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Studentai įteikia 
reikalavimus 
prezidentui

Penktadienio žinios iš Lietuvos

Suimtas asmuo, Įtariamas 
turįs ryšį su bombos 
sprogimu New Yorke

Vilnius, kovo 5 d. (Elta) — 
Kovo 4-ąją keletas tūkstančių 
Lietuvos aukštųjų mokyklų stu
dentų surengė demonstraciją 
prie Seimo rūmų.

Mitingo metu buvo perskaity
ti jų reikalavimai: papildomai 
finansuoti studentų bendrabu
čių išlaikymą, steigti studijų 
kreditą, pakelti stipendijas bent 
iki pensijų lygio, užtikrinti, kad 
studentai gautų nemokamą me
dicininį aptarnavimą, galėtų už 
pusę kainos važiuoti tarpmies
tiniais autobusais ir trauki
niais.

Savo rezidencijoje su studen
tijos atstovais kalbėjosi prezi
dentas Algirdas Brazauskas. 
Kaip Eltai pasakė Lietuvos stu
dentų sūąjungos prezidentas 
Dainius Juozukynas, A. Bra
zauskas geranoriškai išklausė 
reikalavimų, pažadėjo, kad nuo 
kovo 31 dienos studentai galės 
vėl naudotis bent tokiomis pa
čiomis transporto lengvatomis, 
kokias turėjo anksčiau. Kitus 
dalykus, ypač tuos, kurie bran
giai kainuoja, reikės svarstyti 
kartu su vyriausybe, Seime. 
Prezidentas pritarė ir pasiū
lymui, kad studentijos atstovas 
su patarėjo teise galėtų daly
vauti Seime, rengiant įstatymų 
projektus. Kitą kartą susitikti 
su studentijos atstovais prezi
dentas pasiūlė kovo pabaigoje.

Mitingo metu pažadėta pana
šias ir įvairesnes taikias akcijas 
rengti dažniau, jeigu pažadai 
nebus vykdomi.

Laisvoji ekonominė zona 
Klaipėdoje

Klaipėdos uostamiesčio pieti
nės dalies pramoniniame rajone 
parinkta daugiau kaip 250 hek
tarų ploto teritorija laisvai eko
nominei zonai. Netolimoje atei
tyje čia ketinama statyti ben
dras Lietuvos ir užsienio valsty
bių firmų įmones, o klaipėdie
čiams jose įsteigti apie 3,000 
naujų darbo vietų. Viena pir
mųjų statyti naujus gamybinius 
pajėgumus ir modernizuoti vei
kiančius turėtų korporacija 
„Philip Morris”. Konkurse ji 
iškovojo teisę dalyvauti Klaipė
dos tabako fabriko privatizavi
me. Manoma, jog laisvos ekono
minės zonos teikiamos privile
gijos paskatins ir kitų šalių 
verslininkus aktyviau inves
tuoti savo kapitalą, kurti mo
dernias įvairaus verslo įmones.

R. Ozolas: Centro judėjimas 
sugrįžta į politiką

Valstybės institutai kol kas 
neveikia arba veikia labai apy
tiksliai, ir tai nelaikoma didele 
bėda, niekas dėl to nesiima atsa
komybės. „Kiekviena vyriausybė 
tarsi savo kokybės ženklu lai
kydavo esant reikalinga atsiri
boti nuo buvusios vyriausybės, 
neprisiimti to, ką ji padarė”. 
Taip padėtį Lietuvoje kovo 4 d. 
susitikime su žurnalistais įver
tino Centro Judėjimo tarybos 
pirmininkas Romualdas Ozolas.

Centro Judėjimas pradeda 
naują organizacijos veiklos 
etapą. „Mes norime nauju lygiu 
įsijungti į valstybės gyvenimą ir 
esame pasiryžę atsakyti už visą, 
ką darysime”, pasakė jis. Iš
reikšdamas Centro judėjimo po

zicija, R. Ozoloas pabrėžė, kad 
laisvasis verslas turi turėti ne
abejotiną prioritetą ir būti 
valstybės tiesiogiai remiamas — 
skatinamas tiesioginėmis dota
cijomis, palankia mokesčių sis
tema.

R. Ozolo įsitikinimu teigiamai 
reikėtų vertinti tokią dabar su
siklosčiusią politinę situaciją, 
kai kairėje yra labai gyvybinga 
Socialdemokratų partija, o deši
nėje — pakankamai perspektyvi 
Krikščionių Demokratų partija. 
Prelegento nuomone, Demokra
tinė Darbo Partija dabar turi di
džiulę istorinę galimybę at
sisakyti komunistinę tradiciją 
perėmusios organizacijos išvaiz
dos. Šiuo metu, kai partijos pir
mininkas tapo prezidentu ir 
LDDP, kaip Brazausko partijos, 
nebėra, jai reikėtų paskelbti 
apie partijos paleidimą ir nau
jos sukūrimą, mano R. Ozolas.

Spaudos konferencijoje buvo 
išplatintas R. Ozolo pasirašytas 
Lietuvos Centro Judėjimo krei
pimasis į prezidentą Algirdą 
Brazauską. Jame sakoma:

„Vasario 28 d. Rusijos 
Federacijos prezidentas Boris 
Jelcin, kalbėdamas Rusijos Pi
liečių Sąjungos suvažiavime, 
pareiškė, kad atitinkamos tarp
tautinės organizacijos, tarp jų ir 
Jungtinės Tautos privalo Rusi
jai suteikti ypatingus įgalioji
mus, kurie leistų garantuoti 
taiką ir stabilumą buvusioje 
Sovietų Sąjungos teritorijoje. 
Panašūs aukštų Rusijos parei
gūnų teigimai, pažeidžiantys 
Lietuvos Respublikos suverenu
mą, ne kartą buvo išsakomi ir 
anksčiau. Manome, kad suderi
nus su Estija ir Latvija, šią 
Rusijos poziciją būtina apsvars
tyti Baltijos Taryboje ir drauge 
atitinkamai įvertinti”.

V. Landsbergis apie tariamą 
antisemitizmą, kaip 

Lietuvos kompromitacijos 
įrankį

„Aš nė kiek neabejoju, kad 
Lietuvos kompromitacija Va
karų pasaulyje yra vienas svar
biausių, jei ne generalinis Ru
sijos karinės žvalgybos ir KGB 
tinklo uždavinys”, šiandien 
Lietuvos aide spausdintame 
straipsnyje „Antisemitizmas 
kvailinimo arsenale” rašo opo
zicijos vadas Vytautas Lands
bergis. Lietuvos įvaizdis kaip 
šalies, „kuri yra nusiteikusi 
antisemitiškai, yra ekonomiš
kai nepaprastai žalingas”, tei
gia autorius. Jo manymu, tokie 
patys metodai buvo naudojami 
Sąjūdžio kūrimosi pradžioje, kai 
buvo stengiamasi Sąjūdį sukom
promituoti, pavaizduoti jį kaip 
kokį nacionalistinį, kitų tautų 
nekenčiantį, pavojingą taikai ' 
ir stabilumui judėjimą”.

Doleriai prieš narkomaniją

Skandinavijos šalys kovai su 
narkomanijos plitimu Lietuvo
je skyrė milijoną dolerių. Šiuo 
metu Lietuvoje užregistruota 
apie 600 narkomanų. Jų amžius 
— nuo 20 iki 40 metų. Tačiau 
medikai sako, kad tai tik maža , 
jų dalis, nes narkomanija spar
čiai plinta tarp paauglių.

Kilo grėsmė, kad Lietuva gali 
tapti narkotikų tranzito šalimi,

Lietuvos Misijos prie Jungtinių Tautų surengtame priėmime Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
proga dalyvavo ir New Yorko arkivyskupas, kardinolas John O’Connor. Sveikindamas 

susirinkusius nuostabiais pasikeitimais Lietuvoje, jis prabilo ir lietuviškai. Nuotraukoje (iš k.)
Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reikalų tarybos pirm. Algimantas Gečys, kard. John O’Con
nor, Šventojo Sosto atstovas prie Jungtinių Tautų ark. Martino, Great Neck LB atstovas Henrikas 
Miklas, Lietuvos amb. prie JT Anicetas Simutis, Lietuvių Fondo atstovė Lilė Milukienė.

Jelcinas grasina 
kraštutiniais veiksmais”

Maskva, kovo 2 d. (AP) — 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 
telkė savo šalininkus „kovai” 
su konservatyvių pažiūrų Rusi
jos Liaudies deputatų Kongresu. 
Jis sakėsi pasiruošęs imtis 
„kraštutinių veiksmų” gelbėti 
reformas. Telkdamas paramą 
savo pozicijai, Jelcinas įtaigojo , 
apie 80 Kongreso narių bei 
reforminių frakcijų narių, kad 
„vien demokratai nepajėgs 
ištraukti šio sunkaus vežimo”.

Jis skatino savo rėmėjus 
ugdyti ryšius su kitomis poli
tinėmis grupėmis, ruošiantis se
kančiam Liaudies deputatų 
kongresui, kurio sesija numato
ma prasidėsianti kovo 10 d.

Labiausiai bauginanti Jelcino 
kalbos dalis buvo perspėjimas, 
kad kietosios linijos palaikytojai 
planuoja pareikšti savo galią 
per komunistų dominuojamą 
Kongresą ir tuo labiau alinti 
Jelcino reformininkų valdžią. 
Jei jiems tai pasisektų, kalbėjo 
Jelcinas, „šios pajėgos atsuks ir 
tas reformas, prie kurių žmonės 
jau priprato. Jei iškils jėgos,

Lietuvos Misijos prie JT surengtame priėmime Vasario 16 d. amb. Anicetas 
Simutis su ponia Simutiene ir Misijos patarėja Gintė Damušytė (1-oji iš k.) 
sveikina Slovakijos ambasadorių.

nes muitinės tarnybos nėra tin
kamai pasiruošusios užkirsti 
tam kelią. Artimiausiu metu 
medikai, švietimo darbuotojai, 
teisininkai, policijos pareigūnai 
aptars kovos su narkomanija 
programas, kurios bus finansuo
jamos Skandinavijos šalių tei
kiama parama.

G. Kirkilas neigia 
informacįją apie LDDP 

skilimą

Laikinasis LDDP pirmininkas 
Gediminas Kirkilas šiandien 
Tiesoje paneigė vakarykštį 
Lietuvos ryto straipsnį apie par
tijos skilimą. Lietuvos rytas pa
skelbė, jog du šios partijos ir

galinčios sunaikinti Rusiją, gali 
reikti imtis kraštutinių prie
monių gelbėti kraštą, reformas 
ir demokratiją”.

Buvusi Jelcino patarėja Ga
lina Starovoitova vėliau sakė, 
kad išsireiškimu „kraštutinės 
priemonės” Jelcinas turėjo 
galvoje prezidentinį valdymą. 
Jei Jelciną remtų kariuomenė, 
jis galėtų apeiti JCongresą ir val
dyti dekretais.

Bet Starovoitova pasakė, kad 
bandymas įvesti prezidentinį 
valdymą gali nepasisekti, „nes 
kariuomenė, KGB ir Vidaus mi
nisterija nėra pakankamai pa
lankios prezidentui, kad jis 
galėtų jų parama pasitikėti”. 
Tačiau 1991 m. rugpjūty Jelci
nui pasisekė atsispirti per
versmui iš dalies dėl to, kad šie 
organai atsisakė paklusti 
Kremliuje esantiems senosios 
linijos vadams, pasigrobusiems 
valdžią.

Starovoitova taip pat iškėlė 
abejones dėl Rusijos gyventojų 
paramos savo prezidentui: „Pa
rama prezidentui ne tokia dide

Seimo nariai ruošiasi kurti 
naują — dar kairesnę partiją. 
Nėra jokio skilimo”, teigia 
Gediminas Kirkilas. „Neteko 
girdėti, kad kas nors tokios par
tijos kūrėjam pritartų nei ra
jonuose, nei miestuose”, sako 
naujasis LDDP vadovas. Jis taip 
pat rašo: „Mano supratimu, V. 
Lukoševičius ir A. Visockas, 
švelniai sakant, keistai suvokia 
savo atsakomybę. Jie gali, jeigu 
taip norisi, kurti naują partiją 
— jų Lietuvoje dabar daug ir 
viena mažiau ar daugiau — nie
kas nepatebės. Tačiau jų kairy
sis radikalumas mūsų tikrai na- 
pastūmės į jokius neteisėtus 
veiksmus”, reziumavo G. Kirki
las.

lė, kaip ji buvo prieš dvejus ar 
trejus metus, kai jis galėjo 
kreiptis į žmones ir tikėtis 
paramos”, ji sakė.

Kai reporteriai Jelcino pa
klausė, ar jam pavyks jo keti
namieji „kraštutiniai veiks
mai”, Jelcinas atsakė: „Aš esu 
drąsus žmogus”.

Į Rusijos prezidento Boris Jel
cino ir jo pagrindinio prieši
ninko parlamento vado Ruslan 
Chasbulatov kova dėl valdžios 
galios paaštrėjo paskutiniuoju 
metu. Chasbul&ioy, OgJfiJNp?’- 
vegijoje kalbėo;. nuo ą*t repov- 
teriais, pasakė, kad Jelcino 
ketinamas prezidentinis valdy
mas prieštarautų Konstitucijai.

Italijoje — didžiausias 
korupcijos skandalas pokario 

Europoje
Roma, vasario 2 d. (NYT) — 

Iš to, kas pernai atrodė nedide
lis kyšis gauti valdišką valymo 
darbo kontraktą Milane, išaugo 
vienas labiausiai stebinančių 
skandalų pokarinėje Europoje, 
parodančių plataus ir gilaus 
korupcijos ir politinio pataika
vimo tinklo veikimą Italijos 
valdininkų tarpe.

Daugelyje prieš tai buvusių 
skandalų buvo įvelta Mafija, 
generolai, Vatikanas ar poli
tikai. Bet dabartinių tyrinėjimų 
eigoje pasirodo esą įvelti ir patys 
aukščiausi valdžios pareigūnai 
bei įtakingos šeimos, ligšiol 
„neliečiamųjų” tinklas kilmin
gų dinastijų, turtuolių šeimų 
pinigai, valstybinės lėšos ir 
dideles užmačias turintys „kū
rybingi verslininkai”.

Italijoje augant ekonominiam 
ir politiniam nepasitenkinimui, 
vadinamoji „Mani-pulite (šva
rių rankų) afera” iškėlė plačiai 
siekiančius visuomenės reikala
vimus, kad Italijoje pasibaigtų 
jos politikierių valdymo siste
ma, pagal kurią jie tvarkosi 
savo vietovėse, kaip feodalinių 
laikų kunigaiškčiai.

Paskutinėmis savaitėmis du 
politinių partijų vadai, vienas jų 
buvęs ministras pirmininkas, ir 
trys vyriausybės ministrai atsi
statydino. Septyni asmenys, ku
riuos buvo numatyta apklausi
nėti, nusižudė. Penkiasdešimt 
Italijos parlamento narių (iš viso 
yra 1,000) yra tiriami, ar neda
lyvauja neteisėtumuose.

Areštuotųjų arba tiriamųjų 
tarpe yra aukščiausi Fiat au
tomobilių įmonės egzekutyvai 
(tai didžiausia privati įmonė

New Yorkas, kovo 4 d. (NYT) 
— JAV valdžios policijos FBI 
agentai ketvirtadienio rytą 
suėmė Jersey City gyventoją 
Mohammed Salameh ryšium su 
sprogimu vasario 26 d. Pasaulio 
Prekybos centre New Yorke, 
kuriame buvo užmušti penki 
žmonės, sužeisti per 1,000 ir dėl 
kurio turėjo būti uždarytas 
centras nežinomam laikui, tai
sant sprogimo padarytą žalą.

Suėmimas tačiau nedžiugina 
FBI agentų, nes reikėjo suimti 
anksčiau, negu jie norėjo. Per 
nežinomus asmenis FBI įstai
goje žinios apie sekamą asmenį 
pateko žurnalistams, tad reikėjo 
sekamąjį asmenį suimti, kad 
nepabėgtų, iš laikraščių suži
nojęs, kad yra sekamas. Suimta
sis asmuo nemanomas esąs pa
grindinis veikėjas sprogdinime, 
bet buvo norimąjį sekti, kad jis 
atvestų pas kitus organizato
rius. Pats Salameh sakosi 
nekaltas.

M. Salameh buvo suimtas, 
trečią kartą sugrįžęs į 
busų-sunkvežimių išsinuomavi- 
mo įstaigą atgauti savo 400 dol. 
užstato, nes jo vasario 23 d. 
išsinuomotas minibusas buvo 
pavogtas. Pereitą sekmadienį, 
kasinėdami sprogimo krateryje 
tarp griuvėsių, FBI agentai rado 
liekanas ypatingai žiauriai

Ant vienos jo atplaišos buvo 
įrėžtas dalies pakeitimo nume
ris, kurie būna įrėžti, kad leng
viau būtų atsekti pardavinėja-

Italijoje), Italijos didžiausio 
įmonių konglomerato pirminin
kas, ir Raul Gardini, kurio 
jachta „II Moro di Venezia” da
lyvavo Americas Cup jachtų 
lenktynėse.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
Italijos Teisingumo ministerija 
kai kuriems politikams davė 
vienokią ar kitokią amnestiją, 
atleidžiant juos nuo kalėjimo 
bausmės, jei jie patys prisipa
žins, atiduos gautus kyšius ir 
pasitrauks iš politinės arenos.

Bet italus pritrenkė ne tiek 
pati korupcija, kiek jos skalė, 
siekianti bilijonus dolerių, ir tai 
kad ji pasidariusi reguliaria val
džios veikimo dalimi. „Mes 
žinojome, kad tai vyksta, bet ne 
šituo mastu ir tikrai nemanė
me, kad ji jau turėjo formalias 
struktūras”, pasakė buvęs So
cialistų partijos pareigūnas. 
„Kyšiai buvo išreikalaujami už 
viską, nuo sutarties remontuo
ti kapines, tiekti kurą mokyklai 
iki užsakymo pieštukų valdinin
kams”.

Per paskutinį dešimtmetį 
korupcija Italijos mokesčių mo
kėtojams galėjo kainuoti 20 
bilijonų dolerių. Tai suma, kiek 
turėjo būti padidintos valdžios 
įstaigų užsakymų kainos, kad 
būtų iš ko sumokėti reikiamus 
kyšius.

Italijos balsuotojai parodė ne
pasitenkinimą korupcija jau 
pernai metų balandžio mėnesį 
rinkimuose, kai jie dideliais 
skaičiais nusigręžė nuo pa
grindinių politinių partijų — 
Krikščionių Demokratų, Socia
listų ir Komunistų, tuo žymiai 
sumažindami įsisenėjusių poli
tinių protekcijų galimybes.

mas vogtų automobilių dalis. Iš 
to jau buvo galima susekti, 
įmonę, iš kurios minibusas buvo 
išnuomotas ir tuomet ir jį išsi
nuomavusį asmenį.

