įrankius ir 
transportacija. Skambinti: Mark, 
tel. 312-664-1289 arba „ page r " 
312-490-5191. 

OFFICE HELP 
Small successful family-oriented 
business needs office help. mušt 
type (at least 50 wpm), operates 
10-key calculator, job contains 
many varied interesting duties. will 
train, immediate placement 
Send resume to: Art Divina-
gracia, Tanstaafl Electric Cable, 
1445 Busch Parkway, Buffalo 
Grove, IL 60089. No Phone 

Calis, Please. 

NURTURE NETVVORK, INC. 
has immediate job openings for experienced 
English speaking childeare workers. compa-
nions & housekeepers Full time. oart time 
temporary. Iive m or out 

Call 312-561-4931 
312-561-4667 

IEŠKO 

REAL ESTATE 

Ontuft-

Ieškau gyvenimo draugo. Esu vidutinio 
amžiaus, megztu siūti, megzti ir namų 
ruošą Esu dailininkė. Atsakysiu tik į rim
tus pasiūlymus Rašyti: Birutei. Rokiškio 
rajonas, Juodupe 4822, Uepų 13-5, 
Uthuanla. 

KMKCK REALTORS 
M | 7* :2 S. Pulaski Rd. 
a b i 43fci S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p /otes ional ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

r į 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kedzle Ave., 
Chicago, IL 60628 

(312)7^8-2233 
INCOME TAX —4NSURANCE 

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

• ^ ^ . 

LINAS REAL ESTATE 
LINAS MEILUS, Broker 

3860 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60632 
Tel. 312-890-5821 

312-927-0619 
Brighton Perk — nauja nekilnojamo 
turto įstaiga. Pirkimui ir pardavimui 
kreipkitės į Lina. Meilų. Patarnaujame 
sąžiningai. Klientų patogumui kalbame 
lietuviškai, angliškai, lenkiškai ir kinie-
tiškai. 

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKinley 
Pk., Bridgeport ir pietvakarių 
priemiesčiuose 

Parduodami 3 akrai žemes Le
mont, IL prie Pasaulio Lietuvių cen
tro. U n a s Real Estate, 3860 S . Ar
cher A v e . , Chicago, IL 60632 , tel . : 
312-890-5821 arba 312-927-0619. 

\ViIlow Springs, IL parduodamas 
mūrinis . . ranch" namas tarp ąžuolų ir 
prie parko; 3 dideli mieg., salonas, 
valgomasis, ištisas rūsys. 2 auto. ga
ražas. Kaina prieinama. Kreiptis: tel . 
708-425-7160. 

FOR REN 

Išnuomojami 6 kamb. butas, ant
rame aukšte, šaldytuvas, virykla, vė
sintuvas; be šilumos, be gyvuliukų. 
$500 į m ė n . 71 St. & Francisco apyl. 
Skambint: 312-476-2343. 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
3 ar 4 mieg., įrengtas rūsys; naujai at
remontuotas, Šv. Kryžiaus ligonines 
apylinkėje. Skambinti: 

708-361-1171 

IŠNUOMOJAMAS 
ST. PETERSBURG BEACH, FL 

Naujais baldais apstatytas 1 mieg. butas 
..duplex" pastate: 200 jardų iki pliažo; rami 
BeHe Vista apyl. Privatus kiemas, patio ir 
veranda. Galima užimti nuo balandžio 1 d. 
Pageidaujama nerūkantys, be gyvuliukų. 
Mm 1 metų ..lease". Informacijai skambnti: 
Joan Inman 813-367-0507 (Florida) ar
ba Chicago 708-251-9587. Kalbėti 
angliškai. 

Vilniuje, dvigubai pigiau, negu 
v iešbuty je, i šnuomojamas 4 
kamb. bt . su visais patogumais ir 
telefonu. Nuo balandžio mėn. 
išnuom. ir automobilis. Skambinti: 
l VVashlngton, 202-337-5317 ar
ba Į Vilnių 67-30-09. 

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 _ 

MISCELLANEOUS ~ 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tol 376-1882 m 376-5—6 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wsst 95th Stret 
Tai. - (708) 424-8654 

(312X581-8054 

Liquors & l ounge 
6600 S. Kedzl« 

Chicago. Illinois 60629 
(312) 925-6264 

Muzika ketvd . penktd . šeštd . sekmd 
n u o 9 v v Atsinešus liklrptąskelbi
mą — vlanss gertmas veltui. Galio
ta iki vasario 28 d 

file:///ViIlow


LIETUVIU TELKINIAI 

HOT SPRINGS, AR 
LAUKIAME SOL. 

N I J O L Ė S ŠČIUKAITĖS 

Populiarioji estrados daini
ninkė Nijolė Ščiukaitė yra žino
m a visoje Lietuvoje. Pernai su 
dideliu pasisekimu ji pirmą 
kartą gastroliavo Amerikoje. Šį 
pavasarį Nijolė vėl atvyksta 
kovo pradžioje. Jos apsistojimo 
vieta bus Hot Springs, Arkan-
sas valstijoje. Kartu su Nijole 
a t skrenda ir jos vyras Juozas 
Tiškus, savo laiku vadovavęs 
„Estradinių melodijų" ansamb
liui. Daugelį jo sukurtų dainų 
girdėjome pernai N. Ščiukaitės 
repertuare. J. Tiškus yra stiprus 
ramstis ne tik vedybiniame, bet 
i r solistės kūrybiniame kelyje. 

