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Santykiai su Rusija 
tebepalaikomi 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, kovo 24 d. (Elta) -

Seimo plenariniame posėdyje 
prezidentas Algirdas Brazaus
kas išdėstė savo požiūrį į šiuo 
metu Rusijoje vykstančius poli
tinius procesus. Jis pasakė, jog 
įvykiai Rusijoje labai jaudina, 
nors naujausia informacija šiek 
tiek ramina. Kartu jis priminė, 
jog įvykusiame susitikime su 
Rusijos ambasadoriumi Nikolaj 
Obertyšev buvo aptarti kai 
kurie Lietuvos bendradarbia
vimo su Rusija, taip pat Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietu
vos klausimai. Prezidentas 
pažymėjo, jog pasirašytas grafi
kas iš esmės yra vykdomas. 
„Mes laikomės šio dokumento ir 
laikysimės jo ateityje". 

Prezidentas pasakė, kad buvo 
kalbėta ir dėl šalių juridinio 
bendradarbiavimo. „Šiuo metu 
viena svarbesnių problemų — 
mūsų Generalinės prokuratūros 
prašymas Rusijos Generalinei 
prokuratūrai leisti apklausti 20 
asmenų, kurie laikomi vienaip 
ar kitaip susiję su sausio 
13-osios dienos įvykiais, mui
tinės posto Medininkuose tra
gedija, kitais Lietuvos tarnybų 
užpuolimais". Toliau kalbėda
mas Algirdas Brazauskas pasa
kė, jog vyriausybė yra pasi
ruošusi sudaryti su Rusija dvi 
sutartis: dėl ekonominio bend
radarbiavimo ir dėl sienų tvar
kos. Tačiau iki šiol Rusija ini
ciatyvos tam neparodė. 

Seimo pareiškimas dėl 
situacijos Rusijoje 

Kovo 23 d. Lietuvos Seimas 
priėmė pareiškimą, kuriame 
sakoma, jog Lietuvos Seimas 
giliai susirūpinęs dėl susida
riusios situacijos Rusijos 
Federacijoje. „Suvokdami sun
kumus, keičiant totalitarinę 
valstybės sistemą, reiškiame 
įsi t ikinimą, kad pirmasis 
žmonių valia išrinktas prezi
dentas Borisas Jelcinas įveiks 
sunkumus ir pradėtos demokra
tinės reformos bus sėkmingai 
tęsiamos. Tikimės, kad Rusijos 
vidaus problemos bus spren
džiamos taikiai, kad žmonės 
turės galimybę laisvai išreikšti 
savo valią. Taip pat tikimės, 
kad Rusijoje laimės demokrati
ja ir bus plėtojami geri bendra
darbiavimo santykiai su visais 
kaimynais". 

Naujas Lietuvos Banko 
pirmininkas 

Seimas paskyrė Romualdą 
Visokavičių Lietuvos Banko 
valdybos pirmininku. Už jo 
kandidatūrą balsavo 84 Seimo 
nariai, prieš — 4, susilaikė — 7. 

Romualdui Visokavičiui — 50 
metų. Kauno Politechnikos 
Inst i tute įgijo inžinieriaus 
ekonomisto specialybę. Bankų 
sistemoje dirba nuo 1980 metų. 
1987 metais buvo paskirtas 
Lietuvos pramonės ir statybos 
banko pirmininku. Prieš dvejus 
metus R. Visokavičius įkūrė 
pirmąjį Lietuvoje komercinį 
„Litimpex" banką, kurio pir
mininku dirbo iki šiol.Praėju
siais metais stažavosi JAV ban
kuose. 

1988 m. Leningrado Finansų 
ir Ekonomikos Institute R. Viso-
kevičius apgynė ekonomikos 
mokslų kandidato disertaciją 
apie funkcinę vertės analizę 
bankuose. Pernai R. Visokavi
čius išrinktas Lietuvos ko

mercinių bankų asociacijos 
prezidentu. 

Juozas Žilys — Konstitucinio 
teismo pirmininkas 

Seimas patrvirtino Juozą Žilį 
Konst i tucinio teismo pir
mininku. Iki šiol jis dirbo Aukš
čiausiosios Tarybos, vėliau 
Seimo juridinio skyriaus vedėju. 
„Esu įsitikinęs, kad Konstitu
cinis teismas padės sustabdyti 
teisinio nihilizmo pli t imą 
Lietuvoje", pasakė jis. „Mano 
įsitikinimas remiasi tuo, kad jo 
nariai yra kvalifikuoti, princi
pingi teisininkai, ir kolektyvinė 
nuomonė, kurią jie subrandins, 
turėtų formuoti ir visuomenės 
nuomonę". J. Žilys taip pat 
įsitikinęs, kad Konstitucinio 
teismo sprendimai nebus politi
zuoti, nors dėl jų ir bus dis
kutuojama, ir jie galės būti 
nepalankūs vienokių ar kitokių 
politinių pažiūrų žmonėms. 

Užuojauta Jelcinui 

Prezidentas Brazauskas pa
siuntė užuojautos telegramą 
Rusijos prezidentui Boris Jelci
nui dėl jo motinos mirties. 

Telegramoje, kurią pasiuntė 
Seimo ,,Tėvynės santaros" 
vadas Vytautas Landsbergis, 
taip pat reiškiama parama B. 
Jelcinui, kovojančiam už naują 
demokratinę Rusiją. 

Baltijos valstybės nesuartėjo 
— tvir t ina socialdemokratai 

„Nei Lietuvos Seimas, nei vy
riausybė neturi aiškaus plano, 
kaip išspręsti žemės ūkio pro
blemas", pažymėta Seimo So
cialdemokratų frakcijos sureng
toje spaudos konferencijoje. Jie 
kalbėjo konferencijoje, jog 
jei nebus sureguliuoti žemės 
sugrąžinimo ir efektyvaus že
mės panaudojimo interesai, tai 
ateinančiais metais Lietuvos 
laukia liūdnos Europos Ekono
minės Bendrijos ekspertų prog
nozės. Pagal socialdemokratų 
išvadas, Lietuvoje 1993-1994 
metais maisto produktų gali 
neužtekti savo gyventojams, jau 
nekalbant apie eksportą. 

Socialdemokratai pareiškė, 
kad faktiškai nevyksta anks
čiau deklaruota Baltijos šalių 
integracija. Latvijos ir Estijos 
vadovai prašneko apie specifi
nių susitarimų tarp savo vals
tybių sudarymą, Lietuvą palie
kant lyg ir nuošalyje. Realių 
Lietuvos ryšių su Latvija ir Esti
ja nėra, apsiribojama tik įvai
riais pareiškimais. 

Pi rmasis kredi tas Lietuvai 

Europos Bendrijų Komisija 
paskyrė Lietuvai pirmąjį 50 
milijonų ekiu (maždaug 60 mili
jonų dolerių) kreditą pagal 24 
valstybių grupės pagalbos Lie
tuvai programą. Juo siekiama 
paremti Lietuvos valdžios pa
rengtą ir Tarptautinio Valiutos 
Fondo aprobuotą ekonomikos li
beralizavimo programą. Iš viso 
Lietuva turi gauti 285 milijonų 
dolerių kreditų. Numatoma, 
kad jie bus naudojami mokėji
mų balansui išlyginti ir šalies 
finansų rezervams stiprinti. 

Aptar ta galimybė investuoti 

Kovo 22 d. Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
priėmė Pasaulio Banko eksper-

Rusai linksniuoja 
tariamą pavojų iš 

kaimynų 

Rusijos prez. Boris Jelcinas laiko savo žmonos Nainos ranką savo motinos laidotuvėse Ekaterin-
burge antradienį. 

Atlyginimai keliami subsidijų 
žemės ūkiui sąskaita 

Vilnius, kovo 17 d, (Elta) -
Lietuvos vyriausybė priėmė 
nutarimą nuo balandžio 1 die
nos indeksuoti darbo užmokestį 
ir kitas valstybės išmokas. 
Biudžetinių įstaigų ir organi-

tų grupę, vadovaujamą Pasaulio 
Banko misijos vadovo Achilles 
Adamantiades. 

Pokalbyje aptarta Lietuvos 
energetikos padėtis, galimybė 
Pasaulio Bankui investuoti lėšų 
j kai kuriuos Lietuvos energeti
kos sistemos rekonstrukcijos 
projektus. 

Olandijos oro erdvė atvira 
Lietuvos lėktuvams 

Lietuvos susisiekimo mi
nistras Jonas Biržiškis i r 
Olandijos transporto ir viešųjų 
darbų ministrė Hanja Maij-Weg-
gen kovo 23 d. pasirašė tarpvy
riausybinę „Sutartį dėl oro susi
siekimo tarp atitinkamųjų teri
torijų ir už jų ribų". Ši sutartis 
suteikia teisę nenutupiant per
skristi kitos šalies teritoriją, pa
lankiausiomis sąlygomis naudo
tis jos aerouostais, įkurti na
cionalinių aviakompanijų ats
tovybes. Joje aptariami tarifų, 
mokesčių ir muitų nustatymas, 
tvarkaraščių sudarymas, kita 
oro susisiekimui reikalinga 
veikla. 

Olandijos ir Lietuvos minist
rai taip pat parafavo sutartį dėl 
bendradarbiavimo jūrų trans
porto srityje. Šį dokumentą 
numatoma pasirašyti gegužės 
mėnesį, J. Biržiškiui viešint 
Olandijoje. 

Kovo 30 d. „Lietuvos avia
linijų" lėktuvai pradeda regu
liarius reisus maršrutu Vilnius-
Amsterdamas-Vilnius. Ministrė 
paminėjo, kad plėtosis bendra
darbiavimas ir tarp Roterdamo 
bei Klaipėdos uostų. 

Palangos pajūris bus 
švaresnis 

Už Šventosios, Būtingėje, bai
giami statyti Palangos nuteka
mųjų vandenų valymo įrengi
mai. Jie pradės veikti poilsio 
sezono pradžioje. Pabaigus šiuos 
darbus, bus statoma antroji 
įrengimų dalis. Kai pradės veik
ti visas kompleksas, teršalai jau 
nepateks į Baltijos jūrą. 

zacijų darbo užmokestis didi
namas vidutiniškai 15^. Nedir
bantiems pensininkams pensija 
didinama 20%. Be to, 15% didi
namas žalos atlyginimas už 
pakenkimą sveikata^ be pašal
pos asmenims, gatmantiems 
laikinojo nedarbingumo pašal
pas, taip pat pašalpos bedar
biams ir moterims, esančioms 
nėštumo bei gimdymo atosto
gose. Šeimoms, auginančioms 
vaikus nuo 1.5 iki metų bei tu
rinčioms 3 ir daugiau vaikų iki 
16 metų (moksleivių — iki 18 
metų), bus mokama po 440 talo
nų per mėnesį už kiekvieną vai-
ką. 

Nuo balandžio 1 dienos nusta

tomas naujas minimalus gyve
nimo lygis — 2,430 talonų per 
mėnesį (iki šiol buvo 2,210), mi
nimali mėnesio alga — 2,710 
talonų (buvo 2,350), minimalus 
valandinis atlygis — 15.9 talono 
(buvo 13.8). Tuo pačiu vyriau
sybės nutarimu panaikinti apri
bojimai didinti darbuotojų at
lyginimus. 

Valstybės remiamos pajamos 
nuo balandžio 1 d. bus 2,187 
talonai per mėnesį vienam 
šeimos nariui, pajamų garanti
ja — 972 talonai per mėnesį. 

Ekspertai sako, jog šiam 
atlyginimų ir subsidijų padi
dinimui iš valstybės biudžeto iki 
metų pabaigos reikės 5.5 bili
jonų talonų. Jie teigia, kad šią 
sumą teks paimti iš lėšų, kurias 
buvo ketinama skirti subsidi
joms žemės ūkiui. 

JAV-Lietuvos tabako įmonė 
Klaipėdoje 

Vilnius , kovo 17 d. (Elta) — 
Baigėsi Lietuvos ir Philip Mor
ris kompanijos derybos dėl Klai
pėdos tabako įmonė? kontrolinio 
akcijų paketo įsigijimo. Susitar
ta, kad 65.2% akcijų įsigys Phi
lip Morris, o likusias — šios 
įmonės darbuotojai. 

Philip Morris investicijos su
daro per 40 milijonų JAV do
lerių. Į Lietuvos biudžetą 
įplauks 12.5 milijono dolerių. 
Tai didžiausia užsienio in
vesticija Baltijos valstybėse. 
Klaipėdos tabako įmonė yra pir
moji Lietuvoje, kur; konkurso 
tvarka privatizuota už konver
tuojamą valiutą. 

Phil ip Morris įsipareigojo 
Klaipėdos tabako įmonę per
kelti į naujas patalpas už 
miesto, o senąsias, esančias 

miesto centre, per trejus metus 
uždaryti. 

įmonėje pagaminama 3 bili
jonai cigarečių per metus. Joje 
dirba 270 žmonių. Baigus naują 
įmonės pastatą, joje dirbs 400 
žmonių. Kompanija įsipareigojo 
25% virš infliacijos padidinti 
darbuotojams atlyginimus. 

Ji padės kurti Lietuvoje vaka
rietišką pensijinio aprūpinimo 
sistemą. Savo programą Lietu
voje Philip Morris pradės skir
dama 100,000 dolerių Klaipėdos 
ir Kauno vaikų ligoninėms. 

Pirmąją produkciją — cigare
tes „Marlboro", ..Bond Street" 
— įmonė pradės gaminti po 12 
mėnesių. Dalis produkcijos bus 
eksportuojama į kitas Baltijos 
šalis. 

Washington, DC, kovo 22 d. 
— Buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos sudaro rimtą pavojų 
Rusijai ir todėl Rusijai yra svar
bu gauti ypatingas galias rūpin
tis taika ir tvarka tuose kraš
tuose. Tokią poziciją dėstė ir 
argumentavo net ir centristinių 
pažiūrų Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos politikos ekspertai 
bei kiti rusai dalyviai Washing-
tone -kovo 17-19 dienomis su
rengtoje konferencijoje, pava
dintoje „Naujosios Rusijos besi
vystanti nacionalinio saugumo 
doktrina". Šią konferenciją 
suorganizavo JAV Taikos Insti
tutas — JAV Kongreso 1984 m. 
sukurta įstaiga, kurios tikslas 
yra skatinti švietimo, mokymo, 
tyrimo bei viešosios informacijos 
programas puoselėjančias tarp
tautinę taiką ir tarptautinių 
konfliktų sprendimą, nepanau-
dojant smurto. Joje dalyvauti 
buvo pakviesti JAV ir Rusijos 
užsienio politikos specialistai, 
diplomatai, bei ministerijų pa
reigūnai, politikos vykdytojai. 
Draugą apie konferenciją infor
mavo joje dalyvavusi JAV Lie
tuvių Bendruomenės Visuome
ninių reikalų raštinės vedėja 
Asta Banionytė. 

JAV valdžios, žinių bei poli
tikos mokslininkų įstaigoms 
išsiuntinėtame biuletenyje, 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba informuoja apie taikai 
pavojingą elementą, kurį visi 
rusai prelegentai propagavo: 
kad Rusija turinti teisę buvu
siuose Sovietų Sąjungos kraš
tuose kurti savo įtakos sferą, 
kad apsaugotų ten gyenančių 
rusų bei kitų mažumų „žmo
gaus teises". Šioje konferencijo
je jie argumentavo, jog kadangi 
Vakarai nesugebėjo sustabdyti 
ar išvengti konfliktų Rusijos 
pakraščiuose, dabar yra Rusijos 
pareiga atstatyti tvarką kon
fliktų destabilizuotuose re
gionuose, nes jie gresia ir Rusi
jos stabilumui. 