Išsinuomodamas minibusą 
antradienįneturėdamas kredito 
kortelės, M. Salameh užstatė 
400 dol. grynais. Penktadienio 
popietę, po įvykusio sprogimo, 
Salameh atėjo į nuomavimosi 
įstaigą ir pranešė, kad jo išsi
nuomotas minibusas buvo pa
vogtas. Savininkas paklausė, ar 
jis pranešė policijai. Kai 
Salameh pasakė, kad dar ne, 
jam buvo pasakyta, kad reikia 
tai padaryti. Kai jis pagaliau tai 
padaręs sugrįžo, jam jau buvo 
grąžinta pusė užstato, kitą pusę 
atskaitant už nuomą. Bet kan- 
dagi Neiv York Neivsday laik
raštis tą dieną atspausdino 
žinią, kad sprogime įtariamas iš 
Ryder įmonės išnuomotas mini
busas, agentai nutarė Salameh 
suimti, palaukę, kol jis išėjęs iš 
įstaigos dar bloką nuėjo.

Be to, įtariamasis lanko 
pamaldas Jersey City mečetėje, 
kurios vadovas, Šeikas Omar 
Abdul Rahman prieš dešimt
metį buvo teisiamas (bet 
išteisintas) už dalyvavimą Egip
to prezidento Anwar Sadat nu
žudyme. Jo mečetę Jersey City 
taip pat lankė egiptietis, dabar

« •• i’i' ■
niųjų grūpės vado Meir Kahane. 
Rahman, 1990 turistine viza 
įvažiavęs į JAV, yra plačiai 
žinomas kaip kelių islamiškų 
ekstremistinių grupių vadas, 
skatinantis ginkluotą pervers
mą prieš Egipto vyriausybę.

Rusų laivynas 
pasitrauks iš

Latvijos ir Estijos
Maskva, kovo 2 d. (RFE/RL) 

— Rusijos Baltijos laivyno vadas 
Vladimir Egorov pareiškė, kad 
jis jaučiasi asmeniškai įžeistas, 
kad Rusija netrukus nustos 
savo puikiausių uostų į Baltuos 
jūrą. Bet jis vienok pripažino, 
jog dabar jau yra reikalinga ati
traukti laivyną iš Talino, Liepo
jos ir Rygos. Egorov paskė, kad 
dabar jau laivyno bazė bus 
Baltiisk uoste Kaliningrade ir 
Kronstadt uoste prie St. Peter
burgo. Jis nurodė, kad laivynas 
bus sumažintas 39% ir davė 
suprasti, kad jo pagrindinis 
uždavinys yra išlaikyti laivyną 
karo paruošties stovyje.

KALENDORIUS

Kovo 6 d.: Gerasimas, Kolete, 
Rožė, Norvilas, Raminta.

Kovo 7 d.: 2 Gavėnios sek
madienis, Perpetua, Felicita, 
Rimtautas, Vaidilutė.

Kovo 8 d.: Šv. Jonas Dievo, 
Beata, Kovas, Vaižgantas, 
Gaudvilė.

Kovo 9 d.: Šv. Pranciška Ro- 
mietė, Grigalius Nysos, Žygin
tas, Visgaila.

ORAS CHICAGOJE

Šeštadienį saulė tekėjo 6:20, 
leisis 5:47. Temperatūra dieną 
35 F (2 C), apsiniaukę, vėjuota, 
naktį 26 F (- 3 C).

Sekmadienį saulė teka 6:19, 
apsiniaukę, sninga, maišyta su 
lietum, truputį šilčiau kaip 
šeštadienį. Pirmadienį apsi
niaukę, panaši temperatūra 
kaip sekmadienį.
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ATEITININKŲ
NAMŲ

PASTOGĖJE
Aukos Namams

Su 1992 m. Ateitininkų namų 
kalėdinių atvirukų mokesčiu 
atėjo ir 2,550 dol. aukų. Neįma
noma visų asmeniniai išvardin
ti, nes susidarytų ilga, labai il
ga, pavardžių „litanija”, tarp 5 
dol. ir 250 dol. asmeninių aukų. 
Jos visos „aukso raidėmis” yra 
įrašytos ne tik į aukotojų są
rašą, bet ir širdyse tų, kurie 
aukoja savo darbą ir laiką, 
nešdami šios ateitininkų pasto
gės išsilaikymo rūpesčius. Prie 
šių gautų aukų atėjo dar ir 300 
dol. suma iš Čikagos ateitininkų 
sendraugių kasos. Kiekvieno 
auka ateina pagal išgales, todėl 
jos visos yra labai branginamos.

Bendrai apie aukas

Visi gerai žinome, kad visas 
lietuviškos veiklos gyvenimas 
(šio ir kitų kraštų kultūrinis 
gyvenimas) dažnai remiasi au
komis. Ta pati lietuviška 
piniginė remia mūsų kultūrinį 
gyvenimą čia ir teikia paramą 
Lietuvai. Visi esame „užversti” 
laiškais,!^, „ ’anč^is t.'k aukų', 
aukų, ir vis šimtams lietuviškų 
reikalų.

Ir reikia pasakyti, kad žmogui 
belieka tik nusistatyti ir 
pramatyti ką remti, o kam savo 
piniginę ir uždaryti. Kiekvienas 
žmogus juk asmeniniai apsi
sprendžia. Vienoje aukų skalėje 
yra „savi” reikalai, paramos 
reikalingi, kiti yra bendriniai, 
bet ir tų bendrinių reikalų 
skalėje, nepąjėgiant visų ap
dalinti, pasirenkama jų dalis ir 
padaroma „savais”. Žinoma, 
aukos tikslas ir jos nešama 
nauda visuomenei turi būti 
labai aiškiai matoma aukotojui. 
Buvome labai skaudžiai apgauti 
savo brolių, atvykusių iš tik 
atgimusios Lietuvos, sugriuvus 
Sovietijai. Daugelis jų, „širdin
gai” ir klusniai tarnavę sovie
tams ir išėję KGB melo mokyk
las, atskubėję pirmiausiai į 
išeivijos tarpą, užsirekomenda
vo taip gražiai (visi buvo „iškal
būs patriotai”), kad mes, 
Lietuvos meilės vardu, apkro- 
vėm Lietuvą aukomis, kom
piuteriais, brangiomis knygo
mis ir daugybė gėrybių, patarna
vusių jų asmeninei naudai. 
Apgailėtini jie, ir naivuoliais 
buvome mes.

Ir šiandien dar nesame tikri, 
kuris yra mums tikras brolis 
lietuvis ir kuris tik apsimetėlis. 
Todėl ir reikia atsargos, kaip su 
broliu, taip ir su duodama auka.

Senas iš gyvenimo patirties iš
plaukęs posakis — atsarga gėdos 
nedaro labai tinka mūsų san
tykiuose, kad ir labai ar
timuose, su atvykstančiais iš 
Tėvynės.

Taip pat senas indėnų, šio 
krašto gyventojų, posakis, ati
tinkantis mūsų atsargos posakį, 
sako: „Jei tu mane vieną kartą 
apgauni, tai tau gėda, bet jei tu 
mane antrą kartą apgauni, tai 
jau gėda man”. Taigi, ir drau
gaudami, ir prekiaudami, ir 
aukodami, pirma įsitikinkime, 
su kuo laikome ryšį ir kam 
aukojame, kad nepergyventume 
apgaulės antrą kartą.

Jadv. Damušienė

JAUNŲJŲ 
ATEITININKŲ 

VADOVŲ KURSAI
Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 

vasaros stovyklos vadovų kursai 
gegužės 15 d. nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro vyks Ateitininkų 
namuose, Lemont, Illinois.

Vyresnieji moksleiviai (kurie 
iki liepos mėn. jau saulaukę 16 
metų amžiaus) ir studentai atei
tininkai yra kviečiami šiuose 
kursuose dalyvauti. Michigano 
valstijos įstatymas reikalauja, 
kad kiekvienas vadovas, norįs 
vadovauti stovyklai Dainavoje, 
būtų lankęs pasiruošimo kursus 
ir būtų sulaukęs 16 metų 
amžiaus.

Kursams vadovaus Laima
Šalčiuvienė, Lilė Gražulienė, 
kun. A. Saulaitis, Danutė 
Petrusevičiūtė ir Birutė Bublie
nė. Norintys vadovauti stovyk
lai ir dalyvauti kursuose privalo 
iki gegužės mėn. 1 dienos užsi
registruoti pas Danutę Petruse- 
vičiūtę tel. 313-626-4709.

Birutė Bublienė

„PONČKŲ BALIUS”
Ir ,vėl sėkmingai praėjo 

moksleivių ateitininkų tradi
cinis „Pončkų” balius, kurį 
vasario 13 d. ruošė Lipniūno ir 
Stulginskio kuopos. Lipniūnie- 
čiai tvarkė programą ir maistą, I 
o Stulginskio kuopa — šokius.

Šių metų vaidinimas, 
pavadintas „Silkių sonata”, 
buvo Rasos Poskočimienės para
šytas ir surežisuotas. Jame ma
tėme, kas įvyktų, jei lietuviai 
persiskirtų dėl nuomonių nesu
tapimo. Šiame kaimelyje žmo
nes, negalėdami nuspręst, kaip 
silkes paruošti, kaimą perskyrė 
į dvi dalis: vieni, kurie mėgsta 

1 silkes su svogūnais, o kiti — su 
grybeliais. Per šias peštynes 
jauna meilė, primenanti Romeo 
ir Juliją, buvo beveik išardyta. 
Pagrindiniuose vaidmenyse bu
vo Rimas Gecevičius, Vilija 

i Bogutaitė, Rimas Putrius, Lore
ta Viržintaitė ir Janina Adickai- 
tė.

Po vaidinimo visi susirin
kome į širdutėmis papuoštą salę 
šokiams; grojo „Mar & Mar”. 
Nuvargę šokėjai galėjo pasis
tiprinti mamyčių atneštais gar
dumynais bei „pončkomis”. Va
lentino dienos proga buvo paka
binti maišiukai su visų dalyvių

Rasa Poskočimienė, ilgametė ir nepakeičiama jaunimo renginių programų 
vadovė, ir šių metų „Pončkų” baliui sukūrė ir režisavo vaidinimą „Silkių 
sonatą”.

Partizano Daumanto kuopos Lemonte nariai su naujai gautomis emblemomis: Vytas Norušis,
Arius Elvikis, Aurelija Sušinskaitė, Gąja Sidrytė, Rima Kuprytė, Justinas Riškus ir Paulius 
Elvikis. Už jų stovi kuopos globėjos Dana Gylienė ir Lidija Ringienė.

PARTIZANO DAUMANTO 
KUOPOS VEIKLA

Partizano Daumanto jaunučių 
kuopos nariai kiekvieno mėne
sio pirmąjį sekmadienį renkasi 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Narių yra arti 40.

Kuopai sėkmingai vadovauja 
Dana Gylienė ir Lidija Ringie
nė. Joms padeda būrelių vado
vai Janina Adickaitė (1-2 sk.), 
dr. Pranutė Domanskienė ir dr. 
Lina Tharp (3-5 sk. merg.), 
Marius Paulikas ir Kastytis 
Šoliūnas (3-5 sk. bern.), Eglė 
Paulikienė (6-8 sk. merg.), Aras 
Norvilas ir Vytas Valaitis (6-8 
sk. bern.).

Religinius pašnekesius prave
da sės. Margarita Bareikaitė. 
Ypač prisimintinas susirinki
mas buvo Marijos Nekalto Pra
sidėjimo šventės proga. Sės. 
Margarita pravedė pokalbį apie 
Dievo Motinos Marijos pasirody
mus žemėje. Po pokalbio tie,

PRIMINIMAS ir 
PARAGINIMAS

Visi Čikagos, Lemonto ir apy
linkių ateitininkai sendraugiai, 
jaunieji akademikai ir kitų 
vienetų atstovai prašomi daly
vauti kovo 14 d. Ateitininkų 
Namuose vyksiančiame susirin
kime, Kovo 11 dienos paminė
jime su tai dienai kviestu 
svečiu kalbėtoju — Jonu Pan- 
kumi — Pabedinsku. Pradžia 
12:30 v.p.p. ir su pietumis. Iki 
kovo 11-tos dienos praneškite 
Valei Ž„ tel. 424-4150 (708), jei 
dalyvausite pietuose.

vardais, kad galėtume vieni 
kitus pasveikinti širdelių dieną.

Visi džiaugiamės sulaukę tiek 
daug gerai nusiteikusių svečių.

Labai didelis ačiū tėveliams, 
studentams ir visiems kitiems, 
mums padėjusiems. Ypač dėko
jame Rasai Poskočimienei už 
tokį nuoširdų pasiaukojimą ir 
kantrybę. Visi maloniai prisi
minsime šių metų „Pončkų” 
balių!

Zita Dubauskaitė,
Kun. Alfonso Lipniūno kuopa

kurie teisingai atsakė į 
klausimus, užsitarnavo prizą — 
saldainį. Bet saldainių nedaug, 
ir visi jų norėjo. Todėl daug kas 
kėlė rankas ir bandė teisingai 
atsakyti į klausimus.

Vienas iš geriausiai pasiseku
sių kuopos įvykių buvo Trijų 
Karalių šventė. Šiais metais 
nariai paruošė lėlių teatrą apie 
Betliejų. Pasiruošimas vyko na
muose. Vieni suprojektavo lėles, 
kiti piešė scenovaizdžius, treti 
repetavo pritaikytus skaitinius. 
Teatras buvo labai gražiai pa
statytas ir už jo pasisekimą 
buvo šiltai padėkota Vakarei 
Valaitienei, teatro organiza
torei.

Kuopai įvairiais būdais 
talkina tėvų komitetas, kurį 
sudaro dr. Birutė Dailidienė, dr. 
Roma Kuprienė ir Audronė No- 
rušienė. Nuoširdi kuopos padė-

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. 4 24 d. — Jaunu
čiai ateitininkąi.

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

metinė šventė ir šimtininkų su
važiavimas.

Rugpjūčio 1 d. - 8 d. — 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. 313-478-8456.

L.K. GYDYTOJŲ KORP. 
„GAJA”

Korp. „Gaja” senosios ir nau
josios valdybų pareigomis pasi
keitimo posėdyje, 1992 m. 
gruodžio 2 d., trumpai buvo ap
žvelgta buvusios valdybos veik
la, pasidalinta mintimis ir idė
jomis, ateinančių dvejų metų 
kadencijos planais ir darbais.

1993-94 metų Korp. „Gaja” 
valdybą sudaro:

Dr. Antanas, Razma, Sr. — 
pirmininkas.
Dr. Eligijus Lelis — vicepirm.
Dr. Dana Brazdžiūnaitė — 
sekretorė.
Dr. Petras Rasutis —
Iždininkas.

Korp. „Gaja” valdyba

ka priklauso Genei Stasiulienei, 
visuomet padedančiai paruošti 
salę susirinkimams.

Būsimi kuopos susirinkimai 
bus kovo 14 d. (atidėtas dėl 
Kaziuko mugės) ir balandžio 4 
d. Šeimos šventė įvyks gegužės 
16 d. Jos metu kandidatai duos 
įžodį. Apie tai bus pranešta 
vėliau.

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

2555 W. Lincoln Hwy. (Hvvy. 30) 
Olympia Fields, III.
Tel. (708) 748-0033

Valandos pagal susitarimą

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA

VAIKŲ LIGOS
8441 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Rez. (1-312) 778-7879 
Kab. (1-312) 582-0221

DR. VILIJA KERELYTĖ
CHIROPRAKTIKA

7271 S. Harlem, tel. 708-594-0400 
Brldgvlew, IL 60455

Valandos pagal susitarimą

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

ligos ir chirurgija
Holy Cross, 2701 W 68 St., Chicago 

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

Tsl. (708) 423-0313, 425-9353
Valandos pagal susitarimą

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. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

9356 S. Roberts Road 
Hickory Hllla

Tel. (708) 598-2131
Valandos pagal susitarimą

DR. VILIUS MIKAITIS
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS

Family Medical Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont, IL 60439
Priklauso: Palos Community Hospital ir 

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą

Tsl. (705) 257-2255

DR. ROMUALDAS POVILAITIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 787-7575 
5780 Archer Avė.

(6 blokai į vakarus nuo Cicero Avė ) 
Valandos pagal susitarimą

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS

9760 S. Kedzie
Tel. 708-636-6500

Vai. 9-5 kasdien

DR. DANA M. SALIKLIS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

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

2636 W. 71 et St.
312-436-8666 

4148 W. 63rd St. 
312-736-770* 
Chicaoo, IL

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 88 St.
Tel. (312) 738-5886 

507 S. Gllbart, LaGranga, IL. 
Tel. (708) 382-4487

DRAUGO prenumerata mokama Iš anksto

U.S.A........................................
metams 
. $80

V4 metų 
$45

3 mėn. 
$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
U.SA. dol.) savaitinis $50 $30 $25

• Administracija dirba kasdien
I nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais

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

I
< v................. ■■■■— 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą.

DR. LINAS M. KLYGIS
Praktika su

DR. ALLEN C. BERNTHAL
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS
6827 W. Stanley Ava., Berwyn, IL

(prie MacNeal ligoninės)
Tai. (708) 748-4617

Valandos pagal susitarimą

8321 Avondale, Sta. 102 
Chicago, IL 80831 
Tai. 312-774-0042

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandler, M.D. 
Adrlan Blanco, M.D. 
Bozena VVItek, M.D.

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą

DR. DOMAS LAPKUS
Praktika su

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS

15300 VVest Ava., Orland Park 
708-340-8100

10 W. Martin, Naparvllla 
708-385-8770

Valandos pagal susitarimą
Nakties metu tel.: 708-857-0383

Kab. tai. (312) 585-0348;
Raz. (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. tel. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS -r ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava., 
Chicago, III. 60652

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

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

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

Tai. 708-588-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v.

Cardiac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Medical Building

6132 S. Kadzla
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

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

1185 Dundee Ava., Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

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

3900 W. 98 St. Tai. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

penkt. ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p.
DR. L. D. PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.
Tai. (708) 598-4055

Valandos pagal susitarimą

0132 8. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 778-8988 arba (312) 489-4441

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA
DR. FRANK PLECKAS

Optometristas (Kalba lietuviškai) 
Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71st St.
Tai. (312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

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

Tai. (708) 448-1777

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tai. (312) 776-2880.
Raz. (708) 448-5545

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

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

9525 S. 79th Ava., Hickory Hills, IL.
Tai. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.

Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai

6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą

Tai. (312) 585-7755

Tai. kabineto Ir buto: (708)082-4159 
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. SOth Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p. ARAS ŽLIOBA, M.D.

AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS

Good Samarltan Medical Center- 
Naparvllla Campua

1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 
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Kur galėtume rasti

SAUGIA VIETĄ?
TIK PO 50 METŲ

VINCAS TRUMPA

Prieš savaitę Nevv Yorke, 
antrojo aukščiausio pasaulyje 
pastato rūsyje, įvyko sprogimas. 
Tame pastate dienos metu 
dažnai būna daugiau žmonių, 
negu vidutinio dydžio mieste, 
todėl ir aukų skaičius buvo 
nemažas, o medžiaginių nuo
stolių sumos tokios didelės, kad 
beveik eilinio piliečio vaizduo
tė aprėpti negali.

Nors sprogimo dūmai ir 
dulkės netrukus išsisklaidė, bet 
pasiliko daug klausimų, į ku
riuos niekas neranda atsakymų. 
Nauji baimės ratilai nubangavo 
toli už Manhatan salos ir te- 
besiplečia vis tolyn. Čikagoje, 
kaip ir kitose pasaulio vietose, 
kur yra svarbių įstaigų, 
daugybė dangoraižių, įrengimų, 
pramonės įmonių, nuolat klau
siama: ar mes galime jaustis 
saugūs? Nepaisant ugniagesių, 
policijos ir kitų apsaugos parei
gūnų tvirtinimų, kad imtasi 
visų priemonių apsaugoti 
žmones bei jų turtą, kurį laiką 
niekas niekur nesijaus saugus. 
Vėliau apsipras, nurims, ir visas 
gyvenimas plauks įprasta vaga. 
Iki kito karto.