Solistė atsigabena naujų dai
nų krait į . Programoje skambės 
naujai jai parašytos dainos. 
Koncerto programą žada pava
dinti: „Pakalbėkim dar kar tą 
apie meilę". Nijolės žodžiais 
ta r iant : , j uk meilė tokia įvai
riaspalvė: pasiaukojanti, ken
čianti, tylinti ir žaižaruojanti, 
degant, liepsna. Ji gali viską 
iškentė i, viską nugalėti, mirt i 

- bet išlikti gyva . Žodyje „meilė" 
telpa viskas — Tėvynė, Žemė, 
Motina, Pasiaukojimas ir Amži
nybė, Tikėjimas ir Viltis". 

Nijolė turi poetišką sielą — 
daugelio dainų tekstai yra jos 
pačios sukurti . Patraukli laiky
sena scenoje, aiški tar t is bei 
glaudus ryšys su publika ir iš 
širdies besiliejanti daina žavi 
klausytojus ir gaubia vidaus ši
luma. 

N. Ščiukaitė su daina yra ap
keliavusi daugelį kraštų — dai
navo Vokietijoje, Čekoslovaki
joje, Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Vengrijoje, Mongolijoje, didžiau
siuose Rusijos miestuose, Ukrai
noje, Moldovijoje, Gruzijoje ir 
Armėnijoje. Australijos „Čiur 
lionio diskusijų klubo" pakvies 
ta, dainavo Australijos lietu 
viams, kur buvo labai šiltai 
su t ik ta . Nijolė dainavo ir lie
tuviams tremtiniams, kurie tais 
laikais be teisės grįžti į Tėvynę 
gyveno Krasnojarske ir Sibire, 
Tolimuose Rytuose ir Kazach
stano stepių miestuose bei mies
teliuose. 

P i rmas N. Ščiukaitės koncer
tas bus Hot Springs vietovėje — 
kovo 14 d., tuoj po šv. Mišių, Šv. 
Mykolo mokyklos salėje. Tą die
ną švęsime Kovo 11-tąją, tad so
l is tė giedos ir bažnyčioje. 
Giesmę „O. Kristau", parašė J. 
Tiškus, žodžiai B. Brazdžionio. 
Giesmė „O, maloningoji Ma
rija" taip pat J. Tiškaus. žodžiai 
St. Santvaro. 

Kovo 17 d., 3 vai. p.p.. koncer
tas Lietuvių klubo salėje St. Pe-
tersburg. Floridoje. S i\j Koncer
to t ikslas paremti Lietuvių Fon
dą, jį organizuoja LF įgaliotinė 
J. Gerdvilienė. Kovo 21-mą kon
cer tą rengia LB Brighton 
Park apylinkės valdyba, Čika
goje. Po to, kovo 28-tą — Cicero, 
Illinois; gegužės 2-rą — Detroit, 
Michigan; gegužės 15-tą — Sun-
ny Hills, Floridoje. Kearny, 

GARDNER, MA 
L I E T U V O S 

N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
Š V E N T Ė 

Sol. Nijolė Ščiukaitė 

New Jersey, koncertą orga-
n izuoj a radij o vedėj as prof. Dr. 
J.J. Stukas, Ph.D., — gegužės 23 
d.; Gary, Indianoje — gegužės 
30-tą; Baltimorėje, Maryland — 
balandžio 18 d. Dar numatytos 
gastrolės Cleveland, Ohio, ir 
Racine, VVisconsin. Gastrolių 
r e ika l a i s k r e ip t i s į Stepą 
Ingaunį, LB Arkansas apylin
kės pirmininką, tel. 501-525-
4925. 

Laukiame Nijolės ir jos dainų. 
Visi dalyvaukime toje pramo
ginės dainos šventėje, kur tiek 
daug meilės, džiaugsmo, ilgesio, 
romantikos... Atsipalaiduokime 
iš kasdienybės ir pasijuskim vėl 
jauni. Nijolės dainos atgarsiai il
gai neišblės iš mūsų širdžių, 
kartojant jos dainos žodžius: 
„Tegul visa praeina, tegu visa 
praeis, liks nesenstančios dai
nos, man jaunystę pakeis". 

Sa lomėja Šmaižienė 

BROCKTON, MA 
VARGONŲ KONCERTAS 

BROCKTONE 
Vytenio Vasyliūno vargonų 

koncertas sekmadienį, kovo 7 d., 
6 v.v. vyks Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, Brocktone. Vy
tenis atvyksta iš Europos, kur 
jis šalia savo tiesioginio darbo — 
astrofizikos, atlieka vargonų 
koncertus Austrijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje ir kitur. Koncertą 
ruošia parapijos klebonas kun. 
Pe t ras Šakalys , padedamas 
Brocktono bažnytinio cboro 
narių. Visi kviečiami atsilan
kyti ir išklausyti šio aukšto 
lygio vargonų koncerto. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

M I N Ė J I M A S 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis kovo 9 d. 2 v. p.p. bus 
minima Cambridge. MA, viešo
joje bibliotekoje, 449 Broadway, 
Cambridge, MA. Invokaciją su
kalbės kun. Klemensas Kasins-
kas, paskaitą skaitys Elena Va-
syliūnienė. Po paskaitos — sol. 
Daivos Mongirdaitės koncertas. 
Solistei akompanuos pianistas 
Vytenis Vasyliūnas. Po minėji
mo bus ir kuklios vaišės. Visi 
kviečiami. 