Rusai prelegentai nurodinėjo, 
kaip Rusijai grasina ne tik gink
luoti konfliktai Azerbaidžane, 
Armėnijoje ir Gruzijoje, bet ir 
„žlunganti" Ukraina. Jie iškėlė 
Moldovą, kaip pavyzdį vietovės, 
kurioje Rusijos daliniai numal
šino pavojingą konfliktą. Rusai 
prelegentai, nurodinėdami grės
mę Rusijai iš jos artimiausių 
kaimynų, kuriuos jie vadino 
„artimuoju užsieniu", argu
mentavo, jog dabartinė Rusijos 
nacionalinio saugumo politika 
yra per siaurai nubrėžta, leng
vai galinti Rusiją įtraukti į 
nesėkmingus karinius užmojus. 

JAV keičia politiką pagal 
naujas sąlygas 

T R U M P A I 

— Vilniuje vyriausybė pritarė 
asmens bei turto saugotojų tar
nybos idėjai ir pa tv i r t ino 
asmens bei turto saugotojų tar 
nybos nuostatus Saugotojai 
turės šaunamuosius ginklus, 
kitas speclialias priemones. Jie 
saugos įmonių turtą, namus, 
butus, prekybos ir gamybos 
paslaptis, dirbs asmens sargy 
biniais. Norint dirbti asmens ar 
turto saugotoju, reikės turėti 
specialų leidimą, kurį išduos 
Pr>li/»ii/%o i r n m i s a r i a t a s . 

— Kauno savivaldybei svars
tant miesto biudžetą. Darbi
ninkų sąjunga ir Invalidų 
draugija pakvietė žmones į 
piketą, kurį parėmė ir Kauno 
Sąjūdžio taryba. Žmonės skan
davo . .Komunistai lauk!" , 
„Landsbergis!", „Vagnorius!", 
laikė plakatus „Partokratai 
vilas stato, darbininkai — kojas 
k r a t o " ir panašiai. Kauno 
meras susitiko su piketuojančių 
įgaliotiniais ir pažadėjo pir
madienį priimti piketą suruo-
šusių organizacijų atstovus. 

Amerikiečiai prelegentai tuo 
tarpu rodė, kaip JAV naciona-
line saugumo politika keičiama, 
kad atsilieptų į naujus ekonomi
nės konkurencijos bei depolan 
zuotos pasaulinės politikos 
uždavinius. Rusai prelegentai 
mažai tekreipė dėmesio į Rusi
jos vidaus bei pasaulinių eko-
nimių problemų sąryšį, pasiten
kindami tik dažnai kartojama 
bendrybe, kad „reformos turi 
tęstis". 

Tuo tarpu, kai amerikiečiai 
skatino, kad JAV užsienio poli 
tika praplėstų savo akiratį ir 
puoselėtų tarptautinių forumų 
vaidmenį, sprendžiant tarp
tautinius konfliktus, rusai 
prelegentai tik skundėsi, kad 

Rusija dar negavo žadėtos 24 
bilijonų dol. pagalbos. 

„Sprendžiant iš Rusijos užsie
nio politikos ekspertų šioje 
konferencijoje išdėstytų pažiū
rų, rusų tauta yra taip užsiė
musi, spręsdama tokius pagrin
dinius klausimus, kaip ,Kas 
yra Rusija' , kad galėtų būti 
konstruktyvi partnerė Vaka
rams, kuriant tarptautinę taiką 
bei saugumą", yra rašoma JAV 
LB amerikiečių įstaigoms iš
siuntinėtame biuletenyje. 

JAV rizikos politikoje 
su Rusija 

Toliau ten rašoma, kad ši 
konferencija aiškiai parodė ri
zikas ryšium su Rusija, su 
kuriomis turi skaitytis JAV 
užsienio politikos formuotojai. 
Prezidento Clinton administra
cija iki šiol stengėsi vengti 
pasisakymo dėl šios Rusijos poli
tikos savo kaimynių atžvilgiu, 
tuo tarpu bandydama išlikti tik 
stebėtojos vaidmenyje. „Tačiau 
toks neutralumas", rašoma LB 
biuletenyje, „tegali tik su
klaidinti Rusijos politikos for
muotojus, leisdama jiems many
ti, jog ši kontroversiška jų 
pozicija kaimynų atžvilgiu yra 
priimtina Vakarams. O iš tik
rųjų, kaip teko patirti konfe
rencijoje, JAV politikos eksper
tų išvados rodo, jog Rusijos 
ekspertų pozicijos remiasi es
mine nepagarba tarptautinei 
teisei ir nerangumu pripažinti 
demokratinę revoliuciją, apė
musią naują pasaulio regioną, 
per kurią bus padidinta demo
kratinių šalių bendrija. 

„Kadangi ši Rusijos įtakos 
sferos doktrina yra tik pradinis 
elementas šiuo metu vystomoje 
platesnėje Rusijos nacionalinio 
saugumo politikoje, yra pagrin
do manyti, kad ir kiti tos poli
tikos elementai būsią panašiai 
klaidingi ir pavojingi demokra
tiškiems kraštams", rašoma LB 
biuletenyje. 

„Naujųjų Rytų Europos bei 
buv. Sovietų Sąjungos demo
kratijų rėmėjai JAV-ose turėtų 
skatinti Clinton administraciją 
peržiūrėti savo laikyseną Rusi
jos politikos kaimyninių vals
tybių atžvilgiu", rašoma biule
tenyje. Visos šios demokratijos 
sunkiai kovoja, besistengdamos 
pertvarkyti savo ekonomijas bei 
sociologines santvarkas. Rusijos 
politika savo kaimynių atžvil
giu tik kelia tų šalių savitarpio 
nepasitikėjimą. įtarumą, tuo 
nutraukdamos jų dėmesį nuo sa
vo pagrindinio uždavinio — sa
vo visuomenes atstatymo. Ne 
mažiausiai nuo tokios politikos 
nukentės ir pati Rusija", per
spėja LB po konferencijos išsiun
tinėtame biuletenyje. 

KALENDORIUS 

Kovo 25 d.: Apreiškimas Švč. 
M. Marijai. Haroldas. Liucija, 
Vaišvilkas. Kante. 

Kovo 26 d.: Feliksas, Kasi-
jonas, Teklė, Vygantas, Gėla. 

ORAS CHICAGOJE 

Ketvirtadienį saulė tekėjo 
5:48, leisis 6:08. Temperatūra 
diena 42 F (5 C), debesuota, 
naktį 31 F (0 C) 

Penktadienį saulė tekės 5:47, 
ryte rūkas, dieną saulėta, 
temperatūra sieks 60 F (15 C). 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. kovo mėn. 25 d. 

LIETUVIU TELKINIAI 

DETROIT, MI 

KOVO 11-TOSIS 
MINĖJIMAS DETROITE 

Kovo 11-tosios, Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės at
statymo, minėjimą jau treti 
metai ruošia Lietuvių Bend
ruomenės Detroito apylinkės 
valdyba. Šiemet jis vyko kovo 
14 d. ir buvo atžymėtas šūkiu 
,,Jaunimas ateities viltis". 
Minėjimo prelegentais, pro
gramos pravedėjais ir atlikėjais, 
taip pat į jo paruošimą buvo 
įtrauktas jaunimas. Minėjimo 
prelegentai buvo kviesti: 

Darius Sužiedėlis, iš New 
Yorko, šiuo metu dirbąs Lietu
vos misijoje prie Jungtinių 
Tautų. Jis yra politinių mokslų 
bakalauras, nuo 1990 m. liepos 
iki 1991 m. vasario mėn. dirbęs 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio žinioje. Gai
la, kad dėl Amerikos rytiniame 
pakraštyje siautusios sniego 
audros negalėjo atvykti. 

Vėjas Liulevičius, šiuo metu 
baigiąs istorijos studjas Uni-
versity of Pennsylvania. Dabar 
ruošia disertaciją apie Kaizerinę 
okupaciją ir jos režimą Lietu
voje. Jo tema minėjime — „Ko
vo 11 -šios pasekmės, pasikei
timai ir išeivijos įsipareigoji
mai". 

Kastytis Karvelis, detroitie-
tis, medicinos daktaras, radiolo
gas. Jo paskaitos tema buvo, 
kaip pastatyti Lietuvos gydymo 
ir medicinos sistemą į ge-
resnę-modernesnę padėtį. Kaip 
išeivija gali prie to prisidėti ir 
konkrečiai suminėjo, Lietuvos 
Vyčių veikėją Robert Boris, 
vadovaujantį jo suorganizuotai 
akcijai, vaistų persiuntimui į 
Lietuvą ir pramatytas galimy
bes (su amerikiečių pagalba) 
pastatyti Lietuvoje vieną iš mo
derniausių ligoninių Rytų Euro
poje. Paminėjo ir kitų pastangas 
gerinti Lietuvos gydymo sis
temą. 

Audronė T a m u l i o n y t ė -
Lentz, detroitietė, H.R.S. Stra-
tegies filialio direktorė Lietu
voje, mokančio pritaikyti žmo
nių galimbių panaudojimo teo
riją praktikoje. Deja, irgi dėl 
sniego audros nespėjusi laiku 
atskristi iš Lietuvos. 

Marius Katilius-Boydstun, 
čikagietis, studijuojąs medici
nos mokslus. Pernai Lietuvoje 
kelis mėnesius studijavo Lietu
vos sveikatos priežiūros sis
temą. Jo tema — „Lietuvos 
gydytojas ir pacientas ir kaip 
galime prisidėti prie medicinos 
sistemos pagerinimo". 

Minėjimo programon buvo 
įjungti: Gytis Liulevičius iš Či
kagos ir Vytas Cuplinskas iš 
Kanados — Toronto. Jie rodė 
vaizdajuostėje Lietuvos vaizdus. 
Asta Jurgutytė, detroitietė, 
besireiškianti dainavimo mene, 
sugiedojo Lietuvos himną, ir mi
nėjimą baigiant, vadovavo 
„Lietuva brangi" bendram gie
dojimui. Tris tautinius šokius 
pašoko Astos Soltis vado
vaujami „Audinio" grupės 
šokėjai. Marius ir Sheila Gražu
liai at l iko muzikinę pro
gramos dalį. Rima Idzelytė, det
roitietė, vedė minėjimo pro
gramą, o Mėta Landytė pravedė 
meninę programą. Paulius Jur
gutis, minėjimui salės dekora
torius, ir jo talkininkai — Danu
tė Petrusevičiūtė ir Karius 
Petruševičius. Na ir dar daug 
kitų, kurių pavardžių nespėjau 
užsirašyti. Beveik šimtu pro
centų — jaunimas. 

Minėjimas pradėtas LB 
Detroito apylinkės valdybos 
pirmininkės Eleonoros Grigai
tienės įvadiniu žodžiu. Pa
sveikinusi minėjimo dalyvius, 

trumpai apibūdino Kovo 11-šios 
prasmę. Suminėjusi prelegentus 
ir programos atlikėjus, pro
gramai vadovauti pakvietė 
Rimą Idzelytę. Sekė prelegentų 
pasisakymai, meninė dalis — 
skaidrių rodymas, tautiniai 
šokiai, pagerbimas žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę. Minėjimas baig
tas visiems sugiedant „Lietuva 
brangi" ir priesaika — pasiža
dėjimu visiems išeivijos lietu
viams nepamiršti Lietuvos ir 
jungtis prie jos atstatymo. 

Minėjimui pasibaigus, visi 
buvo pakviesti numalšinti alkį 
ir troškulį, prie rengėjų 
gėrybėmis paruošto stalo. 
Minėjime dalyvavo per pora 
šimtų dalyvių. Minėjimo išlaidų 
padengimui buvo renkamos 
aukos: surinkta per 650 dolerių. 

Baigiant minėjimo aprašymą, 
pora pastabų. Pagirtina LB-ės 
Detroito apylinkės valdyba už 
Kovo 11-sios minėjimų rengimą 
ir už sugebėjimą į minėjimo 
programą prelegentais, at
likėjais ir ruošėjais įtraukti 
jaunimą, nes kaip minėjimo ati
darymo įžanginiame žodyje 
pirmininkės buvo paminėta, 
jaunimas yra ateities viltis. 

Jonas Urbonas 

MINĖJOME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMĄ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymas, minėtas š.m. kovo 
14 d., Kultūros centre, atsi
lankiusių tautiečių buvo pri
imtas su reikiamu dėmesiu ir 
dideliu pasitenkinimu. 

Eleonorai Grigaitienei, LB 
Detroito apylinkės pirmininkei, 
pavyko sukviesti jaunosios kar
tos talentus. Jų kalbose reiškėsi 
rūpestis, kaip santykiaut ir pa
gelbėti Lietuvai prisikelti iš 
dvasinių ir materialinių griu
vėsių. Imponuojančiai kalbėjęs 
Vėjas Liulevičius išeivijai statė 
įdomų klausimą: „Ar, vykdami 
į laisvąją Lietuvą, grįžtat į savo 
namus ir ar, grįždami į Ameriką, 
atvykstate iš savų ar svetimų 
namų"? Todėl grįžus namo ver
ta prisiminti Mariaus Katiliaus 
Boydstun pareiškimą: „Ne pa
mokslauti, kaip jie (Lietuvoje) 
turi tvarkyti savo gyvenimą, 
nes jie geriau moka už mus". 

Dr. Kastytis Karvelis kalbėjo 
apie lietuvių gydytojų pagalbą 
Lietuvai, parūpinant vaistus ir 
medicinines priemones. 
Paminėjo L. Vyčių veikėjo ir 

, garbės nario Robert Boris suor
ganizuotą vaistų ir medicininių 
priemonių pers iunt imą į 
Lietuvą. Iškėlė dr. William Wa-
ring, Amerikos Lietuvių invali
dų ir reabilitacijos pasikeitimų 
programos steigėjo, teikiama 
pagalbą Lietuvai. Jam labai 
daug talkina Lietuvos Dukterų 
draugijos Detroito skyrius, pa
remdamas finansiškai atvyks
tančius su negalia į Ameriką 
gydytis. Marius Katilius Boyds
tun, praleidęs keletą mėnesių 
Lietuvoje, kalbėjo apie Lietuvos 
gydytojų etiką. Ten ligonis yra 
beteisis. Iš gydytojo negauna 
informacijų apie savo ligą. 
Gydytojas "rūpinasi savo 
išlikimu ir neskiria dėmesio li
goniui. 

Po kalbų „Audinio" tautinių 
šokių šokėjai (vadovės Astos Sol
tis parengti) pašoko tris šokius. 
Po trumpos informacijos Vytau
tas Čiuplinskas ir Gytis Liu
levičius parodė ekrane Lietu
vos gamtos ir žymesnių ar 

įdomesnių pastatų meniškai 
nufilmuotus vaizdus. Filmo 
įkalbėjimai neaiškūs. Muzikos 
palyda per garsi — kurtinanti. 

Žuvusius prie televizijos bokš
to laisvės kovotojus pagerbiant, 
ant prezidiumo stalo lieps
nojo žvakutės. Marius ir Sheila 
Gražuliai atliko Šostakovičiaus 

Kovo 11-sios minėjimo Detroite rengėjai ir svečiai — prelegentai ir programos vedėjos. Iš k. — 
Vytas Cuplinskas iš Toronto, Rima Idzelytė iš Detroito, Vėjas Liulevičius iš Pennsylvanijos, LB 
Detroito apylinkės valdybos pirm. Eleonora Grigaitienė, Mėta Landytė iš Detroito, Marius 
Katilius-Boydstun ir Gytis Liulevičius - abu iš Čikagos. 