* * *

Praėjusį sekmadienį vienas 
Čikagos jaunuolis, neseniai 
susižavėjęs kaimynų mergaite, 
vakare išsiprašė mamos, kad 
leistų nueiti iki jos namų ir 
pasakyti labanakt. Motina 
leido, nes mergaitė gyveno toje 
pačioje gatvėje, vos už poros 
namų. Jaunuoliams besikal
bant (berniukas stovėjo šali
gatvyje, mergaitė persisvėrusi 
per savo buto palangę), priėjo 
nepažįstamas vyras ir suvarė į 
berniuką 17 šūvių. Sakome ber
niuką, nes nužudytasis buvo tik 
13 metų. Tai jau septintas vai
kas, tragiškai žuvęs Čikagoje 
nuo šių metų pradžios.

* * *

Anglijos sostinėje Londone 
motina nusivedė dvejų metų 
vaikutį apsipirkti. Vaikai yra 
vaikai — vos motina minutėlei 
paleido jo rankutę, berniukas 
šmurkštelėjo į šalį ir pranyko 
pirkėjų minioj. Motina jo 
daugiau nebematė, bet už poros 
dienų rastas vaikučio lavonas. 
Spėjama, kad jį žiauriai nužudė 
du dešimtmečiai berniukai.

Čia tik trys pastarųjų dienų 
antraštėse sumirgėję įvykiai. Jų 
yra daug, labai daug. Iš tikrųjų 
reikia jau labai šiurpaus ar ypa
tingo atvejo, kad aprašymas ne
būtų nukištas į laikraščio 
„užkampį”. Ir kiekvieną kartą, 
kai nuskamba kito baisaus įvy
kio gandas, žmonės pasijunta 
dar nesaugesni, o gyvenimas 
trapus, lyg kiaušinis, nusviestas 
gatvės vidurin, kai iš darbo 
skuba nesibaigiančios automo
bilių vilkstinės.

Lietuvių patarlė teigia, kad ir 
„šuo kariamas pripranta”. 
Apsipranta su baisiąja 
kasdienybe ir žmonės. Juk 
reikia gyventi, važiuoti į darbą, 
leisti vaikus į mokyklą, bend
rauti su kitais žmonėmis. O vis 
dėlto nepasitikėjimo, netikrumo 
jausmas auga ir auga. Pirmoji 
savisaugos mintis sušnabžda: 
bėgti! Iš miesto į priemiestį, iš 
vieno krašto į kitą, iš to žemy
no į aną... Neseniai Londono 
dienraštis „Daily Telegraph” iš

LIETUVOS GAMINIAI 
EKSPONUOJAMI 

DANIJOJE

Viename seniausių ir didžiau
sių Danijos miestų — Odense 
bus įkurtas Klaus Lietuvos ūkio 
prezentacijos ir informacijos 
centras. Jame bus ekspo
nuojami Lietuvos pramonės

spausdino savo skaitytojų 
atsakymus į klausimą: jeigu 
galėtumėte, ar norėtumte 
gyventi kuriame kitame krašte? 
49% paklaustųjų atsakė tei
giamai.

Kažin kiek Čikagos Marųuet- 
te Parko gyventojų lietuvių, 
jeigu jiems kas pasiūlytų pasi
rinkti, kone tą pačią dieną išsi
kraustytų į Lemontą? Būtų la
bai malonu prietemoj pasivaikš
čioti parke, saugiai pačiužinėti 
gatvėmis, užmiršti dvigubus 
durų užraktus. Tik kažin, ar yra 
tokia saugi, rami vietelė? 
Dažnai girdime: ten jokių nusi
kaltimų neįvyksta; čia tikrai 
saugu gyventi; mūsų miestelyje 
tik vienas policininkas ir tas 
neturi jokio darbo. Ir staiga 
nubanguoja baisių įvykių 
aprašymas kaip tik iš tos „sau- 
iausios pasaulyje” apylinkės, 
monės, ypač miestiečiai, 

liūdnai palinguoja galvomis:
„Visur duona su pluta...”

Mėgstamiausias dabartinių 
sociologų, psichologų ir įvairių 
tos rūšies žinovų užsiėmimas 
yra tų šiurpių kasdienybės 
įvykių analizavimas ir priežas
čių ieškojimas. Vieni kaltina 
darbo ir pragyvenimo lėšų 
stoką, kiti tvirtina, kad tarp- 
rasinė nelygybė kalta, tretieji 
yra įsitikinę, jog narkotikų 
populiarumas ir lengvai įsi
gyjami ginklai skatina į nusi
kaltimus. Taip pat verčiama 
kaltė muzikai ir televizijos prog
ramų įtakai. Vienas prancūzų 
psichiatras, komentuodamas 
Anglijoje įvykdytą to mažo
jo berniuko nužudymą, pareiš
kė, kad reikia daugiau dėmesio 
skirti vaikų auklėjimui ir ver
tybių įdiegimui: „Vaikai patys 
savęs neišauklės; nepakanka 
juos tik aprūpinti maistu ar 
pastoge ir tikėtis, kad jie au
tomatiškai išaugs vertingais, 
dorais asmenimis”. Žmonėms, o 
ypač jaunimui, reikia dvasinio 
peno.

Gerai, kad vis daugiau atsa
kingų žmonių pradeda susi
rūpinti šiandienine pasaulio ne
tvarka ir nusikaltimais. Reikia 
tikėtis, jog netrukus nebus pasi
tenkinama tik rankų grąžymu 
ir kaltininkų ieškojimu. Kol tie 
žinovai pradės pagaliau veikti, 
kiekvienas žmogus turi iš
traukti galvą iš smėlio, gerai 
apsidairyti savo aplinkoje (o 
kartais net nuosavoj troboj!) ir 
pats pradėti padėtį taisyti. 
Lengva kaltinti televizijos pro
gramas, kad jos vaikus „gadi
na”. Sunkiau nustatyti, ką ir 
kiek savo namuose leisti vai
kams žiūrėti. Lengva murmėti, 
kad mokyklos neatlieka savo 
paskirties, bet kur kas sunkiau 
skirti laiko ir asmeniškai įsi
jungti į mokymo programas, 
tėvų organizacijas, darbu ir 
žodžiais paremti mokytojų auto
ritetą. Lengva tvirtinti, kad 
dvasininkija turi menką įtaką 
tikintiesiems, daug sunkiau 
užsiangažuoti parapijos dar
bams, savanoriškai ateitį į 
pagalbą krikščioniškom (ypač 
jaunimo) organizacijoms.

Vis dėlto mes galime ir turi
me teisę pasirinkti, kokiame 
pasaulyje gyvename. Visi mato, 
kas atsitinka, kai per daug 
žmonės atsitveria vieni nuo 
kitų. Laikas pasižiūrėti, ką 
galime padaryti, visi kartu dirb
dami.

D. B.

gaminiai, o svarbiausia — Dani
jos verslininkams būtų 
teikiama informacija, pa
dedama surasti partnerių Lietu
voje ir sudaryti kontraktų. 
Daniją domina lietuviški 
medžio pramonės gaminiai ir 
baldai, tekstilė, drabužiai, me
talo apdirbimo pramonė ir 
elektronika, menas.

Pagaliau pasirodė trečias.a, 
be abejo, paskutinis „Praeities” 
tomas (Vilnius, 1992, 263 p.). 
1929 m. susiorganizavo Lietu
vos istorijos draugija, kurios 
vienas svarbiausių uždavinių 
buvo leisti tęstinį (serijinį) 
leidinį, skiriamą Lietuvos istori
jos ir istorikų reikalui. Jo 
redaktoriumi tapo prof. Augus
tinas Janulaitis. Jis buvo ir 
Draugijos primininkas. Pirmas 
„Praeities” tomas pasirodė 1930 
m., o su antruoju jau gerokai 
užgaišta. Nors jis buvo pašvęs
tas beveik išimtinai Vytautui 
Didžiajam, kurio 500 m. mirties 
sukaktis buvo iškilmingai pami
nėta 1930 m., tas stambus, dau
giau kaip 500 puslapių, tomas 
pasirodė tik 1933 m.

Toliau ėjosi dar blogiau. Kai 
kurie jaunesnieji istorikai, kaip 
Adolfas Šapoka ir Zenonas 
Ivinskis, buvo už periodinio is
torijos žurnalo leidimą, kuris 
galėtų tarnauti ne tik istorijos 
mokslui, bet ir jos mokymui. 
Tas projektas tada nebuvo įgy
vendintas. Medžiagos kaupimas 
III tomui nusitęsė net ligi 
sovietinės okupacijos, kai viskas 
iš karto pakibo ore.

Tačiau, nors sovietinė okupa
cija istorikus prislėgė sunkiau 
nei kitus mokslininkus, gal tik 
išskyrus teologus ir filosofus 
(Teologijos-Filosofijos fakultetas 
buvo visiškai uždarytas), jie vis 
dėlto nesulaužė savo plunksnos, 
kaip kadaise Teodoras Narbutas 
ant Zigmanto Augusto karsto. 
Bendriniuose aukštųjų mokyk
lų ir Lietuvos Mokslų akademi
jos leidiniuose jie rasdavo vietos 
istorijos šaltinių tekstams ir 
savo straipsniams, beje, labai 
smarkiai cenzūruojamiems. Pa
dėtis pagerėjo, kai 1971 m.

Grandies šokėjos Jaunimo centro scenoje, kur ansambliečiai atliko dalį programos vasario 21d.
Nuotr. J. Tamulaičio

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS
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Čia pat, beveik ties galvom, subraška langas ir atsi
veria. Prisiglaudžiam prie sienos. Nugara jaučiu, kaip 
vėjas purto lentinį namą ir smulkaus sniego migla byra 
ant veido. Juodas tamsus maišas išsirito pro langą ir 
nukrito prie sienos. Paskui jį kitas, trečias, penktas, 
septintas. Septyni. Rodos, gerai suskaitėm. Po septinto 
langas vėl užsitrenkė. Mikas pašoko.

— Imk! — sako.
— O kopūstai?
— Seni arkliai tegu ėda! Imk. Pagavo vieną maišą 

ir užvertė ant sprando, kitą užsimetė pats.
Nebėjom į vidurį stovyklos, bet tiesiai per aikštę 

ir paskui aplinkui. Kai atsisukom pavėjui, Mikas prisi
vijo ir dunkstelėjo kumštim į šoną.

— Kava! — pasakė.
— Užuodžiau! — atsakiau.
Kavos kvapą vėjas nešė pro ausis, suko apie nosį 

ir bloškė tolyn. Atrodė, kad visa stovykla turėjo užuos
ti, ką nešam.

Apsukę apie centrinius bunkerius, kuriuose dabar 
buvo laikomi stovyklos arkliai, karvės ir kiaulės, susto
jom prie savo durų. Nieko nebuvo girdėti. Kaimynai 
irgi buvo patamsy.

— Šokti išėjo, — pasakė Mikas, ir aš atsiminiau, 
kad šiandien šeštadienis.

Susinešėm į kambarį ir susėdom. Rankos dreba ir 
širdis šokinėja. »
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pradėjo eiti „Istorijos metraš
tis”, kuris, gali sakyti, atliko 
istorijos žurnalo vaidmenį. Ja
me rasdavo vietos istoriniai 
straipsniai, dokumentų skelbi
mas, recenzijos, istorikų su
važiavimų aprašymai ir kitos 
aktualijos.

Tačiau tik 1988 m. Sąjūdžio 
poveikyje istorikai ėmė lais- 
vintis iš marksizmo-leninizmo 
varžtų, atgaivino senąją Lietu
vos Istorijos draugiją ir prisimi
nė jos leistą „Praeitį”. Pasirodė, 
kad prof. A. Janulaičio rankraš
tyne ir kitur buvo surasta me
džiagos, paruoštos maždaug 
prieš 50 metų III „Praeities” 
tomui. Ją rūpestingai parengė 
spaudai Jūratė ir Zigmas Kiau- 
pai, o suredagavo prof. Bronius 
Dundulis, Napoleono gadynės 
Lietuvoje tyrinėtojas. Turbūt 
galima sutikti su III tomo leidė
jais ir sudarytojais, kad tie 
istoriniai straipsniai, nors ir 
parašyti prieš daugelį metų, 
nenustojo savų .mokslinės vertės 
ir aktualumo.

Galbūt nuostabiausias tame 
leidinyje dalykas, tai prof. 
Vaclovo Biržiškos bibliografija, 
kurią parengė Izidorius Kisinas, 
puikios prez. Antano Smetonos 
bibliografijos ir biobibliografijos 
autorius. Nora joje telpa tik ligi 
1938 m. V. Biržiškos išspausdin
ti rašto darbai, negalima nesi
stebėti to žmogaus darbštumu. 
Beje, čia dar neįtraukti 8762 
straipsniai ir straipsneliai iš 
„Lietuviškosiųs enciklopedijos’ ’. 
Tikrai Dionizas Poška apie jį, 
kaip ir apie, kitus Žemaičių ir 
Lietuvos muzikus, būtų galėjęs 
pasakyti: „Skruzdėlė, nežinanti, 
kas tai yra tingėti”. Lygiai taip 
pat uoliai V. Biržiška darbavosi 
ir atsidūręs ejnigracijoje.

Iš visos Nepriklausomos Lie
tuvos istorikų plejados, berods, 
belikome gyvi tik mudu su B. 
Dunduliu, šio tomo redaktoriu
mi. Mes abu tada studijavome 
Paryžiuje, jis baigdamas savo 
darbą apie Napoleoną ir Lietu
vą, aš knaisiodamasis po įvai
rius Prancūzijos archyvus ir 
ieškodamas medžiagos XVII 
amžiaus Lietuvos istorijai. Tos 
paieškos nebuvo visiškai berg- 
džios, ypač kai vadinamos pran
cūziškosios partijos Lenkijoje ir 
Lietuvoje vadai buvo garsieji 
Pacai, Vilniaus Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios ir Pažaislio 
vienuolyno statytojai. Džiau
giuos, kad šio „Praeities” tomo 
sudarytojai atrado St. Janulai
čio rankraštyne mano 1938 m. 
rašytą straipsnį „Nauja me
džiaga Štumdorfo deryboms” ir 
jį išspausdino šiame leidinyje 
(206-211 p.). Iš jo matyti, kad jau 
ir anksčiau, 1634-1636 metais, 
Liudviko XIII ir kard. Richelieu 
Prancūzija labai domėjosi Len
kijos-Lietuvos užsienio politika, 
ir Lietuvos reikalai ne visados 
sutapo su Lenkijos reikalais. 
Lietuva ypač buvo suinteresuo
ta Klaipėdos ir Karaliaučiaus 
uostų laisve savo prekybai.

Gerai padarė III tomo sudary
tojai, papildę jį trumpomis visų 
trijų „Praeities” tomų bendra
darbių biografijomis („biogra- 
momis”). Tai beveik ištisa visų 
Nepriklausomos Lietuvos istori
kų galerija, išskyrus tuos, kurie 
arba anksčiau mirė (kun. A. 
Alekna, Jonas Yčas), arba iš 
viso šiame leidinyje neben
dradarbiavo (kun. J. Tororaitis, 
kun. J. Stakauskas, J. Jakštas, 
S. Sužiedėlis ir dar gal vienas 
kitas).

Dabar Lietuvos istorijos drau
gija ir visi istorikai turėtų 
nedelsdami susirūpinti istorijos 
žurnalo leidimu, kurio Lietu
vai 1918-1940 m. nepasisekė 
išleisti.

— Bus po keturiasdešimt kilogramų, jeigu ne po 
centnerį. Keli tokie buvo?

Jis stovi vidury kambario, ir prakaitas eina per 
veidą. Visas šlapias ir aš. Kambarys irgi vėjo išpūs
tas. Sukišame maišus į palovius ir imuosi ugnies kur
ti.

— Aš eisiu pažiūrėti, — sako Mikas.
- Kur?
— Kopūstus reikia parsinešti.
«— Nutvers!
— Nekvailas nosį kišti kur nereikia.
Nusišluosto prakaitą, užsimeta mano apsiaustą ir 

išeina.
Krosnelė dega kaukdama, ir dūmtraukis pasidaro 

raudonas. Pastatau šilti kavą ir atsisėdu. Jauki šiluma 
sklinda kambary, nors sienos nuo vėjo virpa ir lango 
užuolaidos plazda, bet nurimti negaliu. Atrodo, kad 
Mikas tikrai įlįs.

Pagalvoju, kad kūrenti reikės per naktį. Išeinu 
atsinešti malkų. Per aikštę lekia debesys kibirkščių. 
„Laimė, kad dirbam miške ir galima malkų parsi
vežti”, galvoju. Be to čia pusė žmonių išmirtų.

Malkos užpustytos, ir man reikia graibyti pagalius 
iš po sniego. Atnešu septynis didelius glėbius, bet Miko 
vis nėra. Sukraunu apie krosnį, kad nutirptų sniegas 
ir apdžiūtų vanduo. Kava verda, o jo vis nėra.

Kaimynė įkiša galvą pro duris.
— Ar gavot? — klausia.
— Negavau. Gal Mikas ką parsineš.
— Tai ne kartu ėjot?
— Persiskyrėm. Dviem niekur neduoda.
— Tai pasiutę vokiečiai. Juk turi.
— Žinoma, kad turi.
Ji įeina ir atsistoja prie durų, o aš galvoju, ar 

nekvepia kambarys kava ir iš kur gausime kitą tokį

Rimties valandėlė

KRIKŠČIONIO

Šio sekmadienio skaitiniai 
kviečia pamąstyti apie Dievo 
kvietimą: ką reiškia būti Dievo 
kviečiamam ir Dievo kvietimu 
sekti. Pirmasis skaitinys (Pra
džios 12:1-4) pasakoja apie 
Abraomo pašaukimą. Įdomu, 
kad Dievas Abraomą pašaukė 
po visų tų įvykių, kai žmogus, 
Dievo įkurdintas žemėje, įvai
riai „susimovė”: Rojuje, prieš 
tvaną, Babelio bokšte. Galėjo 
Dievas nusisukti ir palikti 
žmogų. Bet Dievas žmogų mylė
jo ir jo neapleido.

Vatikano II susirinkimas, 
remdamasis atnaujintu dėme
siu Šv. Raštui, iškėlė Dievo 
tautos įvaizdį Bažnyčiai nusa
kyti. Dievo tauta prasidėjo ne su 
Kristaus atėjimu į žemę, o su 
Abraomo pašaukimu, kaip ir 
pažymėta pirmojo skaitinio įva
diniame apibūdinime. Abra
omas yra protėvis ne tik jo krau
jo palikuonių ir Kristaus, bet ir, 
per Krikštą įjungtų į Kristaus 
kūną, krikščionių.

Su Abraomo pašaukimu pra
sideda ypatingas Dievo ir 
žmogaus ryšys, kuriame žmogus 
jau parodo daug didesnę ištiki
mybę bei paklusnumą Dievui ir 
už tai jį Dievas ypatingai 
laimina. „Išeik iš savojo 
krašto... ir kelkis į šalį, kurią 
tau parodysiu” (Pr 12:1). Dievas 
daug reikalauja iš Abraomo. 
Laiško žydams autorius Nauja
jame Testamente pagauna Ab
raomo pasitikėjimo Dievu 
gilumą: „Tikėdamas Abraomas 
paklausė liepimo keliauti į šalį, 
kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, 
nežinodamas kur einąs” (Žyd. 
11:8).