Lietuvos Vyčių 10 kuopa 
kviečia visus apylinkės lietu
v ius d a l y v a u t i me t inė j e 
Lietuvos Nepr ik l ausomybės 
šventėje, ku r i kovo 21 d. vyks 
Athole, Šv. Pranciškaus lie
tuvių bažnyčios salėje. Pradžia 
1:30 vai. p.p. Šventėje Pensylva-
nijos mainerių folkloro prog
ramą atliks Bostono „Sodauto" 
etnografinis ansamblis , vado
vaujamas Gitos Kupčiauskie-
nės. Ansamblis šią programą 
pernai atl iko Lietuvoje, o taip 
pat įvairiuose miestuose Ameri
koje. Šventėje žada dalyvauti 
Gardner miesto m e r a s Manca. 
Visi dalyviai bus pavaišinti 
kavute ir pyragaičiais. Visi 
prašomi tą dieną rezervuoti 
š iam minėjimui. 

PAGERBTI BRONIUS IR 
BRONĖ SAVULAI 

Lietuvos Vyčių 10 kuopos 
nariai Bronius ir Bronė Savulai 
iš Greenfield, MA, sausio 31 d. 
buvo pagerbti parapijos bažny
čioje šv. Mišiomis jų intencija 
už jų 30 metų nuoširdų darba-
vimąsi parapijai. Po Mišių jiems 
buvo surengtas pagerbimo po
būvis parapijos salėje. Šį įvykį 
aprašė Meenfieldo ir Springfiel-
do vyskupijų laikraščiai , at
spausdindami ir jų nuotraukas. 
Savulai buvo sveikinami ir gau
siai apdovanoti. Vyčių kuopa 
ta ip pat juos sveikina ir linki 
sėkmės. 

A.A. 
S O P H I E P A R N A R A U S K I S 

Sophie Aukšt ikalnytė-Par-
narauskis mirė, sulaukusi 78 
metų amžiaus. Buvo kilusi iš 
gausios šeimos. Velionės liūdi 
du jos vaikai ir sesuo Marytė. 
Teilsisi ramybėje. 

Koresp . 

PUTNAM, CT 
R E K O L E K C I J O S 

PHILADELPHIA, PA 
N E G A L I M A PAMIRŠTI 

Balfo Philadelphijos skyrius 
gavo padėkos laiškus už maisto, 
vaistų, medicinos instrumentų 
ir drabužių talpintuvus, kurie, 
ta lkininkaujant Baltimorės ir 
Vašingtono Balfo skyriams, 
buvo pasiųst i Lietuvon per 
Vi lniaus ir Kauno Politinių 
kal inių ir Tremtinių organiza
cijas. 

Padėkos laiškuose nurodoma, 
jog gau ta pagalba paskirstyta 
labai rūpestingai. Buvo sudary
tos 5 asmenų komisijos, kad 
p a g a l b ą gautų daugiaus ia i 
reikal ingi . 

Va i s t u s ir medicinos ins
t r u m e n t u s gavo: Vilniaus uni
versiteto Raudonojo Kryžiaus li
goninė, Vilniaus Šv. Jokūbo 
ligoninė, Vilniaus Santariškių 
respublikinė vaikų ligoninė, 
Kauno Raudonojo Kryžiaus li
goninė, Šiaulių respublikinė 
ligoninė, Panevėžio infekcinių 
ligų ligoninė, Lazdijų rajono 
centr inė ligoninė ir Molėtų ra
jono centrinė ligoninė. Siuntos, 
skirtos Sibiro tremtiniams ir 
poli t iniams kaliniams, išdalin
tos. 

Dovanėles ir žaislus vaikai 
gavo pr ie kalėdinio stalo ir 
papuoštos Kalėdų eglutės. Visų 
džiaugsmas buvo neapsakomas. 
Visi y r a labai dėkingi gerašir
džiams Amerikos lietuviams. 
Lietuvos Politinių kalinių ir 

Tremtinių sąjunga re iškia gilų 
ir j au t rų dėkingumą. 

Paminė t inas Sv. Jokūbo ligo
ninės Vilniuje vyriausio gydyto
jo K. Pa l tanavič iaus padėkos 
l a i š k a s , k u r i a m e r a š o m a : 
„Vorkutos lageriuose iškalėjau 
12 metų. Dabar , d i rban t Šv. 
Jokūbo ligoninėje, m a n o di
džiausias rūpes t i s padė t i li
goniams, ypač, k a i k a s d i e n 
t e n k a s u s i d u r t i su v a i s t ų , 
m e d i k a m e n t ų t r ū k u m a i s i r 
įvairiais nepritekliais. Širdingai 
dėkoju už sute ik tą pagalbą . 
Leiskite paprašy t i ir atei tyje 
mūsų ligoninės nepami r š t i " . 