Nuotr. J o n o U r b o n o 

muzikinį kūrinį, skirtą Sibiro 
t remtinių aukoms, o jį 
deklamacija papildė Mėta 
Landytė. 

Minėjimą įžanginiu žodžiu 
pradėjo Eleonora Grigaitienė. 
Oficialią dalį pravedė Rima 
Idzelytė, o meninę — Mėta 
Landytė. Tautos Himną sugie
dojo Asta Jurgutytė, kuri, užbai
giant minėjimą, pravedė ir 
„Lietuva brangi" giedojimą. 
Turiningas minėjimas tęsėsi 
porą valandų. Gaila, kad ne
buvo spausdintos minėjimo pro
gramos. Gal dėl jos trūkumo 
buvo pamirš tas pakviesti 
invokaciją sukalbėti atvykęs, 
kunigas. Minėjime dalyvavo 
daug jaunimo. 

Stasys Garliauskas 

SĖKMINGAS KONCERTAS 

„Draugo" dienraščiui parem
ti vajau? koncertas Detroite 
vyko sekmadienį, kovo 21 
dieną, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Koncertą 
altiko Lietuvos Muzikos aka
demijos sopranas Giedrė Kau
kaitė. Jai akompanavo kon
certmeisterė Gražina Ručy
te-Landsbergienė. Pirmoje kon
certo dalyje Giedrė Kaukaitė 
atliko lietuvių Justino Ba
šinsko, Felikso Bajoro ir 
Algimanto Bražinsko kūrinius. 
Antroje dalyje vokiečių kalba 
dainavo Johanes Brahms 
kūrinius ir ispaniškai Joaąuin 
Nin kūrinius. Koncertą Detroi
to publika šiltai įvertino savo 

LIETUVOS VYČIU VEIKLA 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 
1043 Fifth St., St. Monica, CA 90403 

PAGALBA LIETUVAI -
NEĮTIKĖTINA SVAJONĖ 

Neįtikėtina svajonė... 
Kas galėtų užmiršti tą 

įelektrintą momentą (prieš 
pustrečių metų visuotiniame 
Lietuvos Vyčių seime Pittsbur-
ge), kai buvo nutarta finansuo
ti vieno medicininių prekių 
ta lpintuvo pasiuntimą į 
Lietuvą. Valandų laikotarpyje 
buvo surinkta dešimt tūkstan
čių tam tikslui reikalingų dole
rių. 

Šiek tiek abejodama ir nepasi
tikėdama laime. a.a. Elena 
Shields pasiūlė pratęsti šjį 
„maratoną" ir tuo būdu, galbūt, 
surinkti pakankamai pinigų ir 
kitai siuntai Lietuvon. 

Neįtikėtina svajonė tęsėsi. 
1992 metų lapkričio 4 diena 

jau aštuntasis talpintuvas buvo 
išsiųstas į Lietuvą. Tai reiškia, 
kad jau pasiųsta 140,098 svarų 
medicininių reikmenų, kuriu 
vertė siekia 6,141,108 dol. Visi 
aštuoni talpintuvai pasiekė 
Kauną neatidaryti. Nepaisant 
gandų ir melo, kuriuos skleidžia 
nepriklausomos Lietuvos 
priešai, niekas nėra įrodę, jog 
šie vaistai būtų patekę į juodąją 
rinką. 

Pernai gruodžio mėn. buvo 
gautas 1,000 dol. čekis, atsiųs
tas iš Chicagos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos ir jos ribose 
veikiančios 36-tos Lietuvos 
Vyčių kuopos. Ši auka talpintu-
vų fondo iždą papildė iki 
100,000 dol. 

Prieš keletą dienų East Lake, 
OH gyventojai Viktoras ir Jane 
Leparskai atsiuntė 4,000 dol. 
Tai seka jų 3,000 dol. dovaną 
1991 metais. Leparskai yra 
jauna pora, turinti keturis 
vaikus, kurie vis dėlto savo 
pasiaukojimu bando pagelbėti 
broliams ir seserims T Mftvtvjye. 
Tai nuostabu... 

Neį t ikė t ina svajonė įsi-
gyvendino, kadangi daugiau 

1,400 asmenų nuo New Yorko 
iki Kalifornijos, nuo Maine vals
tijos iki Floridos yra mažiau ar 
daugiau aukoję. Detroito mies
te šimtai nelietuvių savanorių 
padeda rūšiuoti, pakuoti ir ruoš
ti gyvybę teikiančias prekes, 
kurias tiekia World Medical 
Relief. Inc., organizacija. Di
džiuojamės ir Detroito rajone 
esančiais lietuviais, Vyčiais ir jų 
draugais, kurie taip pat 
savanoriškai aukoja valandų 

valandas, kad padėtų žmonėms 
visame pasaulyje, o ypač 
Lietuvoje. 

Daugelis mūsų padarė didelių 
žygių tęsti šią neįtikėtiną sva
jonę. Apolonija ir Ed Ziaušiai, 
Amsterdam, NY, 100-tosios 
kuopos nariai, renka medici
nines prekes iš vietos ligoninių 
ir siunčia jas Lietuvių Romos 
Katalikų Šalpai Brooklyn, NY. 

Buvęs Lietuvos Vyčių centro 
valdybos pirmininkas Syracuse, 
NY, gyventojas Pranas Pet
rauskas, dirbdamas su Šv. 
Stepono parapijos klebonu Tom 
Koburszewski, surinko keturias 
dideles dėžes „pavyzdinių" vais
tų iš vietinių gydytojų ir li
goninių, kuriuos pernai 
lapkričio mėnesį pasiuntė į 
Detroitą. Juodu surinko ir 
kelias dėžes liturginės aprangos 
reikmenų. Gruodžio mėnesi 
keturiolika dėžių vaistų ir 10 
dėžių knygų buvo pasiųsta į 
Brooklyne veikiančią Lietuvių 
Romos Katalikų Šalpą. 0 
neseniai dar vienuolika dėžių 
vaistų buvo atsiųsta sekančiam 
talpintuvui. Tiedu asmenys per 
keturis mėnesius surinko ir 
supakavo net 29 dideles dėžes 
vaistų 

Pennsylvanijos 144-toji An-
thracite kuopa, Onos McDonald 
vadovaujama, surinko medici-
nįpoc į^nvgas ir reikmenis siun
timui Lietuvon, kuriuos be
tarpiškai pasiuntė dr. Romui 
Mači-jlaičiui Kaune, Caritas or 

plojimais, o rengėjų vardu LB ' 
Detroito apylinkės pirmininkė j 
Eleonora Grigaitienė įteikė j 
puokštę gėlių. Lietuvos Seimo Į 
opozicijos vadovui Vytautui 
Landsbergiui (per jo žmoną) 
Detroito Lietuvių telkinys pado
vanojo Beschlos ir Talbot para
šytą knygą „At the highest 
Levels". Koncertą Detroite glo
bojo LB Detroito apylinkės 
valdyba. Pertraukos metu, o 
taip pat ir po koncerto LB 
valdyba dalyvius vaišino pyra
gais ir kava. Pasikalbėjimą su 
Gražina Landsbergiene įrašė 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė. Pasikalbėjimas buvo 
transliuojamas kovo 23 d. laido 
je-

METINIS DARIAUS 
GIRĖNO KLUBO NARIŲ 

SUSIRINKIMAS 

Dariaus ir Girėno klubo me
t in i s narių sus i r i nk imas 
šaukiamas sekmadienį, kovo 28 

ganizacijos vardu. 
Detroito 102-ros Lietuvos Vy

čių kuopos narė Teresė Shea, 
dirbanti Bloomfield Hills, MI, 
St. Hugo mokyklos religinio ap
mokymo raštinėje, suorganizavo 
mokyklos vaikus ir jie surinko 
aštuonias dideles dėžes mokslo 
reikmenų. Tuos re ikmenis 
pasiuntė į Uteną, kur seselės 
vienuolės Michele ir Dolorita 
vadovauja misijai. Šių dviejų 
vienuolių darbas Lietuvoje yra 
dalinai remiamas Lietuvos 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

dieną, 1 vai. po pietų klubo 
patalpose. Bus svarstoma klu
bo ir Lietuvių namų tolimesnė 
veikla ir stovis. Valdyba kviečia 
visus narius dalyvauti. Klubo 
dabartinis pirmininkas yra Vi
talius Šeputa. Klubo steigėjas 
a.a. Viktoras Perminąs, klubui 
minint savo 25 m. veiklą, 1977 
rašė, kad mintis steigti klubą 
kilo, kai jis, dirbdamas „Aly
taus" baro tarnautoju, pašte-, 
bėjo, kad šimtai „dipukų" perei
davo per šią karčiamą, ieško
dami draugų, pažįstamų, o ypač 
darbo. Kilo sumanymas steigti 
ir buvo įkurtas Dariaus ir Gi 
rėno klubas, kuris iki šiai dienai 
veikia savo patalpose, Tillman 
ir Butternut gatvių sankryžoje, 
Detroite. 

KEPSNIŲ IR MARGUČIŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Lietuvos Dukterų organizuo 
jamas velykinių margučių bei 
kepsnių išpardavimas vyks 
sekmadienį, balandžio 4 dieną, 
po šv. Mišių, Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Pelnas ski 
riamas Lietuvos našlaičiams. 

Im 

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 va i ) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robertą Rd., Palos Hllls IL 

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

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAYVFORD MEDICAL BUILDtNG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

7722 S. Kadžio Ava., 
C h i c a g o , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Dtagnoals, Ltd. 
Matquette Medical Bullding 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60829 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Vyčių. 
Pagaliau. Vidurio Amerikos 

Lietuvos Vyčių apygardos 
pirmininkas Algirdas Brazis, 
„Chicago Tribūne" laikraštyje 
radęs aprašymą Michigan 
valstijos universiteto vyriau
siojo amerikietiško futbolo 
vadovo George Perles kelionę 
Lietuvon, susisiekė su juo. 
Dabar G. Perles dirba mūsų or
ganizacijai pa ta r i amuoju 
asmeniu su dvylika išskirtinų 
kitų asmenų. Jie pasiryžę, kad 
mūsų neį t ikėt ina svajonė 
iškiltų į naujas aukštybes. 

Ši neįtikėtina svajonė reika
linga jūsų pagalbos . Me
dicininių reikmenų trūkumas 
Lietuvoje yra didelis. Ir jūs 
galite pasi tarnauti , o jūsų 
kišenei nebus nuostolio. Pasi
kalbėkite su savo gydytoju, dan
tų gydytoju ar kitu medicininėje 
srityje dirbančiu asmeniu. Pasi
t a rk i te su ka imyna i s , 
giminėmis ar draugais, šioje 
srityje dirbančiais . Tik 
papasakokite j iems apie šį 
projektą ir paprašykite jų pavyz
dinių vaistų, kurių jie nepla
nuoja naudoti. 99% vaistų, 
kuriuos World Medical Relief 
organizacija surenka, gaunama 
tokiu būdu. Supakuokite tuos 
vaistus ir siųskite šiuo adresu: 

Aid to Lithuania, Inc., 
c/o World Medical Relief, Inc.. 
11745 Rosa Parks Blvd. 
betroit, MI 48206. 

Robertas S. Boris 
Vertė Aleks. Pakališkis, Jr. 

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

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

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 šeitd 9 v.r.-12 v.p.p 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L, D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, lt 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe 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 

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

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652.4159 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tel . 31?-585-19S5 
172 Schlller St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪS! ĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

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

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

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

Valandos pagal susiianmą 
Tol. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervIUe Campus 
1020 E. Ogden Ave., SuHe 310, 

Nap* i vllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.; pirm, an t r . ketv ir penkt. 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Iš monologo pereinant 

Į DIALOGĄ 
Dialogai su savimi yra patys 

įdomiausi. Poeto rankose jie 
tampa eilėmis, dailininko vaiz
duotėje jie suskamba spalvomis, 
muzikas savo nuotaikas iš
reiškia garsais. 

Galvojantis žurnalistas savo 
vidaus diskusijas perkelia į 
skaitytojo protą ir širdį. Iškeltos 
problemos tampa visuomenės 
rūpesčiu, vadų gairėmis, veiklos 
arena. Todėl gera spauda mūsų 
gyvenamajame laikotarpyje 
tampa tokiu svarbiu įrankiu, 
siekiant teisės ir teisybės laimė
jimo. Iki koktumo prisiskaitome 
vietos spaudoje apie žudynes ir 
klastą, apie garbėtroškas ir jų 
pakalikus. Ne to reikia mūsų 
tautos vis dar tokiai idealistiš
kai išeivijos ateinančiai kartai. 
Ne išpūstų praeities minėjimų, 
o ateities planų; ne nesibai
giančių garbinimų, o į konkre
tų darbą įsijungiančios mūsų 
vaikų talkos. 

Turintieji potraukį rašyti 
turėtų ateiti į mūsų spaudą ne 
tik su ideologija, bet ir su 
idėjomis. Laikraštyje tai būtų 
mąstančio žurnalisto uždavinys. 
Kodėl laikraščiui, kuriame 
rašytumėte, nepasiūlyti skyrių 
„Idėjos", kuriame jūs bent sykį 
per mėnesį įneštumėte naują 
požiūrį kokiu nauju ar senu 
rūpimu klausimu? Pratur
tinkime savo spaudą. 

Duosiu keletą idėjų, bet žinau, 
kad turite ir savų. Kokios jūsų 
mintys apie valstybinių ir pri
vačių mokyklų įtaką gyvenama-
jame krašte? Čia vis dar 
nemėgstama „kitokių", tuo tar
pu mūsų idėjos tebūna bandy
mas įeiti į augančio žmogaus 
mentalitetą. Nemėgstame tylos, 
bet blogai, kai visur nesibai
giantis bereikšmis plepėjimas. 
Pagalvokime, ar ideologinė 
spauda — periodika mus skiria 
į priešingas grupes, ar ne? 
Meskite žvilgsnį į aplinką ir į 
visuomenę, kaip pastebėta per 
žurnalus, spaudą ir ekraną bei 
pokalbiuose, svarbiausios temos 
— automobiliai, pinigai, sportas 
ir seksas. Gal tai sąmoningas 
visuomenės vartotojų mentali
teto palaikymo metodas, nes ne
galvojanti visuomenė daugiau 
viską perka, o gal tai natūralus 
noras giliau galvoti? Ar mums 
tokia spauda patraukli? 

Pasvarstykime, ar įmanoma 
sukurti vienodą visuomenės 
masę, nors dažnai buvo ban 
doma sovietų kraštuose ir tam 
t ikra prasme tebebandomn 
Amerikoje - nepaisant, kad čia 
gyvena labai nevienodo? praei
ties — tiek istorine, tiek išsilavi
nimo prasme žmonės. 

Pagalvokime ir apie savuo
sius: prisilaikant savo genties 

grupės, ką matau tame tei
giamo ir ką neigiamo? Giliau 
žiūrint, kokios yra tikrosios 
susiskaldymo savo t a rpe 
priežastys? Kas darytina tole
rancijos siekiant? Kaip jūs kon
krečiai matote mūsų spaudos 
ateitį? Gal būsite vieni iš vadų? 