Abraomas įrodo pasitikėjimą 
Dievu, iš derlingos tėvų žemės 
Eufrato upės pakrantėse išeida
mas į dykumą rytuose, kurios 
kito krašto nežinojo. Jis pasiti
kėjo Dievu ir leidosi vedamas į 
tą žemę Viduržemio jūros pa
krantėje, kur po 2,000 metų iš 
jo palikuonių gims visos žmoni
jos Atpirkėjas. Kristuje Dievo 
pažadas Abraomui tikrai išsipil
dė: per patriarcho Abraomo 
tikėjimą visa žmonija buvo 
palaiminta.

Dievas pašaukė Abraomą be 
jokio jo nuopelno: kai Dievas jį 
pakvietė, Abraomas dar nebuvo 
parodęs jokių savo dorybių. Bet 
Abraomas, išgirdęs Dievo kvie
timą, atsiliepė į jį, su pasitikė
jimu klausydamas. Skaitinys iš 
Antrojo laiško Timotiejui (2 Tim 
1: 8-10) kaip tik iškelia tą

pat maišą jai atiduoti. Koridoriuj pasigirsta trypimas. 
Kažinkas sniegus valosi.

— Mikas, — sakau.
— Ne, mano vyras. Pažįstu jį iš tolo.
Ji išeina į koridorių ir nebegrįžta. Girdžiu jos ir vyro

balsus. Abu smagūs, juokiasi ir sueina į savo kambarį.
Prikraunu krosnį malkų ir vėl atsisėdu. Už durų 

pasigirsta tripenimas. Atrodo, kad ne vienas, ir man 
dingteli, kad jie Miką pagavo, o dabar ateina pasiimti 
kavos ir manęs. Kas jiems bus pasakyti, kad mes 
buvom pro langą sulindę į sandėlį ir išnešėm kavą. Man 
reikėjo atsistoti lauke ir laukti, kas pareis. O dabar 
belieka išlaikyti šaltą kraują ir mokėti apsiginti. Bet 
žingsniai nutrepsi pro šalį pas kaimyną. Ir vėl neramus 
laukimas. Pagaliau partrinksi Mikas. Jis netrepsi ir 
kojų nesivalo, bet įgriūva visas snieguotas ir su 
trenksmu numeta maišą vidury grindų, paskum įsi-
remia rankas į šonus ir juokiasi.

— Velniai! — sako.
Nusivelka apsiaustą, nupurto sniegą ir šluostosi 

prakaitą.
— Tikri velniai! — pakartoja.
Pro duris įkiša galvą kaimynė.
— Pasisekė.
— Ir velniui geriau nepasiseks, — atšauna Mikas. 
Jis žiūri moteriai tiesiai į akis ir garsiai juokiasi. 
— Ko tu juokies?
Ji irgi žiūri į akis, taip pat juokiasi, ir iš akių matyt i, 

kad Mikas jai geriau patinka negu vyras.
— Kad pasisekė.
— Turbūt nudžiovei?
— O ne!
Mikas labai rimtas.
— Tai ko juokies?

(Bus daugiau)

PAŠAUKIMAS

krikščioniško pašaukimo bruo
žą, kad Dievas pašaukia „į 
šventąjį pašaukimą, ne atsi
žvelgdamas į mūsų darbus, bet 
savo laisvu nutarimu bei 
malone”.

Krikščioniškasis pašaukimas, 
duodamas to paties Dievo, kuris 
pašaukė Abraomą, reikalauja 
nemažesnio pasitikėjimo Dievu, 
einant ir veikiant, nepaisant, 
kad ateitis neaiški. Net ir 
Kristus, pašauktas būti žmoni
jos Išgelbėtoju-Mesiju, neišven
gė perėjimo per žmogiškos kan
čios ir mirties slėnį. Taip savo 
pašaukimą suprato ir šv. Pau
liaus mokinys, Pauliaus vardu 
rašęs Timotiejui laišką, drąsin
damas jį kentėjimuose už tikė
jimą. Kentėjimai krikščioniui 
yra būdas jungtis prie Kristaus 
kančios, žinant, kad savoje 
kančioje jis nugalėjo mirtį ir tą 
pergalę duoda juo sekantiems.

Šio sekmadienio Evangelija 
apie Kristaus atsimainymą (Ma
to 17:1-8) yra suprastina Kris
taus kančios pranašystės fone. 
Tą pranašystę jis buvo padaręs, 
kelias dienas prieš lipdamas su 
savo artimiausiais mokiniais į 
kalną. Žodis atsimainė šioje 
Evangelijoje yra tas pats, nau
dojamas ir laiške Romiečiams, 
kur šv. Paulius ragina tikin
čiuosius Dievui aukoti save 
pačius „kaip gyvą, šventą, 
Dievui patinkančią auką. ... Ir 
nesekite šiuo pasauliu, bet 
pasikeiskite, atsinaujindami 
dvasia, kad galėtumėte suvokti 
Dievo valią” (Rom 12:1-2). 
Aukodamiesi Dievui ir priim
dami kentėjimus, kurie neretai 
ateina su auka, ir mes būsime 
perkeisti,.atmainyti pagal Die
vo vt?hą, sako italas.

Apaštalams buvo duota pama
tyti Kristų, švytintį savo 
būsimo prisikėlimo garbėje, kad 
Kristui kančios keliu vykdant 
atpirkimo darbą, nesušlubuotų 
jų tikėjimas, taip neseniai Petro 
išreikštas Pilypo Cezarėjoje: 
„Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo 
Sūnus!” (Mt 16:16). Kai apašta
lai pamatė Kristų jo išsipildžiu- 
sio pašaukimo garbėje, jie labai 
išsigando. Bet juos išgąsdino tik 
akimis regimas Kristaus atsi
mainymas. Kai jis juos žmogiš
kai, kaip jų geras mokytojas ir 
draugas, palietė, jie nurimo. Bet 
tas perkeistasis Kristus nuolat 
gyveno savo pašaukimu, suvok
damas ir vykdydamas Dievo 
valią, kaip ir mus kviečia 
gyventi.

a.j.z.
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LIETUVIŠKOS VEIKLOS

Salomėja Endrįjonienė.

Kovo 13 d. Jaunimo centre 
ruošiamas visuomenininkės 
Salomėjos Tamošaitytės-Endri- 
jonienės pagerbimas. Ją Lietu- 
vių Moterų federacijos Čikagos 
Klubo valdyba išrinko metų 
moterimi. Kai beveik kiekvieną 
sekmadienį Jaunimo centre ten
ka susitikti su nuo praeito ru
dens, kai čia įsikūrė susijungusi 
Čikagos lituanistinė mokykla, 
smarkiai atjaunėjusių rūmų 
valdybos pirmininke S. Endrijo- 
niene, man tuojau prisimena 
pi aeitis, kai su Salomėja pirmą 
kartą susitikom 1946 m. Seedor- 
fo pabėgėlių stovykloje, anglų 
okupuotoje zonoje, V. Vokietijo
je. Tada ji, iš profesijos gailestin
goji sesuo, jau buvo anglų 
aprengta kariška uniforma ir, 
žinoma, turėjo nemažą galią. O 
mes, bene penki iš kitų stovyklų 
į didelį lietuvių pabėgėlių telki
nį Seedorfe atvykę viengungiai 
vyrai, paprašėm ponios Salomė
jos, kad mums pagelbėtų čia 
įsikurti. Ji tai padarė, ir visi 
jai visai nepažįstami žmonės 
galėjom šioje stovykloje ap
sigyventi. Ji buvo nuo gimnazi
jos dienų aktyvi skautė, muz. M. 
Liuberskio vadovaujamo anglų 
zonos reprezentacinio „Aušri
nės” choro narė. Nuo tada ir 
užsimezgė mūsų pažintis, tebe
sitęsianti iki šių dienų.

S. Tamošaitytė-Endrijonienė 
kilimo iš Jurbarko parapijos. 
Pirmąja mokine baigė pradžios 
mokyklą, paskui mokėsi Jur
barko gimnazijoje. Po to nuvyko 
į Vilnių ir įstojo į prie Šv. 
Jokūbo ligoninės veikusią gai
lestingųjų seserų ir akušerių 
mokyklą, kurią baigusi, gavo 
abiejų specialybių diplomus. 
Jau diplomuota grįžo į, jos 
žodžiais, „savo mielą Jurbar
ką”, kur dirbo ambulatorijoje 
kaip gailestingoji sesuo, o į 
mokyklas mokinių skiepyti va
žinėdavo kaip akušerė. 1938 m. 
sukūrė šeimą su Viktoru Endri- 
jonu ir užaugino du sūnus bei 
dukrą. 1988 m. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį.

Artėjant frontui, su vyru, 
mažamečiu sūnum ir seserim 
pasitraukė į Vakarus ir karo 
pabaigos sulaukė anglų kariuo
menės užimtoje zonoje, V. 
Vokietijoje. Iš Hasendorfo sto
vyklos, kur pabėgėliai gyveno 
palapinėse, žiemai atėjus, persi
kėlė į Doerverdeną. Iš čia 
UNRRA pareigūnai, sužinoję, 
kad Endrijonienė yra gailestin
goji sesuo, ją iškvietė į specia
lius kursus susipažinti su an
glišku metodu ligoninių tvarky
me. Baigusi kursus, gavo unifor
mą ir plačiai važinėjo po anglų 
zoną, nes jos žiniai priklausė 
amatų mokyklos, studentų ben
drabučiai. Stovykla jau buvo 
perkelta į Seedorfą, kur gyveno 
S. Endrijonienės šeima.

I Čikagą Endrijonai atvyko 
1951 m., kai Salomėja baigė 
darbo sutartį su karine tarnyba 
Control Commission of Ger
many. Apsistojo Mąrąuette 
Parke, kur, vėliau įsigiję 
nuosavus namus, ir dabar tebe
gyvena. Amerikoje reikėjo 
išlaikyti State Board egzami
nus. Čia, Salomėjos žodžiais, 
daug padėjo seselės kazimierie
tės. Sv. Kryžiaus ligoninėje 
pradėjo dirbti 1953 m. vasario 
mėn. ir išdirbo 30 metų. Nors 
daug kvietimų buvo dirbti kito
se ligoninėse, bet šiandien ji 
džiaugiasi, kad pasiliko Šv. 
Kryžiuje, kur po trejų metų 
buvo paskirta į operacinę. 
Netrukus atsirado proga vykti 
į suvažiavimą Houston mieste, 
Texas valstijoje, o paskui į 
įvairius tarptautinius kongre
sus. Taip važinėjo po visą 
pasaulį, tik Australijoje nebuvo. 
„Atsimenu, pasakoja ji, kai 
grįžom iš Tifliso, nusileidę 
Maskvos aerouoste, sužinojom, 
kad Reagano įsakymu užimta 
Grenada. Tai nutirpom visos: o 
kas bus su mumis? Ir tik kai 
lėktuvas nusileido Helsinkyje, 
pradėjom ploti”.

Po to pokalbis pasisuko apie 
lietuvišką visuomeninę veiklą. 
„Aš niekad nesiskyriau nuo 
lietuviškos visuomenės. Kai dai
navau Aušrinės chore, važinė
dami į gastroles su vyru niekuo
met nesėdom į vieną sunkveži
mį, nes tuo atveju, jei įvyktų 
avarija, tai vienas iš mūsų 
išliktumėm gyvas, nes vaikas, 
buvo paliktas namuose sesers 
globoje...” Paskui Čikagoje, kol 
vaikai baigė parapinę ir litua
nistinę mokyklas, visą laiką dir
bo tėvų komitetuose. Kovojo, 
kai seselės norėjo pakeisti 
sūnaus Audriaus vardą, akty
viai dalyvavo, steigiant atskirą 
lituanistinę mokyklą Mąrąuette 
Parko lietuvių parapijoje, kai 
vienas mokytojas, neįsileisda
mas kitų, lietuvių kalbos mokė 
daugiau kaip 300 mokinių. To
ji mokykla tebegyvuoja ir dabar. 
Netrukus joje buvo įsteigtas ir 
jaunimo ansamblis, kuris, S. 
Endrijonienės teigimu, ir dabar 
tebeveikia. To ansamblio pir
masis vadovas buvo muz. A. 
Linas, vėliau A. Skridulis ir 
kiti.

Jaunimo centro valdybos pir
mininkės pareigas iš Irenos 
Kriaučeliūnienės perėmė 1986 
m. „Anksčiau, pasakojo S. En
drijonienė, — kol mūsų vaikai 
baigė čia įsikūrusią lituanistinę 
mokyklą, visą laiką buvau tėvų 
komitetuose. Paskui kurį laiką 
jau čia pareigų nebeturėjau. Bet 
kai Jaunimo centras jėzuitų 
buvo atiduotas administruoti 
pasauliečiams ir pirmininkės 
pareigos atiteko Kriaučeliūnie- 
nei, tai buvo iškelta idėja steigti 
pagelbinį moterų vienetą. 
Kriaučeliūnienės pakartotinai 
prikalbinta, vieną dieną atėjau 
į posėdį ir taip čia esu jau 
vienuolika metų...”

— Kokia jūsų gyvenime buvo 
šviesiausia akimirka? — pa
klausiau.

— Šviesiausia buvo ta, kada 
mes kartu išbėgom iš Lietuvos 
ir kada pasibaigė karas, o vis 
tebebuvom kartu. Vyro nepačiu
po apkasams ir neatskyrė, visi 
sveiki buvom, ir ko daugiau 
norėti. O paskutinio meto šviesi 
akimirka buvo praėjusį rudenį, 
kada susijungė mokyklos. Tai 
buvo šviesus žingsnis išeivijos 
lietuviškai ateičiai.

— Kas be ko, gyvenime gal 
buvo ir liūdnų akimirkų?

— Buvo ir dabar yra. Čia, 
būnant Jaunimo centre, patarė
jų daug, bet kai paprašai ateit

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos trečio skyriaus mokiniai 
Tomas Mikuckis ir Onutė Alminaitė ruošiasi pamokai.

Nuotr. Gailės Radvenytės

LIETUVIU TELKINIAI

LOS ANGELES, CA

LIETUVOS KONSULO
PRIĖMIMAS UŽSIENIO 

DIPLOMATAMS

Vasario 16 dienos vakarą Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
Lietuvos Garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas Lietuvos 
Nepriklausomybės 75 metų 
sukakties proga surengė 
tradicinį užsienio valstybių 
diplomatų priėmimą.

Šį minėjimą savo atsilankymu 
asmeniškai pagerbė 21 
valstybių diplomatai. Iš dviejų 
negalėjusių dalyvauti diploma
tų buvo gauti sveikinimai raštu. 
Priėmime dalyvavo ir gausus 
būrys lietuvių.

Šis bendradarbiavimo būdas 
su užsienio diplomatais yra itin 
sveikintinas. Svečius užimti ir 
juos sudominti Lietuvos 
reikalais yra sėkmingesnis bū
das vieni kitus arčiau pažinti. 
Tuo pačiu asmeniniai kontaktai 
yra dnug sėkmingesnė ir dar 
veiksmingesnė priemonė bend
radarbiavimui. Visa tai daroma 
Lietuvos ir lietuvių vardo gar
sinimui.

Konsulas V. Čekanauskas pa
sveikino susirinkusius ir 
pažymėjo šios dienos svarbą 
lietuvių tautos istorijoje. Ypač 
dabar, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, pasaulio 
kraštų susidomėjimas žymiai 
padidėjo. Tą parodė ir šį vaka
rą gausus užsieniečių atsilan
kymas.

Po savo kalbos konsulas V. 
Čekanauskas scenon pakvietė 
penkias moteris: Kaliforni
jos valstijos sekretorę, iš 
sostinės Sacramento, March 
Fong Eu. Valstybės Depar
tamento Washingtone užsienio 
misijos direktores B. C. Lavery 
ir J. Knight. Los Angeles miesto 
mero T. Bradley protokolo 
vadovę J. Kim ir Orange Coun
ty protokolo vadovę E. Schnei- 
der. Visos šios viešnios pareiškė

padėt, pagalbos nėra. Ačiū 
Dievui, Jaunimo centras 
laikosi, žmonės stebėtinai 
remia. Paskutiniu metu, kada 
pamatė, kad niekur toli negali 
nubėgti nuo to centro, kad dar 
vis tiek jis yra reikalingas.

Kai baigėm šį pokalbį, nors 
aplinkui ir baltavo naktį 
iškritęs sniegas ir oro pranešėjai 
skelbė, kad bus lijundra ir po to 
vėl šaltis sukaustys miesto 
snieguotas gatves, tačiau į 
Jaunimo centre netrukus prasi
dėsiantį LB Brighton Parko 
apyl. v-bos koncertą jau gausiai 
rinkosi žmonės, liudydami S. 
Endrijonienės teigimą, kad cen
tras vis tiek yra reikalingas ir 
niekur toli nuo jo negali 
nubėgti.

Tokią tai lietuvybei ir lietu
viškai veiklai pasišventusią 
moterį pagerbsime šeštadienį, 
kovo 13 d. Jaunimo centre. O iš 
savo pusės, seniai pažįstamai 
poniai Salomėjai linkiu dar 
daug sveikų ir veiklių ateities 
metų.

VI. R.

sveikinimus ir įteikė konsului 
Čekanauskui Lietuvai skirtus 
adresus.

Iškilmingai skambėjo visų 
dalyvių giedami JAV ir 
Lietuvos himnai.

Lietuvių tautiniam menui 
gražiai atstovavo skirtingi, sko
ningi ir spalvingi tautiniai dra
bužiai, dėvimi Lietuvos konsulo 
žmonos ir dviejų dukterų.

Konsulo V. Čekanausko, jo 
šeimos ir jų padėjėjų — šių 
iškilmių rengėjų darbai ir 
pastangos vertos padėkos.

Dalyvių nuotaika buvo iš
kilminga ir pasitarnavo Lietu
vos vardo garsinimui užsienie
čių tarpe.

Vytautas Šeštokas
» i '' ' ”•< f ■' ' '<

LITUANISTIKA KITOJ 
KALBOJ

, i j i i
Los Angeles Šv. Kazimiero 

lituanistinė mokykla dramos ir 
poezijos vakaronę „Etched in 
Amber” kovo 12 ir 13 dienomis, 
penktadienį ir šeštadienį, 7:00 
vai. vak. rengia Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Šios vakaronės tuo ypatingos, 
kad tekstai bus anglų kalba. 
Lituanistinėj mokyklos 
vadovybė yra užsibrėžusi tikslą, 
kad reikalinga' ir svarbu kita
taučiams mūšų literatūrinę 
kūrybą parodyti, nes ji yra 
aukšto lygio ir paliečia uni
versalią teirfatiką. Mūsų 
gyvenimas yra poetiškas. 
Privalome remti artistus, kurie 
pasirenka lietuvišką kūrybą ir 
be mūsų paskatinimo atranda 
vertybių lietuviškame žodyje. 
Taip aiškina lituanistinės mo
kyklos direktorė Marytė 
Newsom, tikėdama, kad 
losangeliečiai gausiai at
silankys į šias ąbi vakarones ir 
tuo parems lituanistinę mo
kyklą. Šis užmojis yra naujas. 
Tikimasi, kad jis bus vi
suomenės šiltai įvertintas. Šis 
užmojis yra drauge ir ban
dymas. Toks “bandymas labai 
sveikintinas. Tad visi į „ETCH
ED IN AMBER” dramos ir poe
zijos vakaronę!