Tokių p r a š y m ų t i k r a i ne
g a l i m a p a m i r š t i . A b i p u s i s 
supra t imas didelis. J a u d a b a r 
Balfo rėmėjai Philadelphijoje 
teiraujasi , kada b u s organizuo
j a m a s naujas t a lp in tuvas . 

F . A n d r i ū n a s 

GAUSĖJA TARPRASINĖS 
VEDYBOS 

Pagal gyventojų surašinėjimo 
duomenis, per pas ta ruos ius 12 
metų Amerikoje padvigubėjo 
t a r p r a s i n ė s vedybos. D a b a r 
kone viena iš 50 vedusiųjų porų 
yra ta rp sk i r t ingų rasių asme
nų. Perna i susituokė 246,000 
poros, kur ių vienas p a r t n e r i s 
buvo baltosios, o ki tas juodosios 
a r geltonosios rasės. P r i e š 26 
metus JAV Aukščiaus ias teis
mas panaikino anksč iau galio
jusį įstatymą, draudusį ta r 
prasinės vedybas. 
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KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANDRIUS VAITKUS 

Nuo žudiko smūgio Jis Amžinybėn išėjo 1989 m. kovo 6 
d. Už jo Sielą šv. Mišios bus aukojamos kovo 7 d. 10:30 vai. 
ryto Nekalto Prasidėjimo lietuvių bažnyčioje, East St. 
Louis, IL. 

Prašome gimines ir draugus pasimelsti už a.a. Andriaus 
Sielą. 

Žmona Marija, dukros — Gražina ir Živilė s u 
šeimomis. 

T a u r i a i spaudos darbuotojai 

A.tA. 
ALBINAI SIRUTYTEI ČEPĖNIENEI 

m i r u s , jos dukra i dr. INAI, žentu i dr . V Y T U I UŽGI
RIAMS, ALGIUI Č E P Ė N U I ir k i t i e m s g i m i n ė m s 
nuoširdžią užuojautą re i šk ia 

* Dr. Kazio Griniaus Fondas 

Gavėnios metu Pu tnamo se
selės suorganizavo lietuviams 
progą dvasiškai pasistiprinti 
tradicinėse rekolekcijose. Kovo 
19-21 jos pakvietė kunigą jėzui
tą Algimantą Palioką, kuris jau 
me tus darbuojas i Čikagoje. 
Vėliau pranciškonas Stanislo
vas Paulauskas , kur is daugiau 
metų gilinosi Šv. Rašto studijose 
Austrijoj ir dabar praveda nau
jokams formavimo programą 
K e n n e b u n k p o r t e , p r a v e s j a s 
kovo 27-28 d. Nor in t informa
cijos ar registruotis , skambinti 
203-928-7955. 

Mielam 

Lietuvos kariuomenės kapitonui 
ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

iškeliavus Anapus u ž t a r n a u t a m poi ls iu i , l iūd inč ią 
žmoną v.sk. ZUZANĄ, d u k r ą fil. J Ū R A T Ę su v y r u 
JONU VARIAKOJU, va ika ič ius fil. dr. R E N A T Ą ir 
fil. J O N Ą giliai užjaučiame sunkio je n e t e k t i e s 
valandoje. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija 
Mūsų Vytis 
Vydūno Fondas 

LIETUVA 1993 
Grupinės kelionės; 

Balandžio 5 - 20 
Gegužės 3 - 1 8 
Gegužės 6 - 24 . 
Gegužės 17 - birželio 1 
Gegužės 25 - birželio 9 
Birželio 1 - 16 
Birželio 1 4 - 2 9 
Birželio 1 5 - 3 0 

Birželio 22 - liepos 7 
Birželio 28 • liepos 13 
Birželio 29 - liepos 14 
Liepos 5 - 20 
Liepos 6 - 21 
LieDOs 1 2 - 2 7 
Liepos 1 3 - 2 8 
Liepos 19 - rugpjūčio 3 

Liepos 26 - rugpjūčio 10 
Rugpjūčio 2 - 1 7 
Rugpjūčio 3 - 1 8 
Rugpjūčio 9 - 24 
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7 
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13 
Rugsėjo 20 - spalio 6 

JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba. Iš k.: I eil. — pirmininkė Gailė 
Radvenytė iš Los Angeles, CA, Chicagos LJS-gos pirm. Nida Bichnevičiūtė, 
v-bos narė Rūta Kvedaraitė iš Pheonix, Arizonos, Rita Stannskaitė iš San 
Francisco, CA, Monika Šernaitė iš New Jersey, NJ. II eil. — sekretorius Linas 
Venckus iš Los Angeles, CA, iždininkė Rūta Predkelytė ir Paulius 
Kazakauskas iš Philadelphijos, PA. 

• Galima keliauti su grupe arba pav eniui. Skrendant pavieniui, galima keliauti bet kuriomis 
dienomis. 

• Galima imti kelionę su pilnu apta-navimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti lėktuvo 
bilietą ir kelionę su daliniu aptarnavimu, pvz. viešbučiai tik tam tikruose miestuose, arba 
kelionė be pietų ir pn. 

• Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas. Panevėžys, Klaipėda, Palanga. 
Alytus, Marijampolė, Ukmergė. Anykščiai, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, 
Rokiškis. 