KODĖL LIETUVOS 
ŽVEJYBOS LAIVAI 

RŪDIJA UOSTE 

LIETUVOS PREZIDENTO 
RINKIMŲ PARAŠTĖJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Keičiasi valdžios visuose 
pasaulio kampuose. Neiš
vengiamai tai atsiliepia spaudos 
darbuotojų eilėse, nes visados 
iškyla tas pats klaustukas: 
spauda ir valdžia: draugai ar 
priešai? Per šį Lietuvos vėl 
naują grumstuotą kelią į nepri
klausomybės laikotarpį tikrai 
svarbu truputį stabtelėti ir su
laikyti žodžių srovę — ar ji be
būtų entuziazmo banga, ar kri
tikos ir netikrumo jausmas. Dar 
nežinia, kaip elgsis naujieji va
dai, kurių praeitis gana miglo
ta, o į žmogaus širdį juk 
neįžvelgsime. Todėl dabar imi 
laikraštį į rankas vėl su naujai 
išgyvenamu skepticizmu. Be
veik kiekvienas į naują valdžią 
ateinantis asmuo, jei jis augo ir 
brendo tuose burnos užčiaupimo 
metuose, yra paliestas tuo
laikinių įvykių: vienas ėjo į miš
kus ir ten kaip per ruletės 
žaidimą išliko gyvas, kitas tai
kėsi su padėtimi ir šypsojosi va
dams, neišduodamas savo 
jausmų, o dar kitas gal buvo 
vaikiškai įtikėjęs į tą naująjį jų 
pasaulį, nes apie kitokį žinojo 
tik iš viešų politinių žodžių. 
Man dabar vis dažniau grįžta 
vieno dar jaunoko lietuvio žo
džiai, kurio politinė praeitis I 
nevisiškai atleistina: „Kaip jūs 
manote, aš , būdamas vos 
aštuonerių metų amžiaus ir 
seno slapto komunisto sūnus, 
buvau auginamas, kai jūs bė
gote iš krašto?" 

Taigi ir dabar, kai viskas ten 
atrodė šviesiau ir pasikeitę į ge
resnę pusę, čia išeivijoje visus 
nustebino naujieji balsavimai. 
Rašant i s spaudoje žmogus 
turėtų dažnai atsiminti tą 
amžiną klausimą: spauda ir 
valdžia — draugai ar priešai? 

Daug priklausys ir nuo to, 
kokiu keliu pasuks naujoji Ru
sijos valdžia. Šiuo momentu 
jiems reikia Vakarų pagalbos ir 
gal tai daro įtaką į jų elgesį. O 
gal ne? Gal pervažiavę pasauį, 
jie širdies gilumoje jau irgi 
suabejojo seniau tokiais tikrais 
stalinizmo žodžiais, tik dabar 
dar neapsisprendė, kurion pu
sėn krypti, kad ir savo žmonėms, 
ir sau sukurtų geresnę ateitį. 
Juk dabarties ten kaip ir nėra 

RKV 

Prieš sovietų okupaciją 1940 
m. Lietuvos prekybos laivai su 
tautinių spalvų vėliavomis skro
dė pasaulio jūras, vandenynus. 
Bet okupantas, užėmęs kraštą, 
nusavino laivus, uždraudė tau
tinių spalvų vėliavas. Prisi
mename, kad 1951 m. kpt. L. 
Kublickas su dviem kitais lietu
viais jūrininkais laivu per Balti-

Kiatko pasakojo, kad daugumas 
Lietuvai priklausančių žvejybos 
laivų, išskyrus 15, stovi ir rūdija 
nenaudojami Klaipėdos uoste, 
nes jie neįstengia nusipirkti iš 
Rusijos skysto kuro. Tik ne
daugel iui teko pasi rašyt i 
kontraktą su Britų kompanija. 
Bet, kaip matome, jų atly
ginimas yra įabai žemas, nes 

jos jūrą pabėgo į Švediją, iš kur jiems neveikia britų įstatymai 
atvyko į JAV. 

Paskelbusi Nepriklausomybės 
atstatymą, Lietuva iš Sovietų 
Sąjungos perėmė ir 105 žvejybos 
laivus, kurių dauguma tebes
tovi ir rūdija Klaipėdos uoste. 
Tik keletas jų persisamdė ki
tų valstybių kompanijoms. 
Daugiau kaip 40 žvejybos laivų 
iš Rusijos ir Baltijos valstybių 
yra prie Lervich, Škotijoje. Jų 
įgulas sudaro apie 3 tūkstančiai 
žmonių, kurie dirba Britų 
kompanijoms, padėdami apdo
roti pagautas žuvis - silkes ir 
skumbres. 

Tiems vyrams yra mokamas 
labai žemas atlyginimas, apie 
40 svarų per mėn. Laivų savi
ninkai aiškinasi, kad, jeigu 
jiems reikėtų tiek mokėti, kiek 
nustatyta britų įstatymais, tada 
tas verslas neapsimokėtų. Ka
dangi darbas atliekamas jūroje, 
tai svetimšaliams jūrininkams 
nereikia rūpintis jokiais darbo 
leidimais, bet jie yra ir išnau
dojami. 

Nors Rytų valstybių žvejai į 
Škotiją atvyksta jau daugiau 
kaip 20 metų, jie turi sustoti ir 
nuleisti inkarus 200 metrų nuo 
kranto. Toks potvarkis kaip tik 
primena Berlyno sieną. Kai tų 
laivų jūrininkai yra taip pigiai 
apmokami, tai jie nedaug ką ir 
gali nusipirkti, kartais mėgina 
šį tą ir pasivogti . Ypač 
rūkantiems — didžioji dalis jų 
uždarbio išleidžiama, perkant 
cigaretes, o kitiems reikalams 
jau beveik pinigų ir nelieka. 

Visai kitaip buvo prieš Gor
bačiovui paskelbiant per
tvarkymą. Sovietų, Lenkijos, 
Rytų Vokietijos laivai čia nuolat 
lankydavosi. Jų jūrininkai turė
davo pinigų ir pirkdavo pras
tesnės kokybės prekių — dra
bužių, televizijos aparatų, šaldy
tuvų. Pinigai pas jūrininkus 
dingo kartu su komisarais. Kaip 
matyti, jų įgulas ir dabar sudaro 
didelė dalis rusų jūrininkų. 
Spaudos korespondento 
paklaustas, Lietuvos laivo „Kal
vari ja" kapi tonas Piotras 

dėl atlyginimo minimumo. 
Kito laivo kapitonas lenkas 

skundėsi, kad toks gyvenimas 
jam labai įkyrėjęs. „Kai aš 
tapau jūrininku, tai šis darbas 
buvo laikomas labai garbingu ir 
buvo gerai apmokamas. Aš 
apkeliavau visą pasaulį, bet 
dabar jau užtenka. Aš laukiu 
dienos, kada pasibaigs mano 
terminas; dar 5 metus reikės 
laukti, —jis pasakojo. — Kai aš 
išeisiu pensijon, apsitversiu 
namą aukšta tvora, įsitaisysiu 
didelius šunis ir neužsiimsiu 
jokia politika". Toliau jis sakė, 
kad yra labai nusivylęs laivo 
įgula, kurią sudaro rusai. Jie tik 
geria degtinę, o nieko nemoka 
ir vengia bet kokio sunkesnio 
darbo. Jis mėginęs įvesti laive 
pertvarką, bet nieko nepadėjo, 
nes jie supranta tik įsakymus. 

Anksčiau labai nedaug britų 
buvę ant laivų, nes lankyti juos 
buvo uždrausta. Ne paslaptis, 
kad KGB žvejybos priedangoje 
lankydavosi kituose kraštuose, 
tuo būdu pr idengdama 
šnipinėjimą. Kai buvo laivuose 
pana ik in t i komisarai , jū
rininkai pajuto daugiau laisvės. 
Ir dabar šių žvejybos laivų jū
rininkai lankosi antros rūšies 
krautuvėse , k u r mėgina 
nusipirkti ką nors iš pigesnių 
prekių. Šiaip jie kuičiasi sąšla
vynuose, rinkdami vartotas au
tomobilių padangas ir senų 
mašinų dalis. 

Pasakojama, kad kai kurie iš 
jų turi pinigų. Perka ne tik mo
terų ir vaikų drabužius, bet 
neseniai vieno laivo kapitonas 
nusipirko 7 metų senumo 
„Lada" automobilį, kurį išsi
vežė laivu į Rusiją. Ten par
davęs, nusipirko namą. 

Viena anglų kalbos mokytoja, 
rusų tautybės Liudmila, 
išplaukė į jūrą „Kalvarija" lai
vu, kuriame ji moko jūrininkus 
anglų kalbos. Jos noras pama
tyti Britaniją buvo toks didelis, 
kad ji atsilakė anglų kalbos 
mokytojos v etos. Jai reikės iš
būti laive 5 mėnesius, nes tik 

Po spalio mėnesio rinkimų į 
Seimą tapo aišku: Lietuvos vi
suomenė radikaliai suskilusi į 
du blokus. Centrinės jėgos, ban
džiusius įsitvirtinti virš abiejų 
blokų, buvo sutrupintos ir lem
tingos kaktomušos nusviestos 
toli į šonus. Lietuvoje neprigijo 
daugiapartiškumo sistema, iš-
skaidanti visuomenės nepasi
tenkinimą, skirtingus interesus 
ir siekimus į smulkių kanalų 
tinklą. Prezidento rinkimuose 
Lietuvos žmogus vėl buvo pri
verstas rinktis tik vieną gali
mybę iš dviejų. 

„Balsavau už Brazauską, už
tatai, kad jis ,mūsų' žmogus, 
lietuvis... O tas — atėjūnas, ką 
mes žinom, koks jis bus? Mes — 
pensininkai. O gal jisai pensiją 
iš mūsų atims?...", — Babtų 
miestelyje, į balsavimo urną 
įmetusi savo biuletenį, kalbėjo 
pusiau akla, suvargusi, lazdele 
stuksenanti kaimo senutė. Šie 
žodžiai būdingai liudija menta
litetą, kuris lemiamai ap
sprendė Lietuvos prezidento 
r inkimų rezultatus. Ta i 
pastebėjo ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadorius Lietuvo
je D. Johnson, pasakęs, kad 
rinkimų baigtį nulėmė tamsus 
ir neinformuotas Lietuvos kai
mas, kuris nėra net pakanka
mai radiofikuotas. 

Šitam mentalitetui Algirdas 
Brazauskas įkūnija dar sovie
tiniais laikais įskiepytą „seimi
ninko" įvaizdį: jis stovi valdžios 
piramidės viršūnėje, jis vienas 
viską žino (kiek Lietuvoje yra 
paršavedžių kiaulių) ir vienas 
viską gali (jo telefoninis skam
butis įjungia šiltą vandenį vil
niečiams). „Šeimininko" valdžia 
neabejojama, nes ji gimsta ne 
čia pat mūsų akyse, o prasideda 
tolimame laike, ateina iš kaž
kur (anksčiau iš Maskvos)... 

Socialistinė formacija, per 50 
metų Lietuvoje nukalta prievar
tos kūju, tebėra labai gaji. 
Valstybė lig šiol savo rankose 
laiko pagrindinius ekonomikos 
svertus. Didžioji dauguma žmo
nių jau buvo prisitaikę prie 
planinės ekonomikos, išmokę 
„kombinuoti" ir parazituoti. 
Tūkstančiai viršininkų patogiai 
gyveno, „sklaidydami" popie
rėlius. Galima suprasti žmonių 
norą tęsti įprastą gyvenimo 
būdą. Šia sovietinės gyvensenos 
inercija ir remiasi LDDP stip
rybė. (Pridėkime dar rusakal

bius pokario imigrantus, kurie 
Lietuvoje, kaip nė vienoje kito
je šalyje, pilietybės teises gavo 
pačiomis palankiausiomis sąly
gomis; jie už A. Brazauską 
balsavo 90-95%). 

1990 m. Lietuvoje iškilo nau
ja visuomeninė formacija, kuri 
kada nors gal bus pavadinta 
landsbergine. J i žūtbūtinai 
plėšėsi iš sovietinės imperijos 
glėbio, veržėsi lauk iš jos „vie
ningos ekonominės erdvės", 
purtė nuo savęs jos ideologijos ir 
psichologijos apnašas. Ji išlaikė 
laisvės žibintą tragiškomis 
1991-ųjų Sausio dienomis, kai 
„pragmatiški politikai" jau 
ruošėsi kapituliuoti: „Nebūki
me savižudžių tauta". Naujoji 
formacija neturėjo patvaresnės 
ekonominės bazės (privatizacija 
tik prasidėjo) ir ją remiančio so
cialinio sluoksnio (ūkininkai tik 
kūrėsi, o inteligentija atšlijo, vis 
šykščiau bemaitinama iš valsty
bes saujos). Šią formaciją už
griuvo pokomunistinės raidos 
konvulsijos ir jai buvo suversta 
atsakomybė už visą sugriuvu
sios sovietinės sistemos chaosą. I 
Besiformuojančios naujos parti
jos, trokšdamos įsiteisinti, 
skaldė ir draskė ją, o ne socia
listinę formaciją (uoliausi dras-
kytojai šiandien gražiai sutup
dyti ant valdžios laktų). 

Landsberginės formacijos 
veikloje ir galvosenoje prieš
taringai maišėsi europiniai ho
rizontai ir provinciniai praeities 
ritualai, geležinis tvirtumas kri
zės situacijoje ir inteligentiškas 
neryžtingumas kasdieninėje 
praktikoje („valdžiabe dantų", 
anot vieno amerikiečio), naivus 
pasitikėjimas gražbyliaujan
čiais ir įtarumo kompleksas, pa
siaukojančio tarnavimo tautai 
etika (išbūti, kol bus pasirašyta 
rusų kariuomenės išvedimo su
tartis) ir sovietmečio palikta 
korupcija (valdininkai išsida
lina sklypus aplink miestą, o 
paskui pardavinėja juos už dole
rius). 

Nustumta iš valdžios viršū
nių, spardoma po laiko viską 
išmanančių ir niekinančių mi
nią genijų, landsbergine for
macija buvo ir vis dar tebėra 
visų esminių reformų progra
muotoja ir varomoji jėga. Tačiau 
šiandien t ie vyrai, kurie 
1991-aisiais išdrįso atsistoti 

Europos kraštuose, padėtis, de
ja, kita. Prezidento institucija 
sukurta stebėti, kad negailes
tinga kapitalizmo eiga (Lietuvo
je pradėjusi reikštis tais pavi
dalais, kurie šiandieniniam 
Vakarų žmogui žinomi jau t ik 
iš istorijos vadovėlių) derintųsi 
su Konstitucijos normomis ir 
žmogaus egzistencijos apsauga, 
kad visos visuomeninės grupės 
ir individai turėtų vienodas 
teises dirbti ir susikurti paken
čiamą gyvenimą. Ta institucija 
pašaukta neutralizuoti visuo
menės priešpriešas, kad jos 
negrėstų valstybės stabilumui. 
Didžioji Lietuvos šviesuomenės 
dalis labai aiškiai suvokė, kad 
šitokiai institucijai sukur t i 
geriausiai tiktų Stasys Lozo
raitis (jo kandidatūrą rėmė visos 
14 Lietuvos politinių partijų ir 
judėjimų, išskyrus vienintelę 
LDDP) — Vakarų demokratijos 
auklėtinis, visą savo tarnavimą 
Lietuvai, diplomatinį patyrimą, 
savo asmeninio gyvenimo ramy
bę padėjęs ant šios institucijos 
aukuro. Lietuvai ši auka pasi
rodė nereikalinga, kaip Biblijoje 
Izaoko auka, kurios Dievas at
sisakė. Tauta nepajėgė vienu 
ypu atsižadėti savo sovietinės 
praeities, jos veikėjų ir jos 
iliuzijų. Lietuvoje nepasisekė 
sudaryti valdžios, kaip skirtin
gų visuomenės interesų derini
mo instrumento, kaip pusiau
svyros akto, kaip visuomeninės 
su ta r t i es . Po prez idento 
rinkimų tapo aišku, kad neat
sitraukėme nuo vienpartinės 
valdžios piramidės, kuri stovėjo 
Lietuvoje 50 metų ir vėl tapo 
atstatyta, pakeitus pirmąjį 
sekretorių prezidentu, kaip Ka-
zachastane ar Kirgizijoje. 