Atlieka: Compass Theater 
Group (of Los Angeles). Daly
vauja: Ron Drewes, Alan Ar- 
rivee, Kim Weild, Carrie Ro- 
binson, Lois Masten. Režisuoja: 
Don Drewes. Rengia: Šv. Ka
zimiero lituaništinė mokykla. 
Tekstai: Bradūno, Meko, Vai
čiūnaitės, Venclovos, Marcin
kevičiaus, Degutytės ir kitų 
lietuvių poetą kūryba, at
liekama anglų kalba.

Ankstyvesni Compass 
Theater Group pasirodymai: 
Ron Drewes yra dirbęs New 
York’e su Arts Club Theater ir 
režisiere (lietuvaite) Rasa Allan 
Kazlas. Su šiuo unikaliu 
veikalu „Etched In Amber” 
grupė yra pasirodžiusi lietuvių 
ir amerikiečių publikai New 
Yorke ir Čikagdje.

Los Angeles lietuviai nekant
riai laukia kovo‘l2 ir 13 dienų, 
penktadienio ir šeštadienio, sep
tintos valandos Vakare vyksian
čių dramos ir poezijos vaka

ronių, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Lituanistika kitoj kalboj Los 
Angeles lietuvių visuomenei 
pasilieka masinanti mįslė. Litu
anistinės mokyklos vadovybė 
kviečia ją pamatyti ir išgirsti. 

Stasė V. Simoliūnienė

LIETUVIŲ VEIKLOS
CENTRAS BAIGIA SAVO 

DARBĄ

Pietinės Kalifornijos Lietuvių 
veiklos centras, suorganizuotas 
Lietuvai remti komiteto prieš 
dvejus su puse metų, baigė savo 
darbą. Nuo 1991 metų pradžios 
Centras buvo įsikūręs Lietuvių 
Tautiniuose namuose ir jam la
bai sėkmingai vadovavo Dalytė 
Trotmanaitė. Centro įstaigos 
įranga (kopijavimo mašina, 
laser printer, du IBM compati- 
ble kompiuteriai, du telefonai, 
dvi kėdės ir kiti smulkesni 
įrengimai) yra perleidžiami 
Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdybai.

Gaila, kad ši įstaiga nepajėgė 
išsilaikyti, nes ji buvo užsi
tarnavus media, valdžios parei
gūnų ir lietuvių visuomenės 
pasitikėjimą. Pagrindinė Centro 
užsidarymo priežastis buvo ne
sugebėjimas surasti savanorių, 
norinčių ir kvalifikuotų Centre 
dirbti. Prie to prisidėjo ir vi

INTERNATIONAL v '.
TRAVEL CONSULTANTS JZ/cuZrcLS^ ;

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija

„ŽAIBAS” — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų.

0828 South 79th Avenue 
Hlekorv Hill. Illinois 60487
Tel. 708-430-7272

idlcind fčzdczral
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

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470

IDUU HŪU9ME 
LENDER

LIETUVA 1993
Grupinės kelionės;

Balandžio 5 - 20 Birželio 22 - liepos 7 Liepos 26 - rugpjūčio 10
Gegužės 3-18 Birželio 28 - liepos 13 Rugpjūčio 2-17
Gegužės 6 - 24 Birželio 29 - liepos 14 Rugpjūčio 3-18
Gegužės 17 - birželio 1 Liepos 5 - 20 Rugpjūčio 9-24
Gegužės 25 - birželio 9 Liepos 6 - 21 Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Birželio 1-16 Liepos 12-27 Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Birželio 14-29 Liepos 13-28 Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Birželio 15-30 Liepos 19 - rugpjūčio 3 Rugsėjo 20 - spalio 6

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

• Galima imti kelionę su pilnu aptarnavimu 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, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St.

Brooklyn N Y 11229 
Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0110

FAX 718-769-3302 
Telex 216 282

suomenės prarastas dėmesys 
mūsų veiklą remti, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę.

Pietinėje Kalifornijoje Veiklos 
centras vedė akciją už visus 
Kongreso įstatymus ir rezoliuci
jas, remiančias Lietuvą ir Pa
baltijį, informavo spaudą ir 
lietuvių visuomenę apie pasku
tinius įvykius Lietuvoje ir 
padėjo atstovauti kitiems lie
tuvių interesams. Lietuvai kri
tiškais momentais: kovo 11, 
sausio 13, perversmo Maskvoje 
ir Amerikos pripažinimo dieną; 
davė „interviews” spaudai ir or
ganizavo kitą visuomenės reak
ciją į šiuos įvykius. Kai kurio
mis progomis Centro iniciatyva 
buvo suorganizuoti ne tik lie
tuviai, bet ir kiti Los Angeles et- 
nikai. Po rugpjūčio mėn. nepa
sisekusio pučo Maskvoje repor
tažai iš Centro buvo rodomi 
beveik per visus kanalus kelis 
kartus į dieną. CNN rodė po
kalbius su lietuviais visoje 
Amerikoje. Centras ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti demons
tracijas (8-23-91) ir stipriai 
prisidėjo prie pripažinimo šven
tės (9-21-91) suruošimo.

Lietuvai remti komitetas nori 
išreikšti didelę padėką ponui Al
binui Markevičiui; Tautinių 
namų valdybai, kurios pirmi
ninkas yra ponas Jonas Petro
nis, Lietuvių Kredito kooperaty

8929 S. HARLEM AVĖ. 
(708) 598-9400

vui, vedėjui Vincui Juodvalkiui; 
ir visiems rėmėjams, kurie dve
jus ir pusę metų padengė Cen
tro išlaidas. Didžiausia padėka 
tenka savanoriams: Dalytei, 
Trotmanaitei, Daivai Vencku
tei, Tinai Petrulytei, Auriui Ja- 
rašūnui, Isolinai Šimonienei, 
Virginijai Guncerson, Laimai 
Jarašūnienei ir kitiems už pasi
šventimą ir ilgas valandas dir
bant Centre.

Lietuvai remti komitetas

NAUJA MICKŲ ŠEIMOS 
ATŽALA

Losangeliečiai gerai prisi
mena jauną porą, dažnai visus 
pradžiuginusią čia savo 
muzikiniais sugebėjimais. 
Raimundas Mickus grodavo 
smuiku, jo žmona Maureen Vai- 
vadaitė dainavo, o Kristina 
Mickutė puikiai atlikdavo muzi
kinius kūrinius fleita. Gyve
nimas nuvairavo Mickus į Il
linois, kur ši jauna pora štai 
susilaukė dukrelės Emilijos. 
Džiaugiasi močiutė Giedrė ir 
mažas broliukas Andrius, džiau
giasi teta Vidžiūnienė ir dėdė 
Edvardas Mickus. Juo labiau, 
kad Raimundas Mickus, nese
niai buvęs sunkiai sužeistas 
auto katastrofoje, dabar yra 
pilnai atgavęs jėgas ir grįžęs į 
darbą.

223 KatvarŲų gatvė 
Vilnius. Lietuva 
Telefonai: 77-70-07 Ir 77-03-02
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Dzidas Plutelė pasakoja:

ĮSPŪDINGA KELIONĖ Į LIETUVĄ

— Kur toji Lietuva? — Lėkiau kaip vėjas
— Nežinojau, kad turiu tiek 

giminių!

NAUDINGA ŽINOTI1' ........

REIKIA IR PAGĄSDNTI

Viena klientė pas dantistą 
visuomet vėluodavo. Sykį ji 
paskambino dantisto sekretorei 
ir pranešė, kad ji ir šiandien 15 
minučių vėluos. Sekretorė jai 
atsakė: „Gerai, bet tada nebus 
laiko anestezijai, ir dantį reikės 
traukti kai tik atvyksit”.

Klientė prisistatė laiku.

PATARIMAS 
- NEMIEGALIAMS

Visi patyrė, kad kartais 
sunku naktį užmigti. Daktarai 
pataria skaičiuoti pvz. avis, bet 
avys seniai suskaičiuotos, o mie
gas vis vien neima, tai Spygliai, 
pasitarę su išminčiais, drįsta 
pasiūlyti spręsti kitą matema
tikos uždavinį: per kiek laiko > 
kurmis, pasiknisdamas po 
Atlantu, iš Brooklyno pra- 
sikrapštys iki Klaipėdos. Jei ir 
tada neužmigsite, pasiūlykite 
kitą geresnį būdą.

— Vaišino žemaitiškais cigarais (jei 
tokių buvo)

ZrtnA
— Samovarais šildė vandeni, šveitė — Ir taip kiekvieną dieną 

nugarą •

— Net traukiniai mane sutikę 
lenkėsi iš kelio — Miestuose naktį saugu... ...jei buvai pasiskolinęs iš Balzeko 

muziejaus tokį kostiumėlį.

— Gamtos paminklai stropiai — Mandagumas restoranuose — Krautuvėje buvo pirmas

JEI ESI JUOZAS, GALI 
BŪTI VYSKUPU

Lietuvoj yra šešios vyskupijos. 
Iš jų keturias valdo penki Juozai 
vyskupai; Žemaitis, Matulaitis, 
Preikšas, Tunaitis, na ir 
Vilniaus arkivyskupas irgi yra 
Audrys Juozas Bačkis.

*
Lenkijoje alaus mėgėjų parti

ja, kuri seime turi 16 atstovų,1 
suskilo į šviesaus ir tamsaus 
alaus mėgėjus.

Tėviškės žiburiai

IŠ ANEKDOTŲ APIE 
LENKUS

Steve DeSouza, rašytojas 
humoristas, pasakoja, kaip 
Giordano, Feinberg ir Polanski 
pėsti keliavo per dykumą. 
Sutiko juos pravažiuojantis poli
cininkas. Jam parūpo pasikal
bėti, -pasiteirauti apie jų 
tempiamą keistą bagažą. Gior
dano nešėsi nedidelę vonią su 
vandeniu, ir policininkas 
paklausė, kodėl. Atsakė jam 
įtalas:

— Kai pasidaro nepakenčia
mai karšta, aš įmerkiu veidą į 
vandenį ir vėl galiu keliauti to
liau.

Žydelis nešėsi, tempė ant 
pečių seifą ir policininkui 
paaiškino:

— Man irgi pasidaro nepa
kenčiamai karšta. Tada iš seifo 
išimu dolerį, duodu italui, — o 
tas šlapia nosine nušluosto 
mano veidą, ir vėl galiu keliau
ti.

Lenkas persikreipęs nešė 
1938 metų modelio Dodge duris.

— Ar tos durys kiek padeda 
gintis nuo karščio, pridengia 
saulę? — pasiteiravo poli
cininkas.

— Ir dar kaip. Kai būna labai 
karšta ir tvanku, kad papūstų 
vėjelis, nuleidžiu durų lango 
stiklą.

saugojami. pavydėtinas, dar kaip sovietiniais apiplėšimas 
laikais

— Bet Dievas davė kojas, o giminės
— Kas dar buvo likę, autobuse — Nedaug betrūko, kad ir aš taip paskutinį „venzlelį”, tai švilpau- 

kažkas pasirūpino, kad neliktų desperatiškai padaryčiau , damas perkinknojau į Chicagą

' ' ’ • . ' r i /

Nė vienas komunistas iš 
Kauno nebuvo išrinktas į 
Seimą. Mes esame ir būsime 
laisvi. „Respublika” nerašo: 
labas rytas, vos einantis pre
zidente draugas Brazauskai... 
Aišku, negi tyčiosies iš ser
gančio žmogaus. Kai kas 
šaukia: jei ligonis, tegul guli. 
Bet kiekvienas vaikšto, kol gali. 
Vėliau ir atsiguls. Palikime 
ligonį ramybėje. Jonas 
Noreika, Kaunas.

Respublika
#

Vienose Paryžiaus kapinėse 
buvo aptiktas toks aukščiausią 
mandagumą rodąs įrašas 
antkapyje;

„Atleiskite, kad neatsistoju 
pasveikinti jūsų, kai ateinate 
prie mano poilsio vietos”.

NAUDINGAS PATARIMAS

Kai siunčiate į Lietuvą 
laiškus, patariama kitoje voko 
pusėje parašyti: „Pinigų laiške 
nėra. Tikėti”.

Šį patarimą mums atsiuntė 
nukentėję laiškų rašėjai, 
patyrę, kad ir dabar, Kaip uuvo 
ir bolševikų laikais, nemaža 
laiškų „žūsta”, adresatai jų ne
gauna.

KOKS TURĖTŲ BŪTI 
PREZIDENTAS

Lietuvos prezidentas neturėtų 
turėti krūvos alkanų ir basų 
giminaičių, batlaižių ir klap
čiukų, nes daugiau iš Lietuvos 
vogti jau nebėra ką.

Lietuvos aidas

•
Galima gyventi ir be pinigų. 

Reikia tik turėti dvi kredito kor
teles. Su pirmąja pasiskolink 
sumą dolerių, kai reikės skolą 
grąžinti, skolinkis su antra kor
tele ir pirmąjai grąžinki. Tada 
būsi geras klientas, ir pirmoji 
tau vėl skolins, o tu grąžinsi an- 
trajai. Ir taip toliau gali skolon 
gyventi.

Nugirsta per laidotuvių 
-ietus•

Seniau žmogų, kuris slapta 
kniaukdavo svetimą turtą, 
vadindavo vagimi, o dabar žmo
gumi, kuris moka gyventi*

#

Ne pro visus Lietuvos kaimus 
Napoleonas ėjo, o pro mano 
Kiršus ėjo.

_____  K. Bradūnas

AR IR JŪS TAIP 
PASIELGTUMĖT?.

Fred Philips iš Johnson City, 
Tenn.,policininkas, ant plento 
pastebjėo automobilį be nume
rio, sulaikė, patikrino vairuo
toją ir liepė sekti į policijos būs
tinę. Tuo metu juos pravįjo kita 
mašina, kurios numeris ir visas 
aprašymas buvo pavogtų au 
tomobilių biuleteny. Tada Free 
nieko nelaukdamas nutari 
vytis tąjį ir jį sulaikė. Kiek 
vėliau pirmasis sulaikytas vai
ruotojas irgi privažiavo, susto
jo ir policininko paklausė: 
„Pasakyk man, kur yra polici
jos būstinė, ir aš ten tamstos 
palauksiu”.

*
Šeimos ramybės dėlei — 

pirksiu tokias svarstykles 
žmonai, kurios visados rodytų 
bent dešimt svarų mažiau. 
Skelbimas Jewel krautuvėje

APIE TALONUS

Eina du draugai. Mato: guli 
šimtas talonų. Vienas sako:

— Reikia pasiimti.
— Nebūk kvailas. Kai 

lenksies, dar kelnės plyš, už ką 
naujas pirksi?

*

Eina du draugai. Mato: guli 
šimtas talonų.

— Reikia pasiimti.
— Teisingai. Vakar kaip tik 

baigėsi tualetinis popierius.

Eina du draugai. Mato: 
pamesta šimtas talonų. Vienas 
atsargiai peržengia ir draugui 
paaiškina:

— Ryte batus nusivaliau, ne
noriu išsipurvinti...

. *

Eina du draugai. Mato: nu
mesta šimtas talonų.

— Tai žmonių kultūra! — 
piktinasi vienas.

— Tikrai! Kaip jiems sąžinė 
leidžia šitaip šiukšlinti.

Iš Arūno Bekasio 
kolekcijos

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. kovo mėn. 6 d.

Balys Pavabalvs
NAUJI LAIKAI, BRAČ, NE JUOKAI
Rašau eiles gana rimtas,
Tiktai aš pats nei šis, nei tas; < Hl
Nei chuliganas, nei banditas, >n
Nei koks herojus, nei kas kitas.
Esu nei šis, nei tas.

Nėra taip lengva būt rimtam.
Rašau eiles nei šiam, nei tam:
Nei tiem laikam, nei tom idėjom,

r '

Nei bizniam tiem, kuriuos pradėjom.
Rašau nei šiam, nei tam.

Užmezgąs ryšį su tauta,
Aš jai rašau nei šį, nei tą: 
Tegu suvokia mano svorį.
O juk nelengva, kaip sau nori, 
Skaityt nei šį, nei tą.

SOVIETINĖS SISTEMOS
AUGINTINIS* ♦

.Negaliu tiksliai atskirti sis
temos nuobodulio nuo to nuobo
dulio, kuris visuomet buvo bū
dingas Lietuvai. Maskvoje — 
kitaip. Tai buvo TSRS sostinė, 
miestas, alsuojantis gyvenimu, 
pilnas šviesos, energijos.'Tuo 
tarpu Lietuva — provincija ir ji 
visuomet bus provincįja, ne
svarbu, kokia santvarka čia 
būtų. Kaip Suomija. Koks pro
tingas žmogus norėtų išvažiuo
ti ir apsigyventi Suomijoje... 
(Juokiasi).

„Aš nelabai rūpinuosi savo 
lietuviškumu. Vis dėlto netikiu, 
kad būtų galima išvengti savo 
kilmės. Matyt, nesu patriotas. 
Kitaip dabar gyvenčiau 
Lietuvoje. Man nerūpi lietuvių 
likimas, mane jie jaudina ne 
daugiau kaip jugoslavai, pales
tiniečiai ar Pietų Afrikos 
negrai”.
Saulius Kondrotas, interviu 

„Le Monde”, 1992.11.06

Literatūra ir menas 
1992.11.28

#

Lengviau apsispręsti, už ko 
tekėti, negu už ką balsuoti, 
pasakė Inga Vizgirdienė, Vil
niaus Dailės akademijos stu
dentė.

Lietuvos aidas.
*

NEW YORKAS SEKA 
LEMONTĄ

Šokiams grojo Romo Telšinsko 
orkestras (Kultūros židiny, su
tinkant N. Metus). Svečių 
daugumą sudarė vyresnio am
žiaus žmonės, tai ir muzika 
buvo jiems pritaikyta ir be 
didelio triukšmo, kas šiais 
laikais yra retas įvykis.

K. K. Miklas, Darbininkas

Ii Costa Rioos spaudos

GIMUSIEMS KOVO MĖNESĮ «

Kovas: Vyriszkis Kovoj gimęs yra labai neramaus 
budo ir didei abejojąs, jis nelengvai ka užsiima. Ta 
viską atmetus jis vis apsives ir pasenės bus garbingas.

Moteriszka Kovoj gimusi myli labai myrus, ji vio- 
nok yra didele kytrole ir moka ta savo silpnybe paslėpti, 
ji tankiai kortas keldinsią ir isz tu daug iszgastingu 
naujienų patirs. Naujas didelis sapnorius

IŠ KONCERTO 
RECENZIJOS

Solistas Markauskas parodė, * 
kad gali dainuoti ne vien 
dramatiškus kūrinius... visu 
kūnu ir rankomis gestikuliuo
damas. Jis sugebėjo vyrišku 
baritono balsu labai lyriškai 
atlikti ir NABUCCO ARIJĄ... 
Gaila tiki kad judviejų (ir Sto
nytės, red.) atlikti dalykai buvo 
dalyvaujančių jau eilę kartų 
girdėti.