• ,.Vyties" atstovai Vilniuje, Kau^e Klaipėdoje, Panevėžyje 

Dėl daugiau informacijų ir regisuac IOS kreiptis į agentūrą 

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brooktyn NY 11229 
T«l. 718-769-3300; 1-800-952 0119 

FAX 719-769-3302 
Telex 216 282 

l 
A.tA. 

Kpt. ANDRIUIJUŠKEVIČIUI 
m i r u s , jo m y l i m a i žmonai ZUZANAI, d u k r a i 
J Ū R A T E I s u šeima nuoširdžią užuojautą r e i šk i a 

Dr. Leonas Seibutis ir šeima 

Mie lus J O N Ą URBONĄ, i lgamet į LB Detroi to 
apy l inkės p i rmin inką , ir F ILOMENĄ URBONAI-
T E - S U Č Y L I E N E su šeimomis, b rang iam brol iui 

A.tA. 
PETRUI URBONUI 

Panevėžyje mi rus , nuoširdžiai užjaučia ir k a r t u l iūdi 

LB Detroito apylinkės valdyba 

A.tA. 
Kpt. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI 

i škel iavus Amžinybėn, žmoną ZUZANĄ, dukrą 
J Ū R A T Ę ir j o s vyrą JONĄ VARIAKOJĮ , va ika ič ius 
RENATĄ ir J O N Ą nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime. 

Aušrotai 
Rovai 
Simonėliai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califomia Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 5239862 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

J 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois b0629 

1-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funertl Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i Chicago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s la idotuvių n a m u s galite p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. FF.TKUS 

DONALD M. PETKUS 

» 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Lietuvos generalinis kon
sulatas Čikagoje praneša, kad 
nuo š.m. kovo 1 d. išduoda vizas 
į Lietuvą. Vizų r e ika l a i s 
prašome kreiptis į konsulatą 
darbo valandomis nuo 10 vai. r. 
iki 1 vai. p.p. Konsulato adre
sas: 6500 South Pulaski Road, 
Chicago, LL 60629, tel. (312) 
582-5478. 

x Stasys G a r b a u s kas, mūsų 
dienraščio bendradarbis, rašo: 
„Detroito paskirstymo centras 
,,Draugą" į Manchesterį prista

to nereguliariai. Manchesterio 
pašto viršininkas paaiškino, 
kad „Draugą" gauna 7-7:30 vai. 
ryto, tuoj pat paskirsto, ir tą 
pačią dieną paštininkai išvežio
ja. Kad visi paštai taip dirbtų, 
nebūtų problemų". 

x Mokyklų k o n s u l t a n t ė s 
Jūratės Harris paskaita 1992 m. 
Mokytojų Studijų savaitėje 
Dainavoje turėjo didelį pasi
sekimą. S.m. vasario 28 d., JAV 
LB Švietimo tarybos organizuo-
jamoj darbo konferencijoje, ji 
kalbės tema „Dėstymo metodo 
išvystymas — kokią įtaką tur i 
vaiko kalbos naudojimas su 
kalbos išmokymu". Į konfe
renciją kviečiami lituanistinių 
mokyklų vedėjai bei mokytojai 
iš arti ir toli. Konferencija vyks 
Čikagos priemiestyje Lemonte, 
Lietuvių centro Bočių salėje. Re
gistracijos r e ika la i s re ik ia 
kreiptis į Švietimo tarybos 
pirmininkę Reginą Kučienę. 

x BALANDŽIO 25 o., 7 die
nų KELIONĖ LAIVU per 
Panamos kanalą. Kaina už 
kelionę t i k $790.00 p l ius 
mokesčiai ir oro susisiekimas. 
Skambinkite: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers Inc. , 
708-524-2244. 

(sk) 
x „DRAUGO" KONCER

TAS įvyks šį sekmadienį , va
sar io 28 d. 3 v .p .p . Jaunimo 
centre, Chicagoje. Koncertuja: 
sol. Giedrė Kaukaitė ir pianis
tė Gražina Ručyte-Landsbergie
nė. Bilietai gaunami: Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., 
Chicago, LL, tel. 312-471-1424, 
o sekmadienį p r i e įėjimo. 

x „NEMUNAS" Ameriko
je, visus, Lietuvos kultūra besi
dominčius, kviečiame užsipre
numeruoti mėnesinį kultūros 
žurnalą „Nemunas". Tik $40 
metams. „ N e m u n o " įgalio
t inis JAV-bėse y r a J o n a s 
Šoliūnas, 2666 N. O r c h a r d 
St . , C h i c a g o , I L 60614. 
Prenumeratą siųskite įgalio
tiniui. 