Prasideda naujas Lietuvos gy
venimo etapas, kur lems jau ne 
ideologiniai ginklai (vis rečiau 
bežvanginami), o ekonominis 
potencialas. Tvirtai LDDP ran
kose sukoncentruota valdžia, 
gaivinama palankių Rytų vėjų, 
nelyginant teisinis presas ar 
buldozeris, galutinai įtvirtins 
vienos grupės absoliutų viešpa
tavimą Lietuvoje. Dalis iš tų 
60% Lietuvos rinkėjų, balsavu
siųjų už A. Brazauską, šito šian
dien dar nesuvokia. Bet tai ge
rai supranta tie 40% balsuotojų, 
atidavusiųjų savo balsus už S. 
Lozoraitį. Prezidento rinkimai 
Lietuvoje neužlygino griovio 
tarp dviejų visuomeninių forma
cijų, nes tebėra paliktos visos 

tada laivas grįš atgal į Klaipė
dą. „Bet aš nesigailiu, — kalbėjo 
ji, — aš būsiu mačiusi 
Britaniją". 

prielaidos, kad, ir turėdami 
prieš OMON'o kulkosvaidžius, prezidentą, liktume dar labi? v 
metodiškai genami iš politikos supykę vieni ant kitu. dar gai
lauk į „bibliografų draugijas", siau bartumės, nusivylę patys 

Senos demokratijos šalyse vai- savimi. O Lietuvos traukinys 
džios pasikeitimas neturi esmi- stovėtų vietoje, ilgam įstrigęs 
nio poveikio visuomenės pašto- atsarginių bėgių kelyje... 
vumui ir jos vystymosi krypčiai. Vytautas Kubilius, 
Lietuvoje, kaip ir kituose Rytų Vidmantas Valiušaitis 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Cicero ALT pirm. Stasy* Dubauskas 'ka i rė je įteikia žymenį Cicero miesto 
pareigūnui Town Trustee) John S Kociolko ui prisidėjime pne Cicero Alto 
veiklos, siekiant Lietuvos laisvės ir nepriklausomybes 

— Bet čia matyti toks lošimas, kur daugumas bilie
tų pilni. Mes ir dabar lošiam. 

Mikas pakėlė antakius. 
— Kiekvieną akimirką policija gali apsupti namą, 

užeiti, paprašyti dokumentų ir patikrinti pinigines. Ir 
būtų tuščias bilietas. 

— Eik, eik, tas vokietis su žinia daro. 
— Bet visi lieptai su galu. 
— Ne, tas dar ilgas. Ir galo nematyti. 
Išbaigėm butelį. 
— Gal dar vieną? — pasakiau. 
— Ne, užtenka. Einam į miestą. Jau po trečios — 

krautuvės atidarytos. 
— Skubini, kad tuščio bilieto neištrauktum. 
— Eik, ne! 
Gatvė buvo pilna saulės. Gatvės vidurys žibėjo 

drėgme. Oras buvo pilnas jaukaus, drėgno šiltumo. O 
gal taip atrodė tik todėl, kad iš vidaus pūtė jauki šilu
ma. Truputį į dešinę nuo saulės stovėjo aukštas kami
nas, ir juodi dūmai vis rietėsi apie saulę. Mikas žiū
rėjo į saulę prisimerkęs ir šypsojosi. 

— Čia geriau, negu karčiamoj? — paklausiau. 
Jis visiškai išsišiepė ir giliai įtraukė oro. 
— Su tuščiais juk negrįšim!— atsakė į mano pasta

bą. 
— O ką neši? 
— Palauk, aš turiu gerą mintį. Mes parvešim 

lauktuvių. 
— Kaimynei? 

— Pamatysi. — Pažįstami, — sako Mikas. — O tai moterėlei bus 
Pereina kelias žaislų krautuves ir priperka negerai. 

daugybę žaislų: asiliukų, kurie, apačioj paspaudus, Ji atsisėda prie gretimo stalo ir lagaminėlį pasideda 
smagiai linksi galvas, kraipo uodegas ir linkčioja, ant stalo. Lagaminėlis mažytis, juodas lakuotos odos, 
lesančių paukščiukų, malūnėlių, automobilių, du iš kraštai raudonais siūlais apsiūti. Žandarai palengva 
durpių padarytus miestus, medinių įvairiaformių kala- eina aplink galeriją. Du vyrai pakyla nuo stalų, pasi-
dėlių. Prikrauna abu lagaminus. ima lagaminus ir eina žemyn. Jie turbūt nenori susi-

— Bet kur tu juos dėsi? — klausiu. tikti su žandarais ir naudojasi proga, kai tie atidarinėja 
Mikas šypsosi ir nieko nesako, o aš nieko negaliu lagaminus tolimiausiam galerijos kampe. Bet laiptų 

išgalvoti. Paskui nueinam į stotį, nusiperkam apačioj juos pasitinka du kiti žandarai ir paprašo 
laikraščius, pasiimam po stiklą pieno išrūgom tren- atidaryti lagaminus. Iš tolo negalime matyti, kas juose 
kiančio alaus ir sėdime. Mikas siurbteli alaus, baisiai yra, bet žandarai pasilenkia ir ilgai kažin ko ieško. 
susiraukia ir dairosi, kur išspjauti. 

— Vermouthas geriau būtų, — sakau. 
— Taigi, antrieji taikos metai. 
— Ir daug dar praeis. 
— Man nebedaug. 
— Bet kitiems. Milijonams. 
— Taip. Jiems blogiau. Jiems negreitai 

Vyrai irgi pasilenkia ir aiškina, o nuo viršaus visi 
sužiūra žemyn. Šalia mūsų atsistoja storas vokietis, 
rūko cigarą ir taip pat žiūri. 

— Tie šuns neturi, — pasakau. 
— Jie patys šunes, — piktai atsako vokietis, bet kai 

ateina žandarai ir šuo kažką užuodžia lagamine, jis la-
ateis bai mandagiai jį atidaro, išima nertinį, marškinių, 

laikas, kai turėti ką bus dorybė, o ne nuodėmė. 
— Ir kai šunimi pasivertus nebereikės šniukštinėti 

po svetimas kišenes. Žiūrėk, — parodžiau akimis 
žemyn. 

Apačioj vaikščiojo du žandarai su šunim. Šuo 
uostinėjo lagaminus, krepšius, ir žandarai kai kuriuos 

ryšulėlį sumuštinių ir butelį. 
— Kas čia? — klausia žandaras. 
— Kava, — greitai ir mandagiai pasako. — Ar 

atkimšti? 
Bet žandaras pamoja ranka. Mūsų lagaminai pa

statyti pasieny. Šuo pauosto ir nori eiti tolyn, bet žan-
liepė atidaryti. Nuo gretimo stalo pakilo moteris, darąs atsisuka į žmones ir paklausia: 
pasiėmė lagaminą ir įėjo į gretimas duris, paskui ją 
dar du. Vienas jaunas vaikis, o kitas žilas vyras su 
dviem dideliais lagaminais. Iš kitos salės pusės atėjo 
moteris su nedideliu lagaminėliu ir ėmė belsti į duris. 
Po valandėlės iškiša galvą vyriškis ir valandėlę tyliai 
kalbasi su moterimi. Jos neįleidžia, bet pats išeina į 
tą pusę, užrakina duris, raktą įsideda į kelnių kišenę 
ir nulipa žemyn. Laiptuose susitinka žandarus, galvos 
linktelėjimu pasisveikina ir nueina. 

— Kieno šitie? 
Mikas greitai atsistoja. 
— Sėdėk, — sako man. 
— Didvyris! — nusijuokiu. 
— Kas juose yra? — paklausia žandaras. 
— Vaikams dovanos. 
— Tiktai? 
— Tiktai. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIU TELKINIAI 
PHILADELPHIA, PA 

VASARIO 16-TOSIOS 
ŠVENTĖ 

Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey apylinkių lietuviai šven
tė vasario 7 d. Lietuvos Nepri
klausomybės jubiliejinę 75-ių 
metų sukaktį. Šventę bendro
mis jėgomis ruošė LB Philadel
phijos ir Pietinės New Jersey 
apylinkų valdybos. 

Šventė pradėta 10:30 vai. ryto 
iškilmingomis šv. Mišiomis 
lietuviškoje Šv. Andriejaus 
bažnyčioje Philadelphijoje, 
kurias aukojo šios parapijos ad
ministratorius, kun. Timotiejus 
Burkauskas. Mišių metu giedo
jo Rasa Krokytė ir Šv. Andrie
jaus parapijos choras, jiems 
smuiku pritarė Brigita Kasins-
kienė. 

Šventė buvo tęsiama Philadel
phijos Lietuvių namuose. Po 
vėliavų įnešimo buvo giedami 
JAV ir Lietuvos himnai. Invo-
kacijai sukalbėti buvo pakvies
tas prelatas Leonas J. Peck-Pe-
ciukevičius. Lietuvių ir anglų 
kalbomis Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktą perskaitė minėjimo 
programą vedę Jeannie Dorr ir 
Vidmantas Rukšys. Minėjimą 
pradėjo LB Philadelphijos 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Teresė Gečienė ir Pietinės New 
Jersey apylinkės valdybos pir-
mininks dr. Kazys Gudėnas. 
Įžanginiuose žodžiuose abu pir
mininkai pasveikino susirin
kusius šios lietuviams reikš
mingos šventės proga. Teresė 
Gečienė pristatė Philadelphijos 
miesto burmistrą Edward Ren-
dell, kuris labai šiltai kreipėsi 
į garbingus svečius ir visus lie
tuvius, reikšdamas malonumą 
dalyvauti šiame lietuvių tautos 
Nepriklausomybės minėjime. 
Burmistras perskaitė Phila
delphijos miesto proklamaciją, 
skirtą šiai progai ir pranešė 
malonią žinią, kad vasario 16 
d., antradienį. Philadelphijos 
miesto Rotušės bokšte bus iškel
ta Lietuvos valstybinė vėliava. 
E. Rendell yra dažnas svečias 
Philadelphijos lietuvių tarpe. 

Teresė Gečienė pristatė Penn-
sylvanijos valstijos guberna
toriau? R. Casey atstovę M. 
McCullough, kuri perskaitė 
valstijos proklamaciją, skirtą 
Lietuvos Nepriklausomybės die
nai. 

LB Pietinės NJ apylinkės val
dybos pirmininkas dr. K. 
Gudėnas pristatė Lietuvos 
Respublikos atstovą, Generalini 
konsulą New Yorke Liną Ku 
činską. Lietuvos vyriausybės 
vardu Generalinis konsulas 
pasveikino minėjimo svečius ir 
visus susirinkusius šia iškilmin
ga proga ir išreiškė viltį, kad 
mūsų Tėvynė, nepaisant visų 
sunkumų, ir toliau žengs kles
tėjimo keliu. 

T. Gečienė supažindino su 
šventėje dalyvavusiais lenkų, 
estų, latvių, ukrainiečių ats
tovais, svečiais iš Šveicarijos ir 
kitų užsienio kraštų konsulatų. 

Šiltais plojimais buvo sutiktas 
atstovas iš Pennsylvanijos Švie 
timo departamento Charley 
VVall, kurio pastangomis yra tei
kiama didelė pagalba Lietuvos 
švietimui specn losios pedago
gikos srityje, bendradarbiaujant 
su A.P.PL.E. bendrija. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
Jubiliejaus proga LB Phila
delphijos ir Pietinės NJ valdy
bos įteikė padėkos žymenis 
trims vietinėms amerikiečių 
institucijoms, kurios visada, net 
ir sovietinės okupacijos laiko
tarpiu, rėmė lietuvių tautos 
interesus, o dabar atlieka žymų 
indėlį Lietuvos atstatymo pro- \ 
cese. Tai milijoninio tiražo 
dienraštis „The Philadelphia In-
ųuirer", WFLN-FM radijo stotis 
ir Deborah Hospita! Founda
tion. 
Dr. Kazys Gudėnas papasako

jo, kad WFLN-FM klasikinės 
muzikos radijo stotis 25 metus 
vasario 16-tosios proga leido vel
tui naudotis ju radijo bangomis. 
Šia proga kasmet Lietuvių 
Bendruomenė paruošdavo išsa
mius pranešimus anflų kalba 
apie Lietuvos būklę, primik 
dama amerikiečiams neteisėtą 
Lietuvos okupaciją VVFLN-FM 
radijo stoties atstovas, priim
damas LB padėkos žymenį, radi
jo stoties vardu pareiškė, jog ši 
stotis visada dirbo ir dirbs 
laisvės idealams. 

Teresė Gečienė supažindino 
su Deborah Hospital Founda
tion prezidentu Stanley H. 
Fryszynski,Jr.. ir jo asistente. 
Publika pagerbė juos stovin
čiomis ovacijomis už neįkai
nuojamą šios ligoninė? pagalbą 
Lietuvai. 52 Deborah ligonini < 
specialistai vyko į Lietuvą 
atlikti sudėtingas širdie:-
operacijas vaikams. Praved< 
apmokymus Lietuvos specialis
tams, paliko jiems gausybę vais 
tų bei medicininių įrengimu. 
Ypatingai sunkiai sergančiu-
vaikus Deborah ligoninė atg-
bena operacijoms į Amen k 
Suteikia galimybes Lietuvos 
chirurgams ir kitiems specia
listams pasitobulinti savo p r 
fesijoje. kviesdami juos sf a 
tems. 

T. Gečienė pristatė pagrin'i 
minėjimo kalbėtoją, Lietuvos 
ambasadorių Jungtinėms Tui-
toms Anicetą Simutį. Savo kal
boje Anicetas Simutis, kaip pa
tyręs diplomatas, išsamiai, iš 
istorinio taško apibudino 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovas, jos parodyta ryžtą ;> siekį 
tapti Jungtinių Tautu nare. 

Meninę dali atliko soliste 
Marytė Bizinkauskaitė. daina
vusi JAV, Kanados bei Lietuvos 
operos scenose, o šiuo metu sie
kianti daktarato laipsnio Tem
ple Universitete. Koncerto 
pabaigai dainininkė į sceną 
išsivedė Philadelphijos V. 
Krėvės lituanistinės mokyklos 
gražų pulką jauniausiu moki
nių. Vaikučiai nuotaik-np-u pa 
dainavo dvi dainele.';, lyg 
primindami mums visien-s, kad 
lietuviško? dainos skambės ir 
ateinančių kartų išeivis tarpe. 

CLASSIFIED GUIDE 

Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos mokiniai atlieka programą Philadelphijos ir pietinės New 
Jersey LB apylinkių jungtiniame Vasario 16 tos minėjime. 