P. Dts., Mūsų žinios 

YRA IR TOKIŲ MAFIJOZŲ

Prieš kelis mėnesius buvo 
žinoma, kad spalio 28 d. bus 
pasaulio pabaiga. Buvo pabaiga 
ar nebuvo, nežinom, nesvarbu, 
bet svarbu, kad iš to turėjo kai 
kas gražaus pelno. Pietų Korėjoj 
Lee Jang-rim buvo surinkęs 
apie 10,000 įtikėjusių ir išgąs
dintų piliečių, kurie paklausę 
savo vado, visą turtą jam 
užrašė, išsižadėjo žemiškų gėry-, 
bių, laukdami dangiškų. Tokiu 
būdu Lee surinko 4.4 milijonų 
dolerių vertės turtelio ir bandė 
pirma jiems pasiteisinti, kodėl 
pasaulio galo nebuvo, o paskui 
pasislėpė. Bet valdžia tam ir 

į yra, kad būtų gudresnė už 
: gudriausius mafijozus, pranašą 

surado, nuteisė porai metų 
kalėjimo, o surinktas gėrybs su 
procentais, Lee turėjo grąžinti.

IŠRADĖJAI,
PAGALVOKITE

i Jei Tonis su virvągaliu išma
tavo apskritimo ilgį, tai kas 
Įnors turėtų sugalvoti ir 
pasiūlyti L.A. Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui būdą, kaip 
paraDiečiams persiųsti 
paplotkėlius — nesutrupėjusius. 

Pr. Visvydas, Akiračiai
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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

ČIKAGIECIAI INVESTUOJA 
Į LIETUVA

TraveI Advisers Ine., savi
ninkė Birutė Zalatorienė (708) 
524-2244, visuotinio aptarna
vimo (full Service) kelionių 
agentūra, veikianti nuo 1984 
m., parūpina kelionių paslaugas 
Čikagos ir kitų apylinkių lietu
viams. Šiais metais organizuoja 
10 grupinių kelionių į Lietuvą, 
įskaitant keliones į Teatro fes
tivalį, jaunimo liaudies muzikos 
festivalį Skamba, skamba 
kanklės ir poilsiui į Drus
kininkus. Taip pat organizuoja 
keliones specialiom grupėm. 
Parūpina nakvynę viešbučiuose 
arba pas privačius asmenis (bed 
and breakfast). Pas privačius 
asmenis kainos yra 17 dol. 
asmeniui per dieną arba dau
giau.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas Čikagoje, 6500 So. 
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, 
tel. (312) 582-5478, fax (312) 
881-8778, Vaclovas Kleiza, Ge
neralinis Garbės konsulas Čika
goje. Kadangi Čikagoje gyvena 
daug lietuvių, daugumas 
Konsulato darbų yra susieta su 
piliečių teisių klausimais ir 
mažiau su ekonomija. Visgi kas 
savaitę būna apie 10 kreipimųsi 
telefonu ar paštu ekonominiais 
klausimais. Tai dažniausiai 
pasiteiravimai iš mažų firmų ar
ba asmenų, kurie nori užmegz
ti ryšius ir sužinot, kaip pradėti 
kokį verslą, prekybą, importą ar 
eksportą sų Lietuva. Jų tarpe 
yra ieškančių verslui palankių 
galimybių. Vienais atvejais 
Konsulatas parūpina informa
ciją, kitais atvejais nukreipia į 
atitinkamas institucijas Lietu
voje arba į Lietuvos Ambasadą 
Vašingtone. Yra jaučiamas 
trūkumas Lietuvoje paruoštų 
tinkamų informacinių leidinių.

Konsulatas yra atdaras nuo
10 vai. ryto ligi 1 vai. po pietų 
savaitės dienomis. Jį tvarko 
Daiva Meilienė. Konsulas 
mielai priimtų paramą įvairiais 
ekonominiais klausimais iš 
talkininkų specialistų.

„Vėtrų ainiai”, Ameri- 
kos-Lietuvos bendra įmonė 
Šiauliuse, Liudas Šlenys (708) 
257-2034 dalininkas. Planuoja 
steigti dažų gamyklą, kuri pa
gamintų 3000-5000 galionus per 
savaitę vidaus dažymui latekso 
(interior latex) dažų. Nesiekiant 
didelės automatikos, tai duos 
darbo 15-18 žmonių. Kai ku
rias žaliavas pirks iš JAV ir Eu
ropos kraštų. Įranga bus 
perkama JAV ir kainuos apie 
65,000 dol. Dėl dalies paskolos 
įrangai pirkti žada kreiptis į 
Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC) ir jau 
dokumentus yra užpildę. Taip 
nat kviečia investitorius su 
2000 dol. arba daugiau. Bus ir 
kitų projektų, bet bendrovė 
neplanuoja eiti į didelius pro
jektus. Maži projektai lengviau 
įgyvendinami ir išvengiama 
biurokratijos. Bendras siekis — 
Amerikos aparatūra, Lietuvos 
darbas.

Atlanta Import-Export, sa
vininkas Kastytis Latvys (312) 
434-2121; persiuntimo firma. 
Persiunčia privačius ir ko
mercinius siuntinius į Lietuvą. 
Kas savaitę išsiunčia vieną 40 
pėdų talpintuvą laivu; siun
tiniai pristatomi adresatui per
6-7 savaites. Taip pat kas sa
vaitę išsiunčia apie 500-600 sva
rų siuntinių oro keliu, kurie 
pasiekia adresatus per 7-10 
dienų. Dirba su daug firmų iš 
Lietuvos. Joms superka prekes 
JAV pardavimui ir naudojimui

Lietuvoje. Tai pat importuoja iš 
Lietuvos prekes ir patys par
duoda. Tokias paslaugas gali 
parūpinti ir kitiems.

GT International, Ine., sa
vininkas Algis Grigas (708) 
430-7272. Nuo 1979 m. 
parūpina kelionių paslaugas į 
Lietuvą bei kitur asmenims ir 
grupėms. Šiais metais or
ganizuoja kelionę Lietuvos 
Vyčiams (Knights of Lithuania) 
popiežiaus viešnagės Lietuvoje 
metu. Taip pat vyks inžinierių 
ir architektų grupė; o skautų 
būrys vyks į vasaros stovyklą 
Lietuvoje.

Neseniai laimėjo konkursą, 
kuriame dalyvavo 132 agentū
ros parūpinti kelionės paslau
gas į Lietuvą National 
Geographic kolektyvui. 
Balandžio mėnesį parūpins 
prestižines kelionių į Lietuvą 
paslaugas dviem grupėm 
kelionių agentūrų darbuo- 
tojų-savininkų, American Socie
ty of TraveI Agents (ASTA) 
sąjungos narių. GT Interna
tional taip pat parūpins ke
lionių paslaugas Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės dalyviams į 
Dainų šventę.

Jau ketveri metai turi įstaigą 
Lietuvoje ir savo transportą. 
Nuo dabar Lietuvoje bus Luf
thansa atstovas. Iš viso per 
metus parūpina apie 4,000 
kelionių į Lietuvą. Iš jų apie 
1,500 sudaro Amerikos lietu
viai, apie 1,000 sudaro kana
diečiai ir kiti užsieniečiai. Šalia 
to, GT International firmos 
įstaiga Lietuvoje parūpina pa
slaugas apie 1,500 turistų 
Lietuvoje, kurie atvyksta patys 
arba per kitas firmas. Tai būna 
daugiausia šveicarai, olandai ir 
danai, dažnai parlamentarai.

A. Grigas taip pat yra savi
ninkas bendros įmonės „Žai
bas”, iš kurios galima užsakyti 
dovanų siuntinėlius su gėlėmis, 
saldainiais, maistu ir gėrimais 
pažįstamiems Lietuvoje. Pro
duktai yra iš JAV-ių, išskyrus 
mėsos gaminius ir gėles, kurios 
yra iš Lietuvos.

Dr. Raymond Matulionis, 
architektūros profesorius U. of 
Wisconsin (608) 263-3372. Su 
Vytu Kapočium iš Milwaukee 
suorganizavo Amerikos 
Lietuvių Profesionalų asociaciją 
ir sušaukė kelis susirinkimus

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS
# 601 Gegužės 6—23
# 602 Birželio 13—28
# 603 Liepos 10—22
# 604 Rugpjūčio 8—23
# 605 Rugsėjo 1—15
# 606 Birželio 22—Liepos 7
# 607 Liepos 10—18
# 608 Rugpjūčio 1—12
# 609 Rugsėjo 18—27

Teatrų Festivalis
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos
San Francisco, Hollyvvood, Los Angeles, San Diego 
Alaska — 7 dienos laivu ir 3 dienos autobusu 

Viena, Praha, Budapeštas

GRUPINIAI SKRYDŽIAI:

IŠSKRIDIMAI
Bal. 5, 12, 19, 21 
Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31 
Birž. 7, 14, 21, 28 
Liepos 5, 12, 19, 26 
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13, 20, 27 
Spalio 4, 11

GRĮŽIMAI
Bal. 9, 16, 23, 30 
Geg. 7, 14, 21, 28 
Birž. 4, 11, 18, 25 
Liepos 2, 9, 16, 23, 30 
Rugpj. 6, 13, 20, 27 
Rūgs. 3, 10. 17, 24 
Spalio 1, 8, 15. 22

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 S. KEDZIE AVĖ., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tel. 708-422-3000. Fax # 708-422-3163

profesinėm temomis. Su aštuo- 
niais pasižymėjusiais amerikie
čiais ligoninių ir klinikų pla
nuotojais ir specialistais 
rugpjūčio mėnesį lankėsi Es
tijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir, 
susipažino su apie 20 klinikų ir 
ligoninių. Tikslas — susipažinti 
su padėtimi ir prisidėti prie 
klinikų ir ligoninių planavimo, 
kad pakeltų sveikatos apsaugos 
lygį ir su laiku sudarytų bendra
darbiavimo arba komercinius 
ryšius. Grupės specialistai 
aptarė Pabaltijo ligoninių 
situaciją, medicinos aparatūrą, 
infekcijų kontrolę ir šios ben
dros srities mokymą. Aplankę 
ligonines, kiekviename krašte 
delegatai suruošė po vieną 
seminarą su konkrečiais pa
tarimais dėl sveikatos apsaugos 
lygio pagerinimo. Dabar ruošia 
/raportą, kuriame bus api
būdinta ligoninių ir klinikų 
situacija Pabaltijo respublikose.

Bendrai, Pabaltyje padėtis yra 
panaši. Yra trūkumas vaistų ir 
aparatūros, o patalpų gal ir per 
daug. Kai kurios ligoninės ir 
klinikos yra pustuštės, o kitas 
reikia atnaujinti arba uždaryti. 
Taip pat matė ir gerai 
veikiančių ligoninių, kaip pa
vyzdžiui Greitosios Pagalbos 
ligoninė Lietuvoje.

Jau buvę kelios šios kelionės 
pasekmės. Pirma, pereitą 
lapkričio mėnesį atvyko Česlo
vas Norkus. Sveikatos Apsau
gos ministro pavaduotojas, ir 
Vytautas Stukas, sveikatos 
įstaigų aptarnavimo viršinin
kas. Jie buvo supažindinti su 
sveikatos apsaugos patar
navimu ir ligoninėmis Madison, 
Detroite ir Pittsburgh. Antra, 
vieno kelionėje dalyvavusio 
planavimo specialisto firma 
pasiūlė darbus — apmokymą 
savo firmoje su atlyginimu de
vyniems mėnesiams vienam 
kvalifikuotam asmeniui iš 
kiekvienos Pabaltijo respubli
kos. Tai pat vystosi ir kiti pro
jektai.

Transpak, savininkas Romas 
Pūkštys (312) 436-7772, persiun
timo firma. Tai seniausia pri
vati, lietuviams patarnaujanti, 
asmeniškų siuntinių siuntimo į 
Lietuvą firma. Patarnauja 
Amerikos lietuviams Čikagos ir 
daugelyje kitų apylinkių. 
Bendrovės du sunkvežimiai 
apvažiuoja Detroito, Clevelan-

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

Žiemą $769.00 y
Pavasarį $839.00 
Vasarą $989.00

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

Aras Mieželis, CEO Bette Oaskey, Pre*.
50 Coray Ava., St. Petersburg Beach, FL 33706 

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

do, Hartfordo, St. Petersburgo ir 
kitas apylinkes. Surenka siun
tinius ir kas savaitę iš Čikagos 
išsiunčia laivu’ Vieną 40 pėdų 
talpintuvą į Lietuvą.

Plečia bendrovės veiklą. Ką 
tik atidarė įstaigą St. Petersbur- 
ge, Floridoje. Pradėjo pristatyti 
siuntinius į Latviją ir greitai 

, pradės siųsti į Estiją.

Vito V. Vai (Vytautas 
Valatkaitis) (708) 655-8925; fi
nansininkas, kreditų specialis
tas, investitorius. Išėjęs į anks
tyvą pensiją, šiuo metu aktyviai 
dalyvauja Lietuvos ekonominėje 
veikloje; per paskutinius metus 
vyko 10 kartųjį Lietuvą. Prįeš 
metus Lietuvos cukraus pramo
nei parūpino 6 mil. dol. kreditų 
savo asmeniška garantija. 
Tokiu būdu Lietuvos keturios 
cukraus gamyklos galėjo nusi
pirkti iš užsienio rudo nendrių 
cukraus pusfabrikato, iš kurio 
gamino cukrų pardavimui 
Lietuvoje, Rusijoje ir kitur. Iš 
viso perdirbto kiekio įmonės 
uždirbo 15% ir Lietuvoje liko 
apie 10 mil. dol. Lietuvoje 
cukrus gaminamas iš runkelių, 
bet Lietuva užaugina tik 
trečdalį tiek," kiek reikia ga
myklų pajėgumui ir vietiniams 
poreikiams. Dabar yra pinigų 
sėkloms ir bus auginama dau
giau runkelių Lietuvoje. Penke
rių metų laikotarpyje ši pramo
nė gali būti pertvarkyta, gal 
sumažintas fabrikų skaičius, 
kad būtų pelninga pramonė, 
kuri patenlęins cukraus 
poreikius. Neseniai tik baigė iš
rūpinti 40 mil. 'dol. kreditų per 
federalinės valdžios Import- 
Export banką dėl JAV gamybos 
pirkimo. Tokiu būdu Lietuvos 
bendrovės gali gauti trumpa
laikes paskdKas pirkti JAV 
gaminius ir žaliavas. V. Valat
kaitis tai atliko savo pastan
gomis. Per pažintis sugebėjo 
gauti komercinių bankų kredi
tus, kurie hjūtų išduodami 
keliems mėnesiams ir iki dvejų 
metų, o Import-Export bankas 
sutiko dengtvtąs paskolas JAV 
Federalinės valdžios lengva
tinėm sąlygotu.

P. Valatkaitis mano, kad 
Lietuvos bankai, išskyrus vieną 
ar kitą (pvz., Vilniaus, Hermis), 
yra pavojuje, nes jie padeda fi
nansuoti deficitines įmones, 
kurios eina bankroto link. T.y.

jie parūpina paskolas be tikro 
užstato. Tai darydami, jie taip 
pat iškelia paskolų procentus. 
Trūkstant rinkoje finansų, 
verčiasi „plėšikavimu” aukštais 
procentais, kurie rimtiems pro
jektams nėra prieinami. Jis šiuo 
metu stengiasi, kad koks nors 
užsienio bankas įsteigtų savo 
filialą Lietuvoje. Greitu laiku 
šis planas bus įvykdytas. Šis 
bankas parūpintų paskolas rim
tiems projektams ir jos būtų 
žemais procentais (Pasaulinės 
rinkos procentai). Tai verstų 
Lietuvos valstybinius ir komer
cinius bankus konkuruotis dėl 
paskolų ir skatintų finansiškai 
susitvarkyti.

Šiuo metu dirba su keliais 
stambiais verslininkais ir su
daro sąlygas importuoti į 
Lietuvą. Už patarnavimus ima 
atlyginimą, kuris priklauso nuo 
situacijos. Kapitalas-pinigas yra 
kaip įrankis, už jį reikia mokėti. 
Skolindamas 1 mil. dol., nori 
būti tikras, kad skolintojas 
uždirbs bent pusę milijono. 
Pagal V. Valatkaitį, šiais 
laikais niekas nedalins pinigų 
nei Lietuvai, nei Rusijai, kaip 
anksčiau Lenkijai, kur per 20 
bil. dol. teko nurašyti į 
nuostolius.

V. Valatkaitis sukūręs Inter- 
Atlantic Trade and Deve- 
lopment Corp. ir yra jos prezi
dentas. Tai investitorių konsor- 
tiumas su įstaigomis Chicago, 
Washington, New York, 
Madrid, Geneva ir Vilniuje.

Paskatinimas. Kviečiame 
kitus mums nepažįstamus 
verslininkus atsiųsti informa
cijos apie jų užmojus, patyrimus 
ir pageidavimus patalpinimui 
šioje skiltyje.

Pastaba. ERT atlieka in
formacijos telkimo vaidmenį, 
bet nerekomenduoja kurio nors 
projekto ir nesiima atsakomy
bės už informacijos tikslumą ar 
projektų pelningumą.

Edmundas Ktilikauskas

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

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

VALOME
KILIMUS, BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS
J. BUBNYS 
737-5168

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI

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

Catering
6216 S. Archer Avė.
Chicago, IL 60638 

Tel. 581-8500

WAGNER
MAŠINOS RAŠTINĖMS
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5610 S. Pulaski Rd. 

Phone (312) 581-4111

TAISOME *
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS
Kreiptis Į Hermis Deckys 

Tol. 585-6624. Nuo 6 ryto Iki 6 v.v.
Kalbėti lietuviškai

Sutelkiame 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 Automotive, 
tel. 312-646-6677

Taip pat už žemiausią kainą remon
tuojame (body work), dažome, kei
čiame dalis visų firmų automobi
liams.

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

. WE/MAX 
REALTORS

(312) 886-5989 
(708) 425-7161

GREIT
PARDUOTA

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

/ • Pensininkams NupląldS-*'

rSiaį QrMį|
REALMART, INC. 

6602 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100

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

Qntu%21
ACCENT REALTY, INC.

5265 VVest 95th Street 
Oak Lawn, Illinois 60453

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

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

GERIAUSIAS
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

MABENKA 
7844 S. Clearo Ava. 
Burbank, IL 60459 
Tai. 708-423-7679

Už pigiausią kainą siūlome skaniausią 
lietuvišką maistą:
• Kugelis • Cepelinai • Kaldūnai • 
Blynai . Dešros ir kopūstai • Skaniau
sia namų gamybos sriuba. 
Išnuomojam salę įvairioms progoms 
(telpa virš 100 žmonių). Darbo vai.: kas
dien 8 v.r. - 9 v.v.; penktd, šeštd. 8 v.r 
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti!

Joe Ir Janina

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis. Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik
menis ypatingai progai. Pilnai 
užbaigtų toto nuotraukų aptarna
vimas. Atidaryta pirmadienį ir 
ketvirtadienį vakarais iki 8 valan
dos. Antrad-..ir trečiad. susikalbėsit 
lietuviškai.
3314 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998

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:

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347

REAL ESTATE

Sfenfu KMIECIK REALTORS 
"Jvyi 7922 S. Pulaski Rd. 

4—1 43< S. Archer Avė.

DANUTE MAYER

284-1900
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui.

Chicago Homes For Sales 
ASKING $53,00011

for this ATTRACTIVE all brick Georgian of- 
fering 5 rms. Formai din. rm.l NEW furn.’ 
& HWH! FULL base! Nr. 73rd & Talman. 
CALL TO SEE TODAY!!