(sk)^ 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE MAX RE ALTO RS. Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

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

(sk) 

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

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
6O609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Ar j a u įsigijote bi l ietus į 
„Draugo" koncertą? Aukšto ly
gio koncerto programa, kurią 
atliks solistė Giedrė Kaukaitė ir 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė, atgaivins žiemos nu
alintą dvasią, o savo dalyvavi
mu padėsite išlaikyti vienintelį 
išeivijos dienraštį „Draugą". 
Koncertas įvyks ateinantį sek
madienį, vasario 28 d., 3 vai. po 
pietų Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. 

x I l l i no i s A r t s C o u n c i l 
remia menininkus stipendijo
mis ir galimybėmis pardavinė
t i savo meno darbus bei dirbi
nius. Etninių grupių meninin
kai yra radę susidomėjimo jų 
liaudies meno dirbiniais. Sti
pendijų ir paramos rašytų pra
šymų sesijos (grant application 
t ra in ing sessions) vyks šia 
tvarka: vasario mėn. 28 d. 2 vai. 
p.p. ir kovo mėn. 2 d. 5:30 v. p.p. 
Chicagos Cultural Center, mies
to centre; kitomis datomis įvai
riuose Illinois miestuose. Čika
gos sesijų informacijos reikalais 
galima kreiptis į Diana Marks, 
tel . 312-814-6768. 

x Br ighton P a r k o Moterų 
k lubo met inis na r ių susi
rinkimas įvyks ketvirtadieni, 
kovo 4 d., 1 vai. po pietų Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. Na
rės prašomos dalyvauti. Bus ir 
vaišės. 

x KAZIUKO MUGĖ sekma 
dienį, kovo 7 d., vyks Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave. 
Atidarymas 11 vai. ryto. Čika
gos skautai ir skautės kviečia 
visus atsilankyti. 

(sk) 

x Kviečiame aplankyt i pa
r o d ą „Lietuvių Dailės Odi
sėja I " Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL vasar io 27 d. 
ik i kovo 28 d. Atidarymas: 
vasa r io 27 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Muziejaus valandos: šeštd. 
11 v.r.-2 v. p.p., sekmd. 12-2 v. 
p.p. 

(sk) 

x VELYKINĖ KELIONĖ l 
LIETUVA. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
ba l andž io 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom ka inom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje . Kreiptis: G. T. In
t e rna t iona l Travel , 9520 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272. 

(sk) 

x BALI, t ropinė pasakų sa
la Indonezijos salyne, puošni sa
vo egzotiška gamta, senovės 
šventyklomis, viliojanti grakš
čiais tautodailės išdirbiniais — 
aukso, sidabro ir medžio raiži
niais. Asmeniškai galėsite gro
žėtis iki šiol tik filmuose maty
tais vaizdais, keliaudami su ek
skursija 1993 m. balandžio 7 d., 
kur ią rengia A M E R I C A N 
TRAVEL SERVICE, 9439 S. 
K e d z i e A v e . , E v e r g r e e n 
P a r k , IL 60642, tel. (708) 
422-3000. 

' (sk) 

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

(sk) 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIAI 
SURENGĖ PUIKŲ ŠIUPINĮ 

Lietuvos Nepriklausomybės 75 m. jubiliejaus puotoje, rengtoje Generalinio konsulo Čikagoje va
sario 20 d. (sėdi iš kairės): Margarita Momkienė, Juzė Ivašauskienė, Vaclovas Momkus; stovi: 
Alė Kėželienė, konsulas Vaclovas Kleiza, Alė Steponavičienė, dr. Antanas Razma, Ramunė 
Juodelienė, Birutė Jasaitienė ir Bronius Juodelis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

x Milda Lenkauskienė iš 
Clevelando, Ohio, paskambino 
ir pranešė „Draugui", kad gavo 
laikrašti tą pačią dieną, kai 
laikraštis išėjo. Paskutiniu 
metu tai yra retas įvykis, bet, 
vadinasi, galimas. Iš Čikagos 
centrinio pašto buvo sužinota, 
kad išmėginimui paštas į 
Clevelandą iš Čikagos buvo iš
vežtas sunkvežimiu prieš 
vidurnaktį . Tokiu būdu ir 
„Draugas" galėjo pasiekti skai
tytojus labai greitai. 

Savanoris Juozas Betkauskas, daly
vavęs ALTO ruoštame Vasario 16 mi
nėjime Maria aukšt. mokyklos salėje 
vasario 14 d. 

x JUOZAS BACEVIČIUS 
PATARNAUJA: Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, vertimai, notaria-
tas, naujų vairavimo teisių 
gavimu. Turime kompiuterų ir 
fax. Skambinti 312-778-2233. 

(sk.) 

x Dėkoju Juozui Kuliui, 
Lietuvių Sveikatos ir Medicinos 
Fondo prezidentui, už stažuotę 
Cook County vaikų ligoninėje. 
Gyd . R a s a Kazlauskai tė , 
ped ia t rė iš Vilniaus. 

(sk) 

x VELYKŲ STALUI LIE
TUVOJE siūlome 3 žąsis (20 
svarų), palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg, alyva iš 
Amerikos 64 oz., 8 O'Clock Cof-
fee 39 oz., aspirinas 250 Ct., bu
telis šampano ir butelis prancū
ziško vyno su pristatymu į 
namus $100-,,Žaibas" 9525 So. 
79 Ave., Hickory Hills, I L 
60457, tel. 708430-8090. 

(sk) 

x BALF'ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai i r 
ba ta i . Maloniai prašome lietu
vių visuomenę į tai atkreipti dė
mesį ir paaukoti švarių, gerame 
stovyje rūbų. B ALFAS dabar 
ypatingą dėmesį skiria šalpai 
Lietuvoje ir nuolatos siunčia rū
bų, maisto ir vaistų siuntinius. 
Rūbai priimami Centro įstaigoje 
2558 W. 69th St, Chgo, IL, tel. 
312-776-7582, nuo pirmadienio 
iki penktadienio 9-4 v.v. 