Po Vasario 16-tos minėjimo Philadrlphijoje. Iš k minėjimo menine dali 
pravedė* Vidmantas Rukšys, „Draugo" bendradarbė Raimonda B a U b a ė , 
latvių atstovas Eriks Likums ir Rasa Krokyt*' V*s«!kien<:, padėjus? suruošti 
Lietuvos dailininku kūrinių paroda Philadelphijos Lietuvių Kultūros cen 

Po minėjimo visi buvo 
pakviesti į Philadelphijos 
Lietuvių Namų Kultūros centrą 
vaišėms, kur Lietuvių Tautodai
lės Instituto Philadelphijos sky
riaus ir Lietuvių Namų Kultū
ros centro valdybų pastangomis 
buvo surengta Lietuvos daili
ninkų meno paroda. 

Jubiliejinis Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimas Phila
delphijoje buvo kupinas pras 
mingų ir šventiškų momentų 
Norėtųsi dar paminėti, kad LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos rūpesčiu vasario 16 dienos 
vakarą Philadelphia Electric 
dangoraižio šviesos iškilmingai 
skelbė sveikinimą lietuviams 
šio reikšmingo Nepriklauso
mybės jubiliejaus proga. 

Raimonda Rukšienė 

HOT SPRINGS, AR 
KOVO 11-JI IR SOL. N. 

ŠČIUKAITĖS KONCERTAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo trečioji sukaktis Hot 
Springs buvo švenčiama labai 
iškilmingai. Retenybė pas mus 
turėti svečių, net iš Lietuvos, 
kėlusių mūsų nuotaiką ir tei
kusių šventei didingumo. 

Š. Mišias aukojo ir pamokslą 

pasakė svečias iš Čikagos 
prelatas D. Mozeris. Bažnytėlės 
skliautais į dangų kilo sol. 
Nijolės Ščiukaitės nuoširdi 
giesmė, akompanuojant jos vy
rui komp. Juozui Tiškui, sukū
rusiam giesmiu muziką. Jie vėl 
prisipažino, kad tai buvo jaudi
nantis momentas jų gyvenime 
— kompozitoriui neteko anks
čiau kurti religinės muzikos, o 
daininkei giedoti bažnyčioje. 

Akademinė Kovo 11-tosios 
minėjimo dali? tuoipopamadų 
vyko Šv. Mykolo mokyklos 
salėje. Šventę pradėjo LB pirm. 
Stepas Ingaunis. pakviesdamas 
programai vadovauti dr. 
Viktoriją Kihurienę. Buvo 
sugiedoti JAV u- Lietuvos him
nai. Invokacija sukalbėjo prel. 
D. Mozeris. Lietuvos 
nepriklausomos valstybės 
atstatymo akta skaitė N. Saba
liūnas. 

Prieš koncertą visi pasistipri
nome moterų suneštais valgiais. 
Koncertą Nijolė pradėjo daina 
„Tėvynė" (A. Raudonikio), su 
kuria solistė jau prieš porą 
dešimtmečių puoselėjo Tėvynės 
meilę savo tautiečiuose. Nevar
dinsiu visų atl'Ktų dainų, nes 
Nijolė koncertuos dar daugely
je vietovių. Tarp įvairių kom
pozitorių kūrinių nemažai J. 

Nuotr. Ant . Kruš insko 

Tiškaus melodijų, o dainų teks
tai parašyti pačios dainininkės. 

Koncerto progi amos tema 
„Pakalbėkim dar kartą apie 
meilę". Nijolės žodžiais, juk 
mylima nebūtinai tik pavasarį 
ar jaunystėje — mylima visada, 
ir lapams gelstant ir plaukų gi
joms puošiantis sidabru... ir nuo 
laimės svaigsta tada galva... 
Nijolė dainavo apie kūdikį 
lopšely, apie motulę, į kurios 
raukšlelę kiekvieną įrėžėme 
savo metus. Dainavo apie meilę 
svajingai, kuri plati kaip žvaigž
dynai, kaip žydėjimas lauko gė
lių. Na, o giminėlei susirinkus, 
„kai užtraukia dainą iš širdies 
plačiai, tai net sulinguoja po 
langais beržai". Klausėmės, 
džiaugėmės, ašarą kartais ne
žymiai braukėme, į taktą plo
jome ir lingavome. 

Po koncerto dar buvo paben
drauta su svečiais. Nijolė ir 
Juozas, pasikeisdami pasidalino 
įspūdžiais, papasakojo apie 
sunkią padėtį Lietuvoje, apie 
trūkumą darbo jėgos ūkiuose, 
jaunimas beveik visas miestuo
se, dalis jų užsiima perparda
vinėjimu, bet yra ir gražaus 
beisimokančio jaunimo, tai 
būsimoji naujoji inteligentija. 

Salomėja Šmaižienė 

• ' . " • • 
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ATIDARYKITE 
3-ju METŲ CD S ^ S K A I T ^ 

ir — garantuojame — VIENAS JŪSŲ 
T R O Š K I M A S bus išpi ldytas! 
,,Vieno Troškimo" 3-jų metų CD suteikia jums galimybę 

dabar investuoti aukštesniu nuošimčiu, / ^ į ^ y į kuris, jums 
pageidaujant, bus padidinta', kai nuošimčiai kils. 

Sis 3-jų metų certifikatas taip pat gali būti idealus ir jūsų IRA 
pensijos santaupoms. 

Aplankykite vietinį Stan.lard Federal banką arba paskam
binkite šiandien, ^r'^^/^ Mes išpildysime jūsų troškimus! 

Nuošimčiai gali keistis. Mažiausias įnašas $250. Pabauda, jei 
certifikatą išimsite prieš termino pabaigą. ,. ^ ^ 

Standard Federal Bank 
for sevings 

REAL ESTATE AEAL ESTATE 

G RE AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba} 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida';*'_. 
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KMIJECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
p/ofesional iai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

FOR RENT 

linuomojamas 4 kamb. 1 mtag. ardvus 
butas pirmame aukšte. Naujai išdekoruo-
tas. ąžuolo grindys, moderni virtuvė, šaldy
tuvas ir virykla. Prieš parką, Califomia Ave. 
Susidomėjusiems verta pamatyti. Pagei
daujama vyr. amžiaus pora arba vienas 
asmuo. Teirautis vakarais; ta i . 
708-430-2137. 

MISCELLANEOUS 

A \ # I I I IUI A S Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. v i L. i m m %» butas m j^m^ 

M O V I N G 
Tol. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95 th Strat 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581 -8654 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

Taisau, modaliuoju ir atnaujinu 
padėvėtus drabužius. Mezgu 
naujus pagal užsakymą. Jei reikia 
— siuvinėju. Skambinti Ritai, tai. 
312-436-5219 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus; vir
tuvės, vonios kambarius, „siding", „tuck-
pointing", cemento ir dažymo darbai, por-
čiai, langai ir kt. 

Tai. 312-471-5292 

Brighton Pk. apyl. 
Kreiptis tai. 312-376-7883 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

_ - LMCMOuOGuit 
« « * « » • • « « - . < . • • . 

A public service of this ncw%paper 

PAŠAUKĖ MANE... 

ši knyga — tai dabartinio Pa

kuria parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta į daugelį kalbų. Iš lenkų 
kalbos į lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
CMcago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ŽVILGSNIS Į DABARTĮ, atsiminimai, apmąstymai. 
Liudas Dambrauskas. 230 psl $10.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, I dalis. Atsiminimai. 
das Dambrauskas. 676 psl. $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, II dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 462 psl $10.00 

KUNIGAIKŠČIO RADVILO ŽEMĖLAPIS, 1613 m. 
žem. aptarimas. Alg. Gustaitis. 153 psl. . $10.00 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
No. 10. 327 psl $10.00 

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Valutis. 
330 psl $7.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. . . . $10.00 
PAŠAUKĖ MANE... pop. Jono Povilo II biografija. 

Vertė kun. R. Jakutis. 351 psl $4.00 
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKI

NIAI. Rad. L. Karulis, P. Narutis, J. Prunskis. 
246 psl $10.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. Kazi
mieras Barėnas. 44 psl $15.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankutė. 192 psl $7.00 

ISLAMAS, religija, kultūra, valstybė. Ant. Rubsys. 
109 psl $5.00 

GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas. 
199 psl $8.00 

ASMENYBĖ IR RELIGUA. Ant. Paskųs. 156 psl. $6.00 
PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. K. K. Girnius. 

422 psl $10.00 

Pastaba. Užsakant knygas per pastą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL, gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 
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ŽVILGSNIS Į ONOS 
LABANAUSKAITĖS 

GYVENIMĄ IR DARBUS 
Kovo 5 dieną po sniego audros 

Putname nedidelis būrelis Onos 
Labanauskai tės draugų atsi
sveikino su ja Matulaičio slau
gymo namų koplyčioje. Čia už 
mirusios vėlę šv. Mišias aukojo 
prel. V. Balčiūnas, kun . V. 
Cukuras ir Matulaičio namų 
kapelionas kun. R. Krasauskas, 
kuris po Mišių skaitymų trum
pai paminėjo Labanauskaitės 
nueitą gyvenimo kelią, pa
brėždamas, kad ji visą savo 
gyvenimą skyrė ne sau, bet 
Lietuvai ir ypač Lietuvos jauni
mui. Tą įvertino ir Vat ikano 
Sostas, 1950 metais pagerb
damas ją „Pro Ecclesia et Pon-
tiflce" ordinu. 

Labanauskai tė gimė 1901 m. 
spalio 14 d. Dovydžių kaime, 
Papilės valsčiuje, Šiaulių ap
skrity. Ankstyvosios jaunystės 
laikais rusų caro valdžia slopino 
lietuvišką švietimą. Todėl ji 
galėjo mokytis lietuviškoje mo
kyklo je t i k a t s i s t a č i u s 
nep r ik l ausomybe i ir ba igė 
Šiaulių gimnaziją 1924 metais . 
Dar besimokydama šioje mo
kykloje, domėjosi l ie tuviška 
veiklai ir skaitė lietuvišką spau
dą. 1931 metais „Naujosios 
Vaidilutės" straipsnyje „Ką at 
a t s imenu apie Naująją Vaidi
lutę", ji rašė: „Perskaitytas pir
mas N.V. numeris a t idarė tą 
dieną kažkokias duris, įleido 
šv iesos ir n u s a g s t ė vėl ia-
vukėmis kelią". 

Ka i t i k j i baigė Š iau l ių 
gimnaziją, tuojau įsijungė į 
pavasar ininkų veiklą, kuriai 
tada vadovavo prof. J . Ere tas . 
Tais metais buvo rengiamas 
Š i a u l i u o s e p i r m a s i s pa
vasar ininkų kongresas — spor
to i r d a i n ų š v e n t ė . La
banauska i tė kartu su Ere tu 
labai ak tyv ia i dalyvavo to 
kongreso organizavime ir pra
vedame. Kongresas įvyko liepos 
4-7 d., jame dalyvavo beveik 
8,000 pavasarininkų jaunimo iš 
visos Lietuvos. Kongreso daly
viai, ypač jame dalyvavusios 
jaunos mergaitės, prisimena La
banauskai tės iškalbingumą ir 
entuziazmą, kuriuo j i uždegė 
daugelį kongreso dalyvių. Tai 
buvo p i r m a s tok io m a s t o 
k o n g r e s a s n e p r i k l a u s o m o j 
Lietuvoje. 

Labanauskai tės ryšiai su pa
vasar in inka i s nenutrūko. J i 
buvo Pavasarininkių mergaičių 
sąjungos pirmininkė, Pavasari
n i n k ų Federacijų ( jaunųjų, 
mergaičių ir vyrų sąjungų) 
generalinė sekretorė, nuo 1938 
metų — Mergaičių Pavasari
n inkių sąjungos garbės pirmi
ninkė. Ji taip pat aktyviai 
dalyvavo atei t ininkų veiKloj, 
dirbo kar tu su Leimonu ir 
Ere tu , organizuojant ir pra
vedant ateitininkų kongresą 
K a u n e 1937 metais. 

Vytauto Didžiojo universi tete 
ji studijavo teisių fakultete, ku
rį baigė 1933 m. ir t a i s pačiais 
meta is išvažiavo į Prancūziją 
s t u d i j u o t i p o l i t i n i u s i r 
s o c i a l i n i u s m o k s l u s L i l l e 
universitete. Ten ji parašė diser
taciją: „Tarptautinė moters dar
bo teisių apsauga" ir 1935 m. 
gavo teisių mokslo dak t a ro 
laipsnį. Grįžusi į Lietuvą, labai 
uoliai veikė jaunimo organiza
cijose ir katalikiškoje spaudoje. 

1923 metais dr. L Bistras, dr. 
J. Ere tas , dr. P. Karvelis, k u n . 
M. Krupavičius k a r t u su d a r 
keliais jaunosios krikščionių 
demokratų kartos žmonėmis 
ėmė leisti dienraštį „Rytas". Šis 
la ikrašt is kėlė krikščioniškos 
demokratijos, socialinius klau
s i m u s V a k a r ų k u l t ū r o s ir 
demokratijos požiūriu. Laikraš
tis buvo leidžiamas iki 1936 
metų. Baigusi studijas Prancū
zijoje, Labanauskai tė įsijungė į 
šio laikraščio redaktorių šeimą. 
J ame skleidžiamos idėjos dažnai 
nepatiko taut in inkų valdžios 

Ona Labanauskaitė. 

paskirt iems cenzoriams ir kar
tais, išcenzūravus parašytus 
straipsnius, laikrašt is išeidavo 
su ka i kur ia is baltais pusla
piais. Kar ta i s cenzoriams net ir 
to neužtekdavo. Jie bausdavo 
redakciją nemažomis pinigi
nėmis baudomis ir net suim
davo redaktorius . Kadangi La
banauskai tė buvo „Ryto" atsa
kingoji redaktorė, tai ir jai teko 
praleis t i k iek laiko Kauno 
kalėjime už ta i , kad nepakluso 
cenzoriams. J i taip pat redagavo 
ž u r n a l ą ,, M o t e r i s " , k u r i s 
Lietuvoje buvo skiriamas kaimo 
moterims, ir rašydavo apie 
tikėjimo, ku l tū r in ius , socia
l in ius k l a u s i m u s , t e ikdavo 
informaciją apie moterų veiklą 
Lietuvoje ir k i tu r pasauly, apie 
va ikų auklėj imą, sveikatos 
klausimus ir t.t Šis žurnalas, 
kaip ir daugelis kitų lietuviškų 
leidinių, 1940 m. buvo įsibrovu
sių bolševikų sustabdytas. 1955 
m. pradėta leisti to paties var
do ir krypties žurnalas Toronte. 
Kanadoje. Labanauskai tė buvo 
visą laiką šio, galima sakyti, at
naujinto žurnalo artima bendra
darbė. 

Lietuvoje Labanauskaitė taip 
pat dirbo pavasarininkų laik
raščio „Pavasar i s" redakcijoje, 
redagavo „Jaun imo vadą" — 
periodinį leidinį, skirtą vado
v a m s . Š i a m e leidiny buvo 
r a š o m a a p i e o r g a n i z a c i n ę 
praktiką, metodiką, auklybą. 