CENTURY 21 KMIECIK 
(312) 284-1000

1

BELL-BACE REALTORS} 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie' Avė.,
Chicago, IL 60629 

(312) 7?8-2233
INCOME TAX INSURANCE

• Namų pirkimas ir pardaviniąs
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba*
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas*
p Visi agentai kalba lletuvliktfl ;
• Nuola’da pensininkams • ( , Į

Namas atviras apžiūrėjimui 
kovo 6 d., šeštd. Ir kovo 7 d, sokmd.

1 v. p.p. — 4 v. p.p.
Wlllow Springs, IL, 516 Charlton (įva- 
žiuot iš 87 St. arba Archer Avė.). Mūri
nis „ranch” tarp ąžuolų ir prie parko; 
3 dideli mieg., 1’/« vonios kamb., valg. 
kamb.; virtuvė su „dinette"; „breath- 
way” su „cath. ceiling”; 2 auto garažas; 
ištisas rūsys atviras į „patio”. Kaina pri-' 
einama. Kreiptis: ReZMax Rasults, tai. 
708-425-7160.

FOR RENT

IŠNUOMOJAMAS 
ST. PETERSBURG BEACH, FL

Naujais baldais apstatytas 1 mieg. butas 
„duplex” pastate; 200 jardų iki pliažo; rami 
Belle Vista apyl. Privatus kiemas, patio ir 
veranda. Galima užimti nuo balandžio 1 d. 
Pageidaujama nerūkantys, be gyvuliukų. 
Min. 1 metų „lease”. Informacijai skambnti: 
Joan Inman 813-367-t 507 (Florida) ar
ba Chicago 708-251-9587. Kalbėti 
angliškai.

IEŠKO

Nerūkantls Ir negeriantis pensi
ninkas ieško kambario Floridoje arba 
kitame šiltame krašte. Gali padėti 
prižiūrėt namus ir mokyt ispanų, 
vokiečių ar prancūzų kalbų. Skambinti: 
tel. 312-434-3077.

HELP VVANTED

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia gy
venti užmiesty. Skambinti: 
708-469-1518. Kalbėti ang
liškai arba lenkiškai.

NURTURE NETVVORK, INC.
has immediate job openings for experienced, 
English speaking childcare workers, compa- 
nions & housekeepers.. Full time, part time 
temporary, live in or out.

Call: 312-561-4931 
 312-561-4667

MI8CELLANEOU8~~~------ į.

A VILIMAS 
f MOVING
Tel. 376-1882 ar 376-5998

t ■ . ........... ................... ,

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
, už apdraudą nuo ugnies ir automobilio' 
pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
32O8'/x Weet 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654

______ (312) 551-8684
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

<•

r



DIDELIO GROŽIO SALIS
Ilgesys ir prisiminimai

Visą pusšimtį metų raudoni 
debesys dengė Lietuvos dangų, 
o žemę vilgė ašaros ir kraujas. 
Ilgus metus baisi nežinios 
uždanga laikė mus atskyrusi 
nuo artimųjų, likusių Lietuvo
je. Tačiau ta uždanga negalėjo 
tverti amžinai — pro cenzūras 
ėmė prasprukti vienas kitas 
laiškelis, šiokia tokia viltis. Il
gainiui kai kas turėjo laimę 
aplankyti kenčiančią Tėvynę, 
pasiilgtus savuosius. Sunku nu
sakyti jausmus, kuriuos išgyve
no artimos širdys, susitikusios 
po tiek nežinios metų...

Iki šiol turėjau progą du kar
tus būti Lietuvoje. Kai Vilniaus 
aerodrome apkabinau senutę 
savo motiną, jutau džiaugsmu ir 
laime plakančią jos širdį. Ir kaip 
nesidžiaugs, prieš mirtį atsidū
rusi sūnaus glėbyje! Džiaugiau
si ir aš, sutikęs ją, brolį, brolienę 
ir kitus artimuosius, kuriuos pa
matyti buvau nustojęs vilties. 
Tačiau tą džiaugsmą slopino 
mintis, kad neleis man aplanky
ti tėvo kapo, gimtosios tėviškės 
ir kad, išskyrus Vilnių, Trakus 
ir IX fortą, neteks matyti pasi
ilgtos gražiosios Lietuvos. Mane 
persekiojo jausmas, kad artimie
ji ir visa Lietuva kalėjime, o 
man leista įeiti tik pro jo vartus.

Ne kartą ragindavau, kad ma
no žmona Onutė drauge su ma
nimi, ar pati viena, aplankytų 
savo pusseserę Birutę ir pusbro
lio Vytauto šeimą. Vis — ne! 
„Kol Lietuva nebus laisva, 
nenoriu, kad mano sunkiai už
dirbtu pinigu naudotųsi Lietu
vos pavergėjas”, — sakydavo ji. 
Dabar gi — ji laisva, tad neliko 
argumentų priešintis kelionei. 
Dėl to praėjusią vasarą abu 
išsiruošėm kelionėn. Aišku, kad 
mane ir ją traukė iš niūraus 
kalėjimo išsivadavusios gim
tosios šalies ir artimųjų ilgesys, 
o ją — dar ir seniai nematyti 
giminaičiai,. Juk dabar netruk
domi vaikščiosim vaikystėje 
išbėgiotais laukais, žengsim 
meilės pasimatymuose išvaikš
čiotais takais!

Dar vienas svarbus išgyventų 
dienų prisiminimas — mūsų 
santuoka lygiai prieš 50 metų 
Kauno Prisikėlimo bažnytėlėje. 
Tokio jubiliejaus proga atnau
jinti vedybinius pažadus prie to 
paties altoriaus — retas įvykis. 
Laiškais buvo sutarta, kad visą 
reikalą bažnyčioje ir priėmimą 
Metropolio restorane sutvarkys 
pusbrolis Vytautas ir jo šeima. 
Ir sutvarkė taip šauniai, kad 
šios šventės nei mes, nei jos 
dalyviai ilgai neužmiršime.

Mylėti Lietuvą iš tolo, anot B. 
Brazdžionio, negana. Jeigu jau
nystėje neturėjau progos iš 
arčiau ją pažinti, tai dabar 
manyje degė noras, jei ne visą, 
tai jos didelę dalį apkeliauti, 
pamatyti, paliesti ir pažinti jos 
gamtą, kultūrą, žmonių gyveni
mą. Tą savo norą išdėsčiau laiš
ke savo broliui Jeronimui, ku
ris, anksčiau vadovavęs bendra
minčių ekskursijoms po Lietu
vą, ją smulkmeniškai pažįsta. 
Apsidžiaugiau gavęs iš jo laišką, 
kuriame jis sutiko ne tik paten
kinti mano pageidavimą, bet 
dar pažadėjo parodyti žymesnes 
Lietuvos kultūrines vietas, žy
mių žmonių tėviškes, kapus, pa-

VINCAS ŠALČIŪNAS

minkius. Negana to, pusbrolio 
Vytauto žentai, patys nemaži 
tokių vietų žinovai, irgi 
pažadėjo išvykas po Lietuvą. To 
tik ir reikia!

Kad Lietuvos pažinimas ne
taptų tik blėstančiais prisimini
mais, kelionei vispusiškai pasi
rengiau. Negana pasiimti tik 
pieštuką ir storoką knygelę už
rašams, nes kur čia suspėsi viską 
užsirašinėti. Pravartu dar turėti 
mikromagnetofonėlį, o nedidu
kas foto aparatas — būtinas. Ne: 
pro šalį ir video aparatas, tik ar 
nusikalstamumui plintant, ypač 
miestuose, „mafiozai” negali jo 
atimti? Būtų gaila. Numačiau, 
kaip to išvengti: viešose vietose 
nefotografuoti be „angelo sar
go” šalia, ypač kur maišosi 
įtartini žmonės, o gatvėje neiš
duoti, ką nešuosi. Blizgantis 
aparatas ar jo futliaras vagį 
viliotų, lyg žuvytę blizgė. Dėl to 
žmona iš storos medžiagos pa
siuvo paprastą krepšį, panašų į 
tuos, kuriuose Vilniaus gyven
tojai produktus iš parduotuvės 
parsineša. Jame paslėptas video 
aparatas atrodė lyg kumpis 
maiše. Todėl aš ir kiti jį taip 
vadinom.

Minėtomis priemonėmis apsi
ginklavęs, kur ir kiek galėjau, 
registravau viską, ką per tris 
savaites mačiau ir patyriau, kad 
surinktas nuotrupas galėčiau 
sudėlioti į mozaiką, kuri apytik
riai atšviestų praeities ir dabar
ties Lietuvos žmonių buitį ir 
kultūrinį gyvenimą, ypatingai 
jos gamtos, kaimų ir miestų gro
žį, kuris ilgai išliks nuotraukose 
ir vaizdajuostėse, kaip malonus 
Lietuvos prisiminimas. Jose už
fiksuoti vaizdai, kartu su dar 
gyvais prisiminimais, paskatino 
mane rašyti šias eilutes.

Gamtos peizažas

Pirmieji Lietuvos grožio vaiz
dai atsiskleidžia, kai naujutėlis 
SAS lėktuvas, perskridęs Vokie
tiją ir Lenkiją, palengva ima 
leistis žemyn. Pro baltų debesų 
langus matyti žemės piešiniai: 
gelsvus laukus ir žalias pievas 
voratinkliu raižo plonos kelių 
linijos, prie kurių glunda mies
teliai, ūkiai, sodybos. Visą 
peizažą dabina miškų kuokštai 
ir mėlyni ežerai. Kaip gražu, 
miela, sava! Tai Dzūkija, tai 
Lietuva!

Jaunystėje jos grožį teko pa
justi tik dalinai. Sūduvos lygu
mos, kur užaugau, dideliu gro
žiu nepasižymėjo. Tik vėliau, kai 
Nemuno krantų ir Lietuvos pa
jūrio grožis romantiškai glostė 
jauną širdį, manydavau, jog 
pasaulyje nieko gražesnio nėra 
ir būti negali. Bet dabar, aplan
kęs beveik visą Lietuvą (išsky
rus tik ežerais nusagstytą ryti- 

: nę dalį), pajutau, kad jos gam
ta tikrai yra apdovanota nuosta
biu grožiu. Apkeliavęs visą 
Ameriką ir dalį Europos, galiu 
tvirtinti, kad gražesnės šalies už 
Lietuvą nemačiau. Tai kas, kad 
joje nėra Alpių nei Uolinių kal
nų, nei garuojančių geizerių. Jie 
sukelia tik įdomumą, bet ne 
grožį. Ir be jų Lietuvos grožis 
yra pilnutinis ir romantiškas ne 
man vienam. Girdėjau ir kitus

Varsėdžių Šv. Roko koplyčia, statyta XX a. pradžioje. Šalia jos sena varpinė.
Nuotr. Aleksandro Atučio

tai tvirtinant, net svetimšalius.
Lietuvos laukams netrūksta 

spalvingumo, įvairumo: čia 
gelsta javų laukai, ten ramunė
mis baltuoja pūdymai, geltonuo
ja rapsų plotai, mėlynuoja linai, 
baltais ar rausvais žiedais kai
šosi žali bulvių laukai. To 
margumo nepastebėtum Sūdu
vos lygumose, bet kalvotoj Že
maitijoj ir Aukštaitijoj jis sudaro 
spalvingą gobeleną, padabintą 
sodybomis, gojeliais, miškais.
Netoli Kaltinėnų, užvažiavus į 
pačią aukštumą, tą margą kili
mą matai aplinkui dešimtis ki
lometrų, iki kol melsva miškų 
linija susilieja su dangaus mė
lyne, papuošta baltų debesėlių 
kuokštais. Panašiai ir Dzūkijoj, 
tik čia tankiau banguoja kalvos, 
kurių viršūnes dažnai puošia 
nedideli gojeliai, o tarp kalvų ir į 
miškų mėlynuoja ežerai. Visą tą 
grožį paįvairina kaimai, mieste
liai, balti bažnyčių bokštai ir 
raudoni stogai.

Įvairūs okupantai padarė 
daug žalos Lietuvos girioms, bet 
ne visas jas sunaikino. Jurbar- 
ko-Smalininkų miškų masyvas 
tęsiasi kelias dešimtis kilomet
rų — aukštos tiesios pušys su 
bešakiais vaškiniais kamienais, 
skarotos eglės, balti beržynai ir 
įvairios lapuočių atmainos sie
kia dangų. Panašių girių ma
čiau Žemaitijoj, Aukštaitijoj. 
Dzūkijoj ir vidurio Lietuvoje. Ne 
vien tik medžių tiesumu ir 
aukštumu, ne tik gaivinančiu 
aromatu jos patrauklios. Mane 
nustebino kai kurių girių 
išvaizda: tarp tiesių kamienų 
nematyti jokių šakų, išvirtusių 
stuobrių, krūmokšnių. Tik mė
lynių ir žemuogių kerai tarp jų 
auga. Panašių girių buvau ma
tęs Amerikos vakaruose, tik jose 
paliktas išvirtusių medžių ir 
šakų laužas.

O tie Lietuvos ežerai — mėly
nos žemės akys! Mažesniųjų, pa
togiai tarp kalvų įsitaisiusių, 
paviršiuje atsispindi dangaus 
mėlynė su pūkiniais debesėliais, 
sodyba, miškas, baltų beržų ka
mienai... Į Vištyčio ir Obelijos 
ežerų vandenis subridę žali — 
tolumoje jau mėlyni — miškai. 
Vėjo ar nuskubėjusio motorlai- z 
vio (o jų yra nemažai) įsuptas 
vanduo, kranto žvirgžde pliuš
kena man savo pasaką ta pačia 
kalba, kaip prieš daugelį metų. 
Ant kalvų sutūpęs Telšių mies
tas su dangų remiančia katedra 
Masčio ežero veidrody, tik apvir
tęs aukštyn kojom. Plinkšnių 
ežero vanduo toks tyras, kad 
nuo pakelto medinio liepto 
matai kiekvieną žuvytę, kiek
vieną smėlio grūdelį. Labai 
įspūdinga. Man sakė, kad eže
ringoji rytų Lietuvos dalis yra 
dar įspūdingesnė.

Lietuvą labai puošia medžiais 
ir krūmais papuoštos upės, 
besirangančios lygumose ar 
įsigraužusios slėniuose. Ypač 
gražūs Nemuno, Neries, Švento
sios, Nevėžio krantai. Prieš 50 
metų buvę pliki Nemuno šlaitai 
ties Veliuona, Raudone, Skirs
nemune dabar puošias miškais. 
Tačiau man ypač gaila Nemuno 
— jis jau sužalotas, ne tas milži
nas, kuriuo taip grožėdavaus. 
Prie Pažaislio tapęs „Kauno 
jūra” ir dėl melioracijos bei kitų 
priežasčių menkiau upių maiti
namas, jis nusilpo ir išseko. ' 
Pvz., ties Kaunu jis negilus, 
dugnas akmenuotas. Netgi gar
laivių prieplauką teko iškelti į 
Vilijampolę.

Lietuvos gamtovaizdį puošia 
ir išlikę viensėdžiai, tvarkingai 
ir švariai užlaikomi miesteliai 
bei miestai. Kur vienkiemiai 
buvo sunaikinti, o jų gyventojai 
perkelti į naujai pastatytas 
pilkas gyvenvietes, ten kolūkių 
(dabar ūkio bendrovių) laukai 
platūs, tušti ir nuobodūs be 
medžių, be sodybų. Kolūkiai 
versdavosi ne tik ūkininkavi
mu, bet ir gimininga produkci
ja, dėl to jų trobesiai ir ūkiniai 
pastatai stambūs ir imponuo

jantys. Priešingai negu anks
čiau buvau, girdėjęs, ne visi 
kolūkių darbuotojai buvo pri
versti palikti savo sodybas ir 
keltis į gyvenvietes — Dzūkijoj 
jos beveik visos išliko, daug jų 
mačiau Žemaitijoj ir kitur, ma
žiausiai Sūduvoje. Nuostabu, 
kad jos išlaikė pirmykštę savo 
išvaizdą. Trobos, tvartai, klėtyst 
kai kur nat pirtys stovi kaip 
stovėjusios, o prie jų šliejasi 
sodeliai ir pavėsingi medžiai. 
Tai lietuviškos rezistencijos 
paminklai, tai lyg oazės kolūkio 
„Sacharoje”, kurios ne tik grožį,

bet ir pasididžiavimą teikia pa
keleivio širdžiai.

Mediniai namai miesteliuose 
ir miestuose apkalti lentomis ir 
dažniausiai gelsvai nudažyti. 
Gal vienas kitas prašosi dažų, 
tačiau apgriuvusių neteko ma
tyti. Prie kiekvieno gyvenamo 
namo, išskyrus tik miestų cen
trus, yra aptvertas sodelis, dar
želis ir gėlynas. Gatvės ir 
aikštės šluojamos kas rytą, tai 
nesimėto popiergaliai, buteliai, 
atmatos. Švara tikrai pasigė
rėtina.

(Bus daugiau)

DVIDEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Šių metų kovo 7 d. sueina 20 
metų, kai mirė mūsų brangu
sis Tėvelis

A.tA.
VLADAS
NORUSIS

A.tA.
ALDONAI KUBILIENEI 

PALTAROKAITEI
mirus, jos vyrą JONĄ, seserį JOANĄ VALAITIENĘ, 
seserėčias LAURĄ ir RASĄ, svainį dr. JONĄ 
VALAITĮ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Vladas ir Raminta Sinkai

Minint šią sukaktį, šv. Mišios bus aukojamos 
kovo 6 d., 8 vai. ryto, Pal. J. Matulaičio Misijoje. 
Prašome maldoje prisiminti mūsų a.a. Tėvelį bei 
a.a. Mamytę.

Rasa, Irena, Marija ir Linas.

A.tA.
MARIJAI ADOMAITIENEI 

STANKŪNAITEI
mirus, STANKŪNU giminei ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

8/ 
J t

II f.

Rūta Rakutytė
Liūda Rakutytė Kaupienė

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Tarybos Prezi
diumo Pirmininkui

A.tA.
KAPT. ANDRIUI JUŠKEVIČIUI

Amžinybėn iškeliavus, žmoną ZUZANĄ, dukrą 
JŪRATĘ ir JONĄ VARIAKOJUS, vaikaičius dr. 
RENATĄ ir inž. JONĄ skaudaus liūdesio valandoje 
širdingai užjaučia.

Tarybos Prezidiumas

A.tA.
ALBINAI SIRUTYTEI ČEPĖNIENEI
mirus, jos dukrai dr. INAI ir žentui dr. VYTUI UŽ
GIRIAMS bei kitiems giminėms nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia.

Jonas ir Juzė Žebrauskai ir dukros

A.tA.
Aviacijos kpt. KAZIUI RIMUI

mirus, jo žmonai AGOTAI ir visiems artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi.

Juozas Andriušis 
V. ir B. Aušrotai 
A. ir J. Jakubauskai ir 
M. ir Z. Strazdai

Mylimai žmonai

DR. STASEI GIMBUTIENEI
mirus, vyrui dr. stat. inž. JURGIUI GIMBUTUI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

ALIAS Centro Valdyba 
ALIAS Čikagos Skyrius

A.tA.
ALDONAI KUBILIENEI

mirus, jos vyrui JONUI ir artimiesiems reiškiame šir
dingą užuojautą.