(sk.) 

x Jonas Papečkys, iš Rosa-
rio, Argentinos, rašo to miesto 
lietuvių bendruomenės istoriją 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
centro pavedimu. Jis yra vienas 
iš 12 asmenų, pirmininkavusių 
tenykštei LB apylinkei nuo jos 
įkūrimo 1950 metais. 

x Gimnazijos kapelionas 
padovanojo man k n y g ą 
„Grožis ir menas". Aš pasko
linau ir dingo. Kas turite tą 
knygą, aš sumokėsiu 30 dol. ar 
daugiau, plius siuntimo išlai
das. Rabindranath Tagorė „Na
mai ir pasaulis", DuBois pran
cūzų literatūra. Norėčiau tas 
knygas gauti. Mokėsiu trigubai. 
Knygas siųsti: Jonė Bružas, 438 
Cavour Ave., Oakland, CA 
94618, tel. 510-654-1087. 

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

(sk) 

X Laikas sutvarkyti val
džios mokesčius! Kaip ir kas
met Algis Luneckas sąžiningai 
padeda užpildyti formas. Jį ra
site pačiame Marąuette Parko 
centre. Tel. 312-7780800 pagal 
susitarimą. Jis dirba visą dieną 
šeštd. ir, reikalui esant, at
važiuoja į namus. 

(sk) 

x Čikagoje bei apylinkėse 
neseniai apsigyvenę, ar iš Lie
tuvos viešintys asmenys, norin
tys katalikų tikėjime gilintis, ar 
anksčiau neturėję sąlygų Krikš
to, Komunijos ar Sutvirtinimo 
sakramentams pasiruošti, kvie
čiami į savaitinius pokalbius 
Gavėnios metu Marijos Gimimo 
parapijos klebonijoje, 6812 S. 
Washtenaw, ketvirtadienio 
vakarais nuo 7:30 vai. Pir
masis susitikimas vasario 25 
d., dalyvaujant klebonui kun. J. 
Kuzinskui, kun. A. Paliokui (iš 
Kauno) ir kun. A. Saulaičiui. 
Šią programą remia ir Nekaltai 
Pradėtosios Marijos parapijos 
(Brighton Parko) klebonas kun. 
A. Puchenskis. 

(sk.) 

x Gavėnios taisyklės. Ka
talikų Bažnyčia yra labai su
švelninusi pasninko taisykles, 
bet tikintieji prašomi daugiau 
dėmesio kreipti į maldą ir pasi
ruošimą Kristaus Prisikėlimo 
šventei — Velykoms. Nuo mėsos 
valgymo turi susilaikyti visi ka-
ta l ika i , sulaukę 14 metų 
amžiaus, Pelenų dieną ir kiek- i 
vieną Gavėnios penktadienį. 
Pasninkauti, t.y. valgyti tik tris 
kartus per dieną (vieną kartą 
sočiai, kitus du — mažiau) turi 
visi katalikai tarp 18 ir 59 metų 
amžiaus. Tiems žmonėms ne
galima „užkandžiauti" tarpuo
se. 

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) 

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

x Nuo $898 iki $1,098 (plius 
mokesčiai) skrydžiai į Vilnių 
birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. 
iš Boston, New York, Washing-
ton, Chicago, Tucson, Omaha, 
Tampa, Miami, Detroit, Cleve-
land, Los Angeles, Seattle ir kt. 
miestų. Bilietą reikia nusipirk
ti iki kovo 5 d. American Tra
vel Service, 9439 S. Kedzie, 
Evergreen P k , IL 60642, tel. 
708-422-3000, fax. 708-422-
3163. (sk.) 

x ATLANTA IE, Inc. viena 
iš pirmųjų kompanijų pradėju
si kompiuterizuotą aptarna
vimą ir toliau siunčia siuntinius 
ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
Rusiją. Laivo talpintuvai (kon
teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
pirmadienį. Oro siuntos iške
liauja kiekvieną šeštadienį. Per
siunčiame dolerius į Lietuvą. 
Suteikite džiaugsmo savo gimi
nėms. Mūsų naujų amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. I i toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 
y 

x „ŽAIBAS" ke tvi r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų i namas. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 962S So. 79th 
Ave., Hickory Hills, n 60467, 
t«L 106-4304090. 

(sk) 

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos valdyba su pirm. Vin
cu Žiobriu ir nariais Ramūnu 
Buntinu, Vilium Trumpjonu ir 
A. P. Bagdonu vasario 20 d. su
ruošė tradicinį mažlietuvių 
šiupinį Mabenkos restorane. 
Susirinkus šimtinei dalyvių, 
pirm. V. Žiobrys t rumpai 
sveikino susirinkusius į šiupinį, 
nors tą dieną vyko daug kitų 
lietuvių renginių. 

Meninę programos dalį atliko 
Algimantas Barniškis, Liucija 
Atkočiūnienė ir Ju rg i ta 
Šedienė. Jie padainavo solo 
dainų, duetų ir trio. Dainoms 
pri tarė A. Barniškis savo 
elektrinais vargonėliais. Visi 
įdėmiai klausė aiškiai tariamų 
dainų žodžių apie tėvynę 
Lietuvą. Ypač tenka paminėti J. 
Sedienės senovinių liaudies 
dainų atlikimą — taip dainuo
davo mūsų senoliai be jokios 
muzikinės palydos. Daug kas 
galbūt pirmąjį kartą girdėjo tokį 
dainų stilių. 