Pačiu žymiausiu jos darbu 
spaudoje tu rbū t reikia laikyti 
jos pač ios į s t e ig tą , savo 
asmeniškom lėšom leistą ir 
pačios redaguotą , pradžioje 
mėnesinį, o vėliau ėjusį du kar
tus į mėnesį, žurnalą „Lieps
n o s " , sk i r t ą j aunoms mer
g a i t ė m s . J i p radėjo le i s t i 
žurnalą 1937 m. sausio mėn. ir 
leido tol, kol 1940 m. birželio 
mėn. bolševikai jį uždarė. Tai 
buvo gražiai iliustruotas, labai 
modernus, aukšto kultūrinio 
lygio, paremto krikščionybės 
principais žurnalas, kur iame 
taip pat buvo skyriai apie šei
mininkavimą — valgių gamybą, 
namų ir darželių priežiūrą, 
sveikatą k a r t u su nurodymais 

f iz inėms p r a t y b o m s , ap i e 
moterų rūbus ir t.t. Šis žurnalas 
Lietuvoje buvo labai populiarus 
— turėjo per 20,000 jaunų skai
tytojų. Pagal ta is laikais Lietu
vos pe r iod in ių l e id in ių 
prenumeratorių skaičius, ta i 
buvo t ikrai daug skaitytojų. 

Labanauska i t e i l ab iaus ia i 
rūpėjo artimo meilė. Todėl ji 
įstojo į palaimintojo vysk. Jur
gio Matulaičio įsteigtą Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolyną, 
kurio vienas pagrindinių tikslų 
buvo labdarybė. Atlikusi novi
ciatą, 1939 m. Labanauskai tė 
padarė pirmuosius įžadus šiame 
vienuolyne. Bolševikams atei
n a n t , dėl l a b a i a k t y v i o s 
visuomeninės ir ideologinės 
veiklos, ji buvo raginama iš
vykti iš Lietuvos, kad bolševikai 
nesuimtų. Tačiau ji atsisakė iš
važiuoti, pareiškusi, kad ne
galinti apleisti Lietuvos. 1940 
m. pabaigoj ir 1941 m., iki 
bolševikų pabėgimo iš Lietuvos, 
jai teko slapstytis, kad išvengtų 
suėmimo. 

Nors būdama ir vienuolė, skir
dama daug laiko maldai ir kas 
penktadienį pasninkaudama, 
visai susilaikydama nuo valgio, 
j i liko labai aktyvi visuome
niniame darbe, kas savai tę 
važiuodavo iš vienuolyno į 
Vilniaus universitetą skaityti 
paska i tų socialinių mokslų 
studentams. J i ta ip pat vado
vavo Socialinių Reikalų skyriui 
l i e tuv ių admin i s t r ac i j o j e 
vokiečių okupacijos metu. Šiose 
pareigose jai teko globoti ir 
inva l idų va ikų p r i eg l audą 
K a u n e . Vieną d ieną į tą 
prieglaudą vokiečių okupantai 
atsiuntė kareivius, kad išjos iš
vežtų ir nužudytų našlaičius, 
kurie dėl žymaus invalidumo 
negalėjo užaugti naudingais 
darbininkais . Labanauska i tė 
p a s i t i k o šio b a r b a r i š k o 
sumanymo vykdytojus, atsi
s tojusi įėjimo t a r p d u r y ir 
pareiškusi (ji puikiai kalbėjo 
vokiškai!), kad jie galės išvežti 
invalidus našlaičius tik pirmąją 
nušovę. Tokiu savo ryžtu ji 
apgynė našlaičius. 

1943 m. atėjo laikas padaryti 
amžinuosius vienuolės įžadus, 
kuriems ji uoliai ruošėsi. Tačiau 
to laiko vienuolyno vadovybei 
atrodė, kad ji per daug įsi
jungusi į visuomeninę ir net 
poli t inę veiklą, todėl bū tų 
geriau tą tęsti , palikus vie
nuolyną. Labanauskai tė labai 
išgyveno šitą pareiškimą ir su 
dideliu gailesčiu turėjo palikti 
vienuolyną. 

Antrajai bolševikų okupacijai 
artėjant, Labanauskai tė pasi
t raukė į Vakarus ir apsistojo 
Landshute, Bavarijoj, ku r susi
būrė per 200 lietuvių. Karui 
pasibaigus lietuviai su UNRRA-

LIETUVOS VYSKUPAI ROMOJE DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. kovo mėn. 25 d. 

Š.m. vasar io 19 d. į Romą visi ' 
L i e t u v o s vyskupa i a t v y k o 
o f i c i a l i a m viz i tu i , k u r i s 
v a d i n a m a s „ad l imina". P a g a l 
B a ž n y č i o s n u o s t a t u s , v i s ų 
k r a š t ų K a t a l i k ų Bažnyč ios i 
ganytoja i kas penkeri m e t a i Į 
p r iva lo atsi lankyti Romoje ir 
d u o t i p raneš imą apie savo 
pas to rac inę veiklą diecezijoje 
bei k r a š t e šv. Tėvui ir įvairioms 
Romos Kurijos kongregacijoms. 
Šis Lie tuvos vyskupų atsilanky
m a s „ a d l im ina ' y r a p i rmas po 
II p a s a u l i n i o karo. 

M ū s ų ganytojai Romoje iš
buvo dvi savaites. Šv. Tėvas , 
ž i n a n t jo ar t imumą Lie tuvai , 
p r i ė m ė m ū s ų v y s k u p u s su 
i š imt inu prielankumu. Vasar io 
24 d. popiežius pasveikino mūsų 
ganytojus bendroje audiencijoje, 
p r i m i n d a m a s vis iems da ly
v i a m s , k a d šių metų eigoje 
a p l a n k y s Lietuvą. Šeštadienį, 
vasa r io 27 d. koncelebravo šv. 
M i š i a s l ie tuvių ka lba savo 
koplyčioje su mūsų vyskupais ir 
Kolegijos kunigais, dalyvaujant 
Kolegijos alumnams. Po to pasi
sve ik ino i r pasikalbėjo su kiek
v i e n u ša l i a koplyčios esančioje 
salėje. Tą pačią dieną p r i ėmė 

kiekvieną vyskupą privačiai, 
p radedant , žinoma, su kard . V. 
Sladkevičium ir arki v. A. J. 
B a č k i u . B a i g u s p r i v a č i a s 
audiencijas, visi vyskupai buvo 
pakviest i pietų su popiežium. 
Taigi turėjo dar progos kalbėtis 
ir informuoti jį apie dabart inę 
rel iginę, politinę ir socialinę 
padėtį Lietuvoje. Po pietų visi 
dar lankėsi Valstybės sekreto
riate ir kalbėjosi su aukštaisiais 
šv. Tėvo bendradarbiais. Turėjo 
progą informuoti ir informuotis 
įvairiais opiais Bažnyčios da
bar t ies klausimais . Vyskupai 
lankėsi taip pat įvairiose Romos 
Kur i jos kongregaci jose: in
formavo ir gavo patar imų bei 
nurodymų. 

I š k i l m i n g o j e audienci joje 
popiežių Joną Paulių I pasvei
kino kard. V. Sladkevičius. Po 
to ilgą kalbą pasakė šv. Tėvas. 
Kalbos buvo pasakytos lietuviš
kai „L'Osservatore Romano" 
dviejuose puslapiuose atspaus
dino iš t isai abi ka lbas lie
tuviškai ir i tal iškame vert ime 
(vasario 28 laidoje). 

L. T u l a b a 

os p a g a l b a suorganizavo t en 
savo stovyklą. Labanauska i t ė 
b u v o pirmoji šios s tovyklos 
k o m e n d a n t e . 

K u n . J . Vaško. MIC, pakvies
t a , a tvyko į JAV ir nuo 1949 iki 
1956 m. dirbo „Draugo" dien
raščio redakcijoje — redagavo to 
la ikraščio pirmąjį puslapį. Po to 
persikėlė į Putnamą ir vadovavo 
N e k a l t a i Pradėtosios Marijos 
sese rų spaustuvei . 1982 m. jos 
s v e i k a t a pašlijo ir turėjo per
s ike l t i į šio vienuolyno prižiū
r i m u s Matula ič io s l a u g y m o 
n a m u s , k u r ji mirė šių me tų 
kovo 3 d. 

T a i č i a s u m i n ė t o s k e l i o s 
n u o t r u p o s iš jos ilgo krikščio
n i ško ir l ietuviško gyvenimo. 
T e g u Dievas dabar a t lyg ina ja i 
už jos a r t imo meilę ir gyvenimo 
a u k ą . 

Č e s l o v a s M a s a i t i s 

J A V M I S I O N I E R I Ų 
P A G A L B A L I E T U V A I 

N e w Y o r k e veikianti kata
l ikų o rgan izac i j a C a t h o l i c 
Medical Mission Board atsiun
tė L ie tuva i 17,000 flakonų 
vakcinos „Pneumovaks". Vakci
na skiepijami žmonės t a m , kad 
įgytų imuni te tą ir nesirgtų 
plaučių uždegimu. Vakciną, 
kainuojančią beveik milijoną 
dolerių, padovanojo JAV farma
cijos k o m p a n i j a „ M e r c k " . 
Pergabenimo išlaidas apmokėjo 
ir vienkart inius švirkštus Olan
dijoje nupirko New Yorko kata
likų misija. 

Nuo plaučių uždegimo Lietu
voje k a s m e t mirš ta beveik 
tūkstant is žmonių. 1991 metais, 
pavyzdžiui, plaučių uždegimu 
Lietuvoje sirgo 8,590 suaugu
sieji ir 5,436 vaikai; Mirė 1,703 
ligoniai. 

r 

Amžiną a t i l s į 

JONUI ŽADEIKIUI 
mirus , jo žmoną V A L E R I J Ą ir k i tus ar t imuosius giliai 
už jauč iame i r d r a u g e l iūd ime. 

E. V. Artmonai 
L. J. Miežinskai 

E. J. 

R. N. Sabaliūnai 
K. J. Stasiūnaičiai 

Zubrickai 

Hot Spr ings , A r k . 

INTERNATIONAL v _ 
TRAVEL CONSULTANTS j Z / a i f r a S " 

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

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

9525 South 791h Av«nu« 223 Kalvarijų gatvė 
Mcfcory HM, Illinois 60457 Vilnius, Uotuva 

Tatofonah 77-79-97 Ir 77-99-92 

A.tA. 
ONA LIPINIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė 1993 m. kovo 24 d., 1:40 vai. ryto, 

sulaukusi senatvės. 
Gimė Latvijoje, Rygoje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Viktoras, marti Danguolė, duktė 

Gražina; anūkai: Paulius, Diana ir Lisa; seserys: Valerija ir 
Genutė su šeimomis Amerikoje, Marytė su šeima Lietuvoje; 
brolis Juozas su šeima Ispanijoje; pusseserė Uršulė Grincienė 
su šeima, Cleveland, OH. Taip pat daug draugų ir pažįstamų. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Marąuette Parko 
Lietuvių Namų savininkų organizacijai, Lietuvos Dukterų ir 
Pensininkų draugijoms. 

Velionė pašarvota penktadienį, kovo 26 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Iš laido
jimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus, duktė, brolis, seserys, marti, anūkai 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt 
Tel. 312476-2345. 

Donald A. Petkus. Donald M. Petkus. 

A.tA. 
IZABELEI KULIEŠIENEI 

mirus , l iūdintį vyrą ANTANĄ, vaikus bei a r t imuo
sius nuoširdžiai užjaučiame i r liūdime k a r t u . 

Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Pranas Tomaševičius 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro giesmi
ninkei VALERIJAI ŽADEIKIENEI t a r i ame gilios 
užuojautos žodžius, jos mylimam vyrui 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

iškeliavus į Amžinybę. 

Choras ir dirigentas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

T«l. 708-430-7272 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

r\ 
H A G E N 
AIPPO«T 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš
vengsite keleivių spūsties.' 

[vi* Skrydžiai į Vilnių — tris kar
tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome,' 

aplankykite ,,tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hillš, 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 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1993 m. kovo men. 25 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
x A. a. Jonui Žadeikiui, „Iš 

Ateitininkų gyvenimo" sky
riaus „Drauge" redaktoriui 
mirus, kol bus pakviestas nau
jas redaktorius, koresponden 
cijas ir pranešimus apie atei
tininkų veiklą siųskite „Drau
go" redakcijai, pažymėdami, 
kad tai medžiaga ateitininkų 
skyriui. 

x A.a. Jozefina Volkas mi
rė kovo 22 d., sulaukusi 81 m. 
amžiaus. Gyveno California 
Gardens senelių namuose, buvo 
kilusi iš Sintautų. Laidojama 
kovo 26 d. 9:30 vai. ryto iš 
Petkus laidojimo namų Mar-
ąuette Parke. Laidotuvėmis 
rūpinasi Lietuvos Dukterys. 

x Pre l . J u o z a s Antanavi
čius , Panevėžio katedros kle
bonas, vadovauja rekolekcijoms, 
kurios vyksta Lemonte, Pal. 
Ju rg io Matulaičio misijoje 
penktadienį, šeštadienį ir sek
madienį. Rekolekcijas jis jau ve
dė Brooklyne, Apreiškimo 
parapijoje, St. Petersburgo lie
tuviams Floridoje ir Detroito 
lietuvių Šv. Antano bei Dievo 
Apvaizdos parapijose. Prel. 
Antanavičius, lydimas kun. 
Juozo Vaišnio, SJ, buvo užsukęs 
į „Draugą" susipažinti su 
redakcija bei administracija. 
Panevėžyje jis daug darbuojasi 
su ateitininkiškuoju jaunimu. 

x Č i k a g o s skau t in ink ių 
d raugovės sueiga pirmadieni, 
kovo 29 d., 6 v.v. vyks draugi-
ninkės namuose. Visos narės 
prašomos dalyvauti, nes bus 
svars tomi svarbūs ateities 
veiklos planai ir dabarties ei
namieji reikalai. 

x G r a ž i n a Va iča i t i enė 
L.M.K. Federacijos valdybos 
renginių vadovė, priims ir pa
vaišins nares bei viešnias šį 
sekmadienį Balzeko muziejuje 
12 v. dieną visuotiniame susi
rinkime. 

x Nijolės Ščiukaitės koncer
tas ruošiamas Cicere, Šv. An
tano parapijos salėje, sekma
dienį, kovo 28 d., 12 vai. dieną 
(tuoj po Mišių). Kviečiami netik 
Cicero, bet ir tolimesnių 
apylinkių lietuviai pasigėrėti 
koncertu. 

x Lietuvių Operos vienin
telis Bellinio operos „Norma" 
spektaklis įvyksta balandžio 18 
d., 3 vai. p.p. Morton mokyklos 
teatre, 2423 S. Austin Blvd. Bi
l ietai j a u gaunami Vaznelių 
p rekyboje , 2501 W. 71st St.. 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
471-1424. Bilietus galima užsi
sakyti ir paštu tuo pačiu adresu, 
čekį i š r a šan t L i t h u a n i a n 
O p e r a Co., Inc. Bilietų kainos 
35, 25, 20 ir 12 dol. Ten pat 
gaunami ir autobusų bilietai. 
Vaznelių parduotuvė atidaryta 
t ik antradieniais , ketvirta
dieniais, penktadieniais ir šeš
tadieniais nuo 10 v.r. — 4 v. p.p. 
Kviečiame visus nepraleisti šios 
progos ir dalyvauti nuostabia: 
puikios operos spektaklyje. 