Lietuvių Tautinių Namų valdyba

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1

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

u

i
We Ship UPS

Užsiimam maisto tiekimu (catering)

312-434-9766

talman
delicatessen

Skaniausi lietuviški gaminiai

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629

ETUVOS AIDAI
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga.

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

Tel.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870

L I

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A» PETKUS

DONALD M. PETKUS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

PAJUDĖJO MOTINOS MARIJOS 
KAUPAITĖS BEATIFIKACIJOS 

BYLA

x Pašto vienas vyresniųjų 
pareigūnų 60629 zonoje, Percy 
Hayes, kuris prižiūri pašto 
išskirstymą ir jo pristatymą 
žmonėms, gyvenantiems Mar
ųuette Parko apylinkėje, yra 
pažadėjęs, kad „Draugo” 
dienrašti žmonės čia gautų tą 
pačią dieną. „Draugas” turi vie
nintelį leidimą nuvežti laikraštį 
į šio pašto patalpas kiekvieną 
dieną iki penktos valandos 
vakaro, todėl kitą rytą laikraš
tis turi būti išnešiojamas skai
tytojams. Jei kas jo negauna, 
turėtų kreiptis tiesiog į jį,nes jis 
pažadėjo tuo reikalu mums 
padėti.

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra
dienį, kovo 16 d., 7:30 vai. vaka
re Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kadangi tą 
dieną švęsime šv. Juozapo 
šventę, nariai prašomi atsinešti 
vieną patiekalą — bus sudėtinės 
vaišės. Jeigu dėl ko kiltų kokių 
klausimų, skambinti Julie 
Zakarka, tel. (708) 425-5015. 
Visi kuopos nariai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

x Mėnesinis Lietuvos 
Vyčių 36 kuopos susirinkimas 
bus kovo 15, 7:30 vai. vak. Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, 4420 S. Cali
fornia Avė. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti.

t
x Jaunimo sąjungos Chiea

gos skyrius šaukia susi
rinkimą kovo 13 d., šeštadienį,
5 vai. p.p. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemont, IL.

(sk)
x Tikintiesiems pageidau

jant, „Židinys” ruošia pamaldas 
už Lietuvą ir pasaulio dvasinę 
gerovę penktadienį, kovo 12 d. 
6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visi kviečiami daly
vauti.

(sk)

X Laikas sutvarkyti val
džios mokesčius! Kaip ir kas
met Algis Luneckas sąžiningai 
padeda užpildyti formas. Jį ra
site pačiame Marųuette Parko 
centre. Tel. 312-778-0800 pagal 
susitarimą. Jis dirba visą dieną 
šeštd. ir, reikalui esant, at
važiuoja į namus.

(sk)

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 Greit parduodu vienos ir 

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

(sk)

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

(sk)

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

(šk)
x Ligos draudimas atvyku- I 

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

(sk)

x Kaziuko mugė, jau 34-ji 
Čikagoje, Jaunimo centre vyks 
šį sekmadienį, kovo 7 d. Visi 
kviečiami 10 vai. r. dalyvauti 
šv. Mišiose jėzuitų koplyčioje, 
pagerbiant lietuvių jaunimo 
globėją šv. Kazimierą. Iškilmin
gas mugės atidarymas 11:15 v.r. 
vyks Jaunimo centro didž. 
salėje. Mugę atidaryti pakvies
tas Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza. Skautai ir 
skautės kviečia visus at
silankyti jų metinėje darbo 
šventėje. Mugėje bus galima įsi
gyti įvairių vertingų rank
darbių — medžio drožinių, 
keramikos dirbinių, gintaro 
papuošalų, verbų, margučių ir 
kt. Veiks akademikų knygynas 
su gausia lietuviškų knygų, 
plokšteių, kasečių pasiūla. 
Mažojoje salėje įruoštoje 
valgykloje — didelis lietuviškų 
valgių pasirinkimas. Pabendra
vimui su seniai matytais pažįs
tamais visi kviečiami at
silankyti į klasėse įrengtas 
kavines. Il-me aukšte jaunimui 
įdomi akademikų kavinė ir įvai
rūs kambariai vaikams bei jau
nuoliams. Laimę išbandyti 
galima prie laimikiais gausių 
lentynų. Visi kviečiami ir 
laukiami.

x „NEMUNAS” Ameriko
je visus, Lietuvos kultūra besi
dominčius, kviečiame užsipre
numeruoti mėnesinį kultūros 
žurnalą „Nemunas”. Tik $40 
metams. „Nemuno” įgalio
tinis JAV-bėse yra Jonas 
Šoliūnas, 2666 N. Orehard 
St., Chicago, IL 60614. 
Prenumeratą siųskite įgalio
tiniui.

(sk)
x Socialinių Reikalų raš

tinėje — „Seklyčioje” — Income 
Tax pildo Petras Karėnas. 
Mokestis — auka Vyresniųjų 
lietuvių centrui. Susitarimui 
kreiptis: tel. 312-476-2655.

(sk)

x SINGAPŪRAS, liūto 
miestas, žydintis margaspal
viais žiedais, mišinys kiniečių, 
indų ir malajų papročių ir 
kultūrų. Gatvių turgai turtingi 
šilkais, žėrinčiomis brokado me
džiagomis, meniškai tapytu ba
tikų ir žavingais tautodailės iš
dirbiniais. Aplankykite šį mies
tą su AMERICAN TRAVEL 
SERVICE 1993 m. balandžio 7 
d. 9439 S. Kedzie Avė., Ever
green Park, IL 60642, tel.
(708) 422-3000. , , I

(sk)
x DĖMESIO VIDEO APA- 1 

RATŲ SAVININKAI! Norė
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 AVĖ., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas.

(sk)
x Svarbu žinoti, kas vyksta i 

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

(sk)

Čikagos arkidiecezijos Tribunolo nariai MotinoB Marijos Kaupaitės beatifikacijos bylai tirti. Sėdi 
(iš kairės): sės. M. Joanella, kard. Joseph Bernardin, sės. Marilyn Kuzmickas; stovi (iš kairės): 
vysk. Alfred L. Abramowicz, kun. Thomas R. Kasputis, kun. Francis J. Kelpšas, kun. Vito E. 
Mikolaitis, sės. M. Edwarda Burbulis, kun. Antanas J. Zakarauskas, kun. John A. Rolek, sės. 
M. Christella Danish, prel. Damazas A. Mozeris ir kun. Jonas Kuzinskas.

PAL. JURGIO 
MATULAIČIO 

MISIJOJE

Vasario 26 d. įvykusiame Pal. 
Jurgio Matulaičio misijos Pasto
racinės tarybos posėdyje daly
vavo ir naujai į šią tarybą visuo
tinio susirinkimo išrinktieji 
nariai: Algis Mockaitis, Eu
genija Stasiulienė, Agota 
Tiškuvienė ir Sigitas Vaznelis. 
Posėdyje buvo pateikti du misi
jos tarybos veiklos statuto pro
jektai. Naujoji taryba, su šiais 
projektais artimiausiu laiku 
susipažinusi, paruoš ir priims 
galutinį savo tolimesnės veiklos 
statutą.

Nauju misijos tarybos pirmi-

x BALF’ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir 
batai. Maloniai prašome lietu
vių visuomenę į tai atkreipti dė
mesį ir paaukoti švarių, gerame 
stovyje rūbų. BALFAS 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 Siųskite siuntinius ne
išeidami iš namų! Baltia Ex- 
press, garsėjanti savo patiki
mumu ir aukščiausios kokybės 
patarnavimu, Marųuette Parko 
gyventojams siūlo naują paslau
gą: iki kovo 15 d. paimsime 
siuntinius iš jūsų namų nemo
kamai. Jei gyvenate toliau, at- 
vežkite arba siųskite UPS adre
su: 3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. Skambinkite nemokamu 
tel. 1-800-SPARNAI arba 
1-800-772-7624.

(sk)

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

x IŠ VILNIAUS PER 
FRANKFURTĄ Į: New York, 
Boston, Montreal, Toronto 
$750.00 iki 31 kovo. $850.00 po 
kovo 31. Chicago, Miami, Wa- 
shington, D.C., Dalias, Houston, 
$850.00 iki kovo 31, $950.00 po 
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, Ine. 
9525 So. 79 Avė., 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 ir I. Naujo- 
kienė. „Sagil’s”, 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-598-0685.

(sk)

ninku buvo išrinktas Algis Moc
kaitis, o sekretore — Agota 
Tiškuvienė. Naujosios tarybos 
sąstatas šiuo metu dar neužbai
gtas. Kai kurių veiklos komi
tetų bei būrelių vadovai, 
pasilieka ir toliau, kiti pasikeis. 
Taip pat į tarybą bus pakviesti 
— kooptuoti — dar 3 nauji 
nariai.

Misijos kapeliono kun. Jono 
Kidyko pranešimu, misijos 
metinės rekolekcijos bus kovo 
25-27 d. vakarais, 7:30 vai. ir 
baigsis kovo 28 d., sekmadienio 
Mišiomis. Rekolekcijoms vado
vaus Panevėžio katedros prel. 
A. Antanavičius.

jb

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 Avė., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-430-8090.

(sk)

x VELYKINĖ KELIONĖ J 
LIETUVĄ. Primename, kad or
ganizuojame kelionę į Lietuvą 
balandžio 8 d. iki 20 d. Pasi
naudokite dar priešsezoninėm 
žemom kainom pasitikti pa
vasarį per šią gražią šventę 
tėvynėje. Kreiptis: G. T. In
ternational Travel, 9520 So. 
79th Avė., Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708-430-7272.

(sk)

x „ŽAIBAS” ketvirti 
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 į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS’, 9525 So. 79th 
Avė., Hickory Hills, n 60457, 
tel. 708-430-8090.

(sk)

x BALANDŽIO 25 d., 7 die
nų KELIONĖ LAIVU per
Panamos kanalą. Kaina už 
kelionę tik $790.00 plius 
mokesčiai ir oro susisiekimas. 
Skambinkite: Birutė Zalato
rienė, Travel Advisers Ine., 
708-524-2244.

(sk)

x ATLANTA IE, Ine. 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 nauju amerikie
tiškų maisto siuntinių 66 sv. — 
kaina $99. 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629, tel. (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800- 
775-7363.

(sk)

PERSKAITĖ 4,000 
PUSLAPIŲ

Beveik 4,000 puslapių lietu
viškų knygų jau perskaityta va
sario mėnesį Čikagos Lituanis
tinėje mokykloje. Skaitymo 
konkursas prasidėjo sausio 23 d. 
ir jau įpusėjo. 36 mokiniai, tai 
yra apie trečdalis mokyklos, jau 
skaito.

Daugiausia skaito 4-tas 
skyrius. Po to 6-tas ir 2-tras 
skyrius. Pastarieji labai gražiai 
pailiustruoja kiekvieną aprašo
mą knygą. Mažiausia skaito 1 
skyrius (dar nemoka?) ir aukš
tesnės klasės.

Kodėl vaikai skaito šiam kon
kursui? Štai keli pasisakymai: 
„Noriu laimėti pinigų”. „Mama 
liepė”. „Šamo ežero sekliai” 
buvo tikrai įdomi knyga ir norė
jau ją baigti”. „Sirgau, tai 
neturėjau ko kito veikti”. „No
riu, kad mano klasė picą 
gautų”. „Nenoriu, kad Adelė 
laimėtų”. „Man patinka saldai
niai”.

Labiausiai skaitomos knygos 
iki šiol yra: M. Gfrniuvienės 
„Senojo bokšto paslaptis” ir 
„Dingusio gintaro paslaptis”; N. 
Jankutės „Danutė stovyklauja” 
ir „Šamo ežero sekliai”; Janu- 
šo „Panama labai graži”; V. 
Frankienės „Pasakų pasaulis”; 
Daktaras Aiskauda; Pifo nuo
tykiai; „Eglutės” žurnalas ir 
mažos knygelės, išleistos Lietu
voje.

Juozas ir Antanina Vasiuke- 
vičiai Vasario 16 šventė proga 
paskyrė lietuviškų knygų 
skaitymo konkursui auką. Pini
gai bus naudojami premijoms 
daugiausia skaitantiems ir įdo
miausiai knygas aprašantiems 
mokiniams. Širdingai ačiū me
cenatams, ir laukiame jų dau
giau, nes, kaip matot, skaitytojų 
yra daug. j N

x Vairavimo teisės (IL Dri- 
ver’s License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-246-8241.

(sk)
x ALTAS gavo pranešimą

iš Kirk Eye Center, 7424 Lake 
Street, River Forest, IL 60305, 
kad šis akių gydymo centras 
šiemet įsijungė į „mission cata- 
ract U.S.A” programą.

Todėl, kovo 20 dieną (šeš
tadienį) Kirk Eye Center akių 
gydytojai-chirurgai padarys 
kataraktų operacijas ne
mokamai tiems asmenims, 
kurie šiaip nepajėgtų užsi
mokėti už tokią operaciją. Kirk 
Eye Center norėtų taip pagelbė
ti ir lietuvių kilmės žmonėms, 
todėl ir kreipėsi į ALTĄ su šia 
informacija.

Norintieji tokios operacijos, 
prašomi nedelsiant patelefonuo
ti į Kirk Eye Center, telefonu: 
1-708-771-3334, ir prašyti Miss 
Marybeth Devine, kuri paskirs 
nemokamam akių patikri
nimui valandą kovo 13 dieną 
(taigi, šeštadienį).

Kaip minėta, pati kataraktų 
operacija tokiems asmenims bus 
daroma kovo 20 dieną. Tad 
lietuviai, reikalingi tokios 
operacijos, prašomi kreiptis į 
Miss Marybeth Devine jau da
bar.

Š.m. vasario 18 d. Čikagos 
arkidiecezijos kanceliarijoje 
kard. Joseph Bernardin pasi
rašė dokumentus, kurie bus per
siųsti į Vatikaną ryšium su 
Dievo tarnaitės Motinos Mari
jos Kaupaitės beatifikacijos 
byla. Motina Marija yra Šv. 
Kazimiero seserų kongregacijos 
įkūrėja (1907 m.), mirusi 1940 
metais balandžio 17 d. Čikagoje, 
sės. kazimieriečių motiniškame 
name Marąuette Parke.

1982 m. birželio 12 d. kard. 
Bernardin rūpesčiu sudarytas 
Tribunolas, kurio paskirtis buvo 
surinkti svarbią medžiagą apie 
Motinos Marijos Kaupaitės 
gyvenimą ir veiklą, apklausi
nėti ją pažinojusius liudininkus, 
sukaupti jos raštus. Tribunolas 
apklausinėjo 58 liudininkus Illi
nois, Indianos, Pennsylvanijos 
valstijoje ir Lietuvoje. Visa 
surinktoji medžiaga bus persiųs
ta į Vatikaną tolimesniam per
žiūrėjimui ir įvertinimui. Ją 
asmeniškai nuveš kun. Jonas 
Kuzinskas ir sės. kazimieriečių 
vienuolyno vyresnioji sės. 
Marilyn Kuzmickas. Jie į Romą 
išskrenda š.m. kovo 13 ir grįš į 
Čikagą kovo 21 d.

Diecezijos Tribunolą Motinos 
Marijos Kaupaitės bylai tirti 
sudarė: vysk. Alfred L. Abramo- 
wicz (kard. Joseph Bernardin 
atstovas), kun. Antanas Zaka
rauskas, kun. Vito Mikolaitis,

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS 
PAGALBA LIETUVAI

Čikaga tebebendradarbiauja 
su Lietuvos Caritas, padėdama 
vargstantiems Lietuvoje. Štai 
vasario 26 d. Čikagos Caritas 
Talkos būrelio pirmininkė Juli
ja Šaulienė gavo žinią iš seselės 
Zitos Mikalauskaitės, Ukmer
gės Caritas koordinatorės, kad 
gavo seselių kazimieriečių vado
vaujamos Švento Kryžiaus li
goninės darbuotojų suor
ganizuotą 860 svarų siuntinį 
drabužių ir žaislų.

Sės. Mikalauskaitė pranešė, 
kad iš to siuntinio persiuntė 10 
dėžių žaislų Vilniaus tuberku
liozės ligoninėje gydomiems 
vaikams ir 5 dėžes drabužių 
Ukmergėje esančioms šeimoms, 
įsūnijusioms našlaičius. Kiti 
drabužiai bei reikmenys pa

Šv. Kryžiaus ligoninės personalas, pasirūpinęs dovanų siuntimu Lietuvai. 
Iš kairės: Rita Riškus, sės. Juline, Jackie Cimino ir Mark Clemont, Šv. 
Kryžiaus ligoninės prezidentas.

x Lietuvių Operos šio 
sezono vienintelis spektakis bus 
balandžio 18 d., 3 vai. popiet, 
Morton auditorijos salėje, Cicero 
mieste. Šiais metais yra sta
toma Bellini opera „Norma”.

x Birutė Bružas nėra ve
dusi. Buvo apsirikimas.

(sk)
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
lllth St. Turime didelį pasi
rinkimą: matysite granito 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335.

(sk)

prel. Damazas Mozeris, kun. 
John A. Rolek, kun. Francis J. 
Kelpšas, kun. Thomas R. 
Kasputis, kun. Jonas A. Kuzins
kas ir seselės kazimierietės — 
M. Ferdinand Arzulaitis, M. Ed- 
warda Burdulis, M. Joanella, M. 
Christella Danish.

Motinos Marijos Kaupaitės 
beatifikacijos bylos pasis
tūmėjimą į priekį, Tribunolui 
užbaigus trejų metų darbą, pla
čiai paminėjo ne tik arkidie
cezijos laikraštis „The New 
World”, bet taip pat „South- 
town Economist”, „Chicago 
Tribūne” ir „Sun Times” dien
raščiai. Visuose pasidžiau
giama, kad, iš Lietuvos kilusios 
Motinos Marijos Kaupaitės ir 
jos įsteigtosios Šv. Kazimiero 
kongregacijos seserų įnašas yra 
nepaprastai svarbus ne tik 
Čikagos, bet ir kitų vietovių 
jaunimo auklėjimui, parapijų 
gyvavimui; paminimos ir sės. 
kazimieriečių vadovaujamos di
džiosios įstaigos — Šv. Kryžiaus 
ligoninė, Maria aukštesnioji mo
kykla ir kitos. Kai šiuo metu 
laikraščiai mirgėte mirga baisių 
nusikaltimų ir kitokių negero
vių aprašymais, šios kilnios 
lietuvės šiltas paminėjimas su
teikia viltį, kad žmogus gali 
pakilti virš skurdžios kasdieny
bės ir siekti lobių, kurių „rūdys 
nesuėda ir vagys nepavagia”.

D. B.

dalinti Ukmergės seneliams.
Šiuo atveju Čikagos Caritas 

talkos būrelis tarpininkavo 
seselių kazimieriečių skati
namam Šv. Kryžiaus perso
nalui, kuris pravedė vąjų vargs
tantiems Lietuvoje. Norėdami 
patarimo, kam siųsti siuntinį, 
susisiekė su Caritas Talkos bū
relio pirmininke Julija 
Šauliene, kuri davė sės. Mika
lauskaitės adresą.

Siuntinių įstaigos Transpak 
vedėjas Romas Pūkštys taip pat 
prisidėjo, nemokamai prista
tydamas labdaros siuntinį į 
Lietuvą. Tokiu būdu bendromis 
jėgomis vėl buvo atliktas, ypač 
šią sunkią žiemą Lietuvoje rei
kalingas, pagalbos darbas.

A. Z.

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 
2501 VV. 69th Street 
Chicago, IL 60629 

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