Po to istorikas Jonas Dai-

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis i i 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 ekskursuos Lietuvoje 
galės tęstis dvi savaites, o jei 
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai 
svarbu jau dabar užsisakyti sau 
vietas. 

(ak) 

x IŠ VILNIAUS P E R 
FRANKFURTĄ Į: New York, 
Boston, Montreal, Toronto 
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 p o 
kovo 31. Chicago, Miami, Wa-
shington, D.C., Dalias, Houston, 
$850.00 iki kovo 31, $950.00 p o 
kovo 31. Los Angeles, San 
Francisco, Vancouver, Calga-
ry, Edmonton $950.00 iki kovo 
31, $1,050.00 po kovo 31. Tik 
per G.T. International, Inc . 
9525 So. 79 Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x „SAGIL'S restoranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų pa
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liutikienė i r I. Naujo-
kienė. „SagUV, 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel . 
708-5984)685. 

(sk) 

x Socialinių Reikalų ras 
tinėje — „Seklyčioje" — Income 
Tax pildo Petras Karėnas. 
Mokestis — auka Vyresniųjų 
lietuvių centrui. Susitarimui 
kreiptis: tel . 312476-2655. 

(sk) 

x Parduodu: mažai naudotą 
gitarą ir kankles už pusę 
kainos. Tel. 708-301-3602. 

(sk) 

x M a r i a Bružas -Z inkus 
portret iste. Jos paroda įvyks 
vasario 5 d. iki vasario 28 d. 
Phinney Neighborhood Assoc., 
6532 Phinney Ave., Seattle, WA 
98103, tel. 206-783-2244. 

(sk) 
x Architektė Danutė Bru

žas ištekėjo už chirurgo Alfre
do Alekna rugpjūčio 29 d., 1992 
m. 

(sk) 
x Ps ichoana l i s t ė Bi ru tė 

Bružas ištekėjo už Gary Rainis 
gruodžio 22 d. 1992 m. 

(sk) 

nauskas t r u m p a i v is iems 
priminė nepamiršti Mažosios 
Lietuvos, atsidūrusios okupantu 
rankose. Jis parodė iš Lietuvos 
tik ką gautą naują laikraštį 
„Donelaičio žemė". Lietuvoje 
irgi kyla susidomėjimas Maž. 
Lietuvos likimu. 

Tada sekė tikrojo lietuviško 
šiupinio vakarienė su gausiais 
kitais patiekalais. Pasistiprinus 
ir muzikui A. Barniškiui užgro
jus vieną po kito Šokius, sukosi 
poros, šokius palydint rfainnmig 

Susidarė labai jauki nuotaika, 
puikus lietuviškas pabendra
vimas, užsi tęsęs i k i po 
vidurnakčio. Kartu dalyvavo ir 
nemažas skaičius vadinamųjų 
„didlietuvių". Malonu, kad ir 
negausūs Maž. Lietuvos lietu
viai sugeba taip gražiai orga
nizuotai veikti ir bendrauti. 

A P B 

Dr. Algirdas Kanauka. 

x Algirdas V. K a n a u k a gi
mė 1931 m. kovo 10 d. Kaune. 

1954 m. A. V. Kanauka baigė 
karo kolegiją The Citadel, ten 
įgijo elektros inžinieriaus dip
lomą ir jaunesniojo leitenanto 
laipsnį JAV karo aviacijoje. 
Tapo B-29 ir WB-50 tipo lėktu
vų techninės priežiūros kari
ninku. 

Baigęs navigacijos ir elektro
ninio karo kursus, dirbo Strate
ginėje Oro Komandoje, skraidė 
operatyviniais lėktuvais B-52, 
B-58 ir RC-135. 

Aviacijos Sistemų Komando
je kūrė naikintuvą F-l 11. Daly
vavo Vietnamo kare, bandant šį 
naikintuvą. 

JAV karinėse pajėgose prie 
NATO Vokietijoje t a r n a v o 
ginklų išvystymo ryšininku. 
1976 m. kaip aviacijos majoras 
išėjo į atsargą. Apdovanotas 
Bronzinės Žvaigždės ir Tarny
bos su Nuopelnais medaliais. 

Dirbo gynybos pramonėje, do
mėjosi erdvėlaiviais ir „žvaigž
džių karo" problemomis. Day-
tono universitete įgijo biznio ad
ministracijos magistro laipsnį, 
po to sistemų menedžmento 
magistro, vėliau daktaro laipsnį 
valstybinės administraci jos 
srityje (Pietų Kalifornijos 
universitete). 

Šiuo metu kaip biznio ryšių su 
Rytų Europos ir NVS šalimis 
konsultantas dirba įvairiose 
Amerikos firmose. Pasirengęs 
padėti atsikuriančiai Lietuvos 
kariuomenei. 

„Draugo" trečiame puslapyje 
spausdiname A. K a n a u k o s 
straipsnį „Laisvė kainuoja". 

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

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

Teh (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 
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ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 

201 E. Ogden Ave., St*. 184 
Hinsdale, IL 60521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 