(sk» 

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

(sk) 

x Susitikimas su Amerikos 
ambasadorium Lietuvai yra 
rengiamas š.m. kovo 25 d., 
ketvirtadienį, 7 vai. vak. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Susitikimą rengia ir 
visus kviečia JAV LB krašto 
valdyba. 

x Simfoninis orkest ras pri
tars chorui ir solistams per Ver
bų sekmadienio religinį kon
certą Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

x Kovo 26 d., penktadienį, 
7:30 vai. vakare Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje Indianos 
universiteto politinių mokslų 
profesorius Julius Šmulkštys 
skaitys paskaitą „Politinė dife 
renciacija Lietuvoje ir po seimo 
ir prezidento rinkimų". Jis at
sakys klausimus: ar Lietuvoje 
pagaliau jau pradėjo ryškiai 
kristalizuotis politinės srovės, 
ar Demokratinė Darbo partija 
yra iš esmės komunistinis liz
das. Paskaitininko nuomone, 
būtų gal prasmingiau į politiką 
žiūrėti kaip į lenktyniavimą 
tarp įvairių politinių alternaty
vų, o ne tarp patriotų ir antipat-
riotų. Prelegentas aptars 
klausimą, kaip prezidento 
rinkimai gali įtakoti politinę 
diferenciaciją Lietuvoje. Po 
vakaronės vaišės. 

x Reikmenų vajus ateiti
ninkų stovykloms Lietuvoje bai
giamas su šio mėnesio 28 d. 
Dėkojame davusiems, o no
rintiems duoti vietos dar yra. 
Dovanas galima pristatyti į 
Baltic Bakery Marąuette Parke 
ir Ateitininkų namus Lemonte. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos k'.ebonas kun. Jonas 
Kuzinskas, chormeistras An
tanas Linas ir parapijos choro 
valdybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus. kartu su parapijos 
choru, stropiai ruošiasi reli
giniam koncertui, kuris įvyks 
Verbų sekmadienį, balandžio 4 
d. 2 v. p.p. naujai išpuoštoje 
bažnyčioje. 

x UŽSIENIETIŠKI MAIS
TO produktai, išskyrus rūky
tas dešras. 55 sv. — $98. Tik mė
sa ir aliejus — $98. Mažas, bet 
vert ingas — $35. Pervedam 
pinigus doleriais. TRANS-
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Kovo 28 d., sekmadieni, 
po šv. Mišių, Pasaulio Lietuviu 
centre, Lemonte, rengiamas 
Prudent ia l draudos ir finan
sinių patarnavimų kompanijos 
seminaras . Seminaro temos 
nuošimčiai ir šalies ekonomika: 
nauji potvarkiai dėl pensijų per-
vedimo, bankų sertifikatų 
sąvoka; investavimų galimybės: 
ilgalaikė sveikatos priežiūra. 
Renginyje ta ip pat bus 
kalbama, kaip išvengti „proba 
te" proceso, apie „living trust". 
Seminarą rengia Prudential 
atstovai — Angelė Kavakienė ir 
James Coury. Seminare daly
vaus advokatas Robertas 
Zapolis, Prudential manadžeris 
Ken Horn. Po seminaro 
svečiams bus patiektos nemo
kamos vaišės — kava ir pyragai. 
Nuoširdžiai kviečiame apsi
lankyti. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketv irti 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
preke* Lietuvoje į namus. Dvy 
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS, 9626 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, D 60457. 
tel. 708-430-8090. 

(8k) 

„SAULUTĖS" LIETUVOS 
NAŠLAIČIAMS 

Čikagiečiai pas šv. Tėvą Romoje. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jonas Kuzin
skas ir kazimierietė ses. Marilyn Kuzmickus lankėsi Vatikane, kur nuvežė Motinos Marijos 
Kaupaitės beatifikacijos bylos dokumentus. Kovo 16 d. kun. J. Kuzinskas buvo vienas iš šv. Mi
šių su popiežiumi koncelebrantas, o po to turėjo progą pasikalbėti su pop. Jonu Paulium II lietu
viškai ir angliškai. 

x Alg. Brazausko inaugu
racija bus parodyta vaizdajuos
tėj kovo 26 d., 7:30 v.v J.C. 
kavinėj. Vakaronę ruošia J.C. 
Mot. klubas. 

x Stasė Jakubonis iš Chica
go, 111., a.a. kun. Prano Garšvos 
atminimui paaukojo 20 dol. 
Dėkojame. 

x Rekolekcijos Tėvų Jėzui
tų koplyčioje bus kaip ir pra
ėjusiais metais prieš Verbų 
sekmadienį, balandžio 1-4 d. 
(ketvirtadieni, penktadienį, šeš
tadienį), 7 vai. vakare. Negalin
tiems vakare dalyvauti konfe
rencijos su šv. Mišiomis bus 
rytais 10 valandą. Baigsis Ver
bų sekmadieni 10 vai. Mišiomis 
ir pusryčiais. Rekolekcijas pra
ves kun. Alg. Paliokas, S.J. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks šį sek
madienį, kovo 28 d. 1 vai. p.p. 
Gražinos ir Jono Stankūnų res
torane. Susirinkimo tema: „Mes 
ir Lietuva". Laisvas pasi
kalbėjimas ir diskusijos. Susi
rinkimo globėjai Janina 
Vytautas Peseckai. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
CICERO, IL 

ir 

x Doleriai per penkias die
nas pr is ta tomi į bet kurią vie
tą Lietuvoje. Kreipkitės į Bal-
tia Expres: skambinkite nemo
kamai 1-800-SPARNAI a rba 
1-800-772-7624, arba atvykite: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

x Milda Rudaitytė, kuri šį 
pavasarį baigia kulinarijos mo
kyklą, ruošia užkandžius Las 
Vegas Naktų lankytojams. 
Pasaulio Lietuvių centre, Le
monte. Šis renginys bus 
penktd., kovo 26 d. 7 v.v. — 12 
vai. ir šeštd., kovo 27 d. 6 v.v. 
-12 vai. Pasaulio Lietuvių cen
tras kviečia visus išbandyti savo 
laimę. 

(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) 84V7747. . __ 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėn. 
paskutinį sekmadieni, kovo 
28 d. Baltia Express priiminės 
s iunt inius Lietuvių centre 
Lemonte nuo 9 v.r. Teirautis: 
1-800-SPARNAI arba 1-8O0-
772-7624. 

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo deimantinė ir jos at
gavimo trejų m. sukaktis buvo 
pradėta t au t inės vėliavos 
pakėlimu prie Cicero miesto 
valdybos pastatų. Vėliavą 
pakėlė Jūrų Saulių kuopos 
„Klaipėda" garbės sargyba, 
vadovaujant kuopos pirm. Juo
zui Mikul iui . Pagiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyriaus pirm. Stasys 
Dubauskas po savo įvado 
pakvietė Cicero miesto valdybos 
narį (Trustee) John S. Kociolko 
perskai tyt i Cicero miesto 
proklamaciją. Pateikęs pro
klamaciją, p. Kociolko savo 
kalboje prasmingai įvertino 
Lietuvos laisvės sukaktis ir 
pranešė, kad ši vėliava paliks 
iškelta ištisą savaitę. Pirm. S. 
Dubauskas padėkojo jam už 
daugelio metų moral inę 
paramą, padedant Cicero Alto 
pastangoms, siekiant Lietuvos 
nepriklausomybės, ir įteikėjam 
žymenį — bronzinę plokštelę su 
atitinkamu įrašu. J. Kociolko, 
padėkojęs už jo pagerbimą, pa
brėžė, jog į darbą įvairiose tau
tybių organizacijose jį paskatino 
Cicero savivaldybės raštvedys 
<Town Clerk), mūsų tautietis 
John F. Kimbark, 1975 m. 

x Šįmet L. Moterų Klubų 
Federacijos valdyba neruoš 
Velykų stalo, ne? data užimta 
Lietuvių Operos pastatymu. 
Kviečiame visas nares pasigė
rėti mūsų operos darbu. 

x Lietuviai: Nepraleiskime 
šios progos parodyti naujam pre-
zidentui Clintonui ir jo 
administracijai, kad Amerikos 
lietuviai tebesirūpina Lietuva! 

Siųskime telegramas prezi
dentui Clintonui prieš jo pasi
kalbėjimą su Rusijos prezidentu 
Jelcinu, kuris įvyks balandžio 
3-4, Vancouver, Kanada. Tele
grama prašo visuotinio iš
vedimo rusų kariuomenės iš 
Lietuvos ir iš visų Baltijos šalių. 

Telegramą siųsti skam
binkite: Western Union Hot 
Line Operator #9382 t e l . 
numeris 1-800-258-2222; tele
grama kainuos 6.95 dol. ir bus 
siunčiama į Baltuosius rūmus 
prezidentui Clintonui. Tele
gramos kainą padengti galima 
vartoti savo telefono numerį; 
Visa arba Master Charge kor
tas. 

Kol sovietų okupantų ka
riuomenė Baltijos šalyse; 
užsienio investicijos, naujos 
įmonės ir nauji pragyvenimo 
šaltiniai nesivysto. 

Paruošta: Americans for 
Lithuanian Freedom (SOS) 
komiteto. 

pakviesdamas dalyvauti Cicero 
Alto ruošiamame Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime. 
Iškilmėje dalyvavo didelis būrys 
amerikiečių visuomenės — 
lietuvių ir kitataučių. Jų tarpe: 
43-čio distr. atstovas Illinois 
Generalinėje asamblėjoje Jack 
Kubik, Cicero miesto valdybos 
prezidentės pareigas einanti 
Betty Loren (Laurinavičius) -
Maltese ir viešojo saugumo 
direktorius Emil Schullo, Clyde 
Park Distr. prez. Joe Virusso, 
College Board prez. Bob Balsi-
tis, buv. miesto sveikatos komi-
sionierius dr. Ferd. Kaunas, 
Cicero Respublikonų organiza
cijos 9-tos apyl. vadovas (pre-
cinct captain) Mindaugas 
Baukus ir beveik visi miesto 
valdybos nariai. 

Sekmadienį Šv. Antano baž
nyčioje Mišias už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir už visus 
mirusius Cicero Alto narius 
aukojo kun. dr. Kęstutis 
Trimakas, pasakydamas ir 
reikšmingą pamokslą, susie
damas Lietuvos padėtį su 
evangelija. Giedojo parapijos 
lietuvių choras, kuriam vado
vauja Marijus Prapuolenis. 
Bažnyčioje ir salėje dalyvavo 
„Klaipėdos" ir „Gen. T. Dau
kanto" Jūrų Šaulių kuopų ir 
Lietuvių Karių Veteranų 
sąjungos „Ramovė" vėliavos. 

Minėjimui Šv. Antano parapi
jos salėje vadovavo Cicero Alto 
pirm. S. Dubauskas. Kun. K. 
Trimakas pasakė prasmingą 
invokaciją. Antanina Repšienė 
pasveikino Alto pirm. Grožvydo 
Lazausko vardu. Žuvusių už 
Lietuvos laisvę pagerbimui 
pirm. S. Dubauskas ir Tarybos 
narė A. Repšienė uždegė žvakes. 
Nepriklausomybės aktą per
skaitė minėjimo vadovas. Mies
to valdybos atstovas J. Kociol-

,,Ar j ū s angelas? Mano 
mamytė danguje", nedrąsiai 
šnibždėjo ketverių metų mergy
tė baltai apsirengusiai viešniai 
iš Čikagos, kuri, atvežusi dova
nėlių, lankė našlaityną Lietu
voje. Dabar pajuntam tikrąjį 
svorį okupacinės skriaudos 
Lietuvos žmonėms, kur ne vienas 
vienas, įpratęs rūpintis savo 
išlikimu, nebeturi nei noro, nei 
išteklių pasirūpinti už save 
nelaimingesniais. O tokių tikrai 
yra — tiek Amerikoje, tiek 
Lietuvoje. 

Paskatintas dr. Petro Kisie
liaus ir Bron iaus Nainio, 
Pasaul io Lie tuvių Bend
ruomenės prieglobstyje, Čika
goje įsisteigė „Saulutė", Lietu
vos našlaičių globos komitetas. 
Tai grupė nuoširdžiai norinčių 
padėti Lietuvos našlaičiams, 
dirbant su Lietuva, išeivija ir, 
svarbiausia, su nelietuviais. 
Komitete yra: Jūratė Dovilienė, 
Rasutė Stropienė, Dalia Martin-
kienė, Raminta Marchertienė, 
Vida Maleiškienė, Virginija , 
Šaulienė, Milda Jakštienė, Rita 
Kisielienė, Irena Draugelienė ir 
pirm. Indrė Tijūnėlienė (419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, IL 
60089 tel. 708-541-3702). Jonas 
Boguta sutiko talkinti spaus
dinimo reikaluose. 

Kovo 14 ir 21 d. Lietuvių cen
tre Lemonte buvo aptartas ben
dras veiklos p l anas . Kad 
nereikėtų gaišti laiko ir, norint 
kuo greičiau įtraukti ameri
kiečius į Lietuvos našlaičių 
šalpą, p r a d e d a m a k imštų 
žaisliukų rinkliava („Stuffed 
Toy Drive"). Kviečiame visus į 
talką — savo darbovietėse, 
parapijose, mokyklose, sporto 

ko perskaitė Cicero vadovybės 
proklamaciją. Savo įžvalgioje 
paskaitoje miškininkas Jonas 
Žebrauskas pateikė visapusišką 
lietuvių laisvės kovų įver
tinimą, susiejant netolimos pra
eities įvykius Lietuvoje ir išei
vijoje, išreikšdamas viltį, jog 
Lietuva pasieks savo valsty
bingumo įtvirtinimą. 

Minėjimo dalyvių priimtoje 
peticijoje prašoma JAV pre
zidento, Kongreso ir kitų val
džios pareigūnų daryti spau
dimą į Rusijos valdžią, kad ne
delsiant i šves tų savo ka
riuomenę iš Lietuvos teritorijos. 

Meninę minėjimo dalį atliko 
muzikinio vieneto nariai: Vy
tautas Šiškauskas ir Alvydas 
Bl ins t rubas , padainuodami 
keletą lietuviškų dainų, pra
dedant žodiniu įvadu ir palydint 
elektroniniu instrumentu. Taip 
pat kartu su minėjimo dalyviais 
padainavo part izanų dainą 
„Palinko liepa šalia kelio". 
Baigę savo programą, dar 
linksmino dalyvius, pateikdami 
keletą lengvosios muzikos, 
vadinamų „pokario" dainų, 
svečiams besivaišinant skaniais 
užkandžiais, kuriuos paruošė 
Janina Skamienė ir I rena 
Pranskevičienė su talkinin
kėmis. 

V. M. 

Žuvusių dėl Lietuvos laisvės pagerbimui žvakes uždega ALT atstovė An
tanina Repšienė ir Cicero ALT pirm. Stasys Dubauskas. 

klubuose ir t.t. pravesti rinklia
vą, kad Kalėdoms kiekvienas 
našlaitis Lietuvoje (jų yra apie 
10,000) gau tų po kimštą 
žaisliuką. Kadangi amerikiečių 
jaunimas labai mėgsta tokius 
„kimštinukus", prie vajaus la
bai efektyviai galėtų prisidėti 
universitetų lietuvių klubai, 
pravedant rinkliavas prieš
piečių metu. Žaisliukai turi būti 
nauji, arba visai nenaudoti, 
nesudėvėti. Toks užsimojimas 
gal smulkmena, bet kita
taučiams nesunkiai supran
tamas ir įvykdomas projektas. 

Planuojama aplankyti visus 
Lietuvos našlaitynus, susi
pažinti, suprasti jų poreikius ir 
susitarti. Svarbu, kad jie su
t ik tų pri imti užsieniečius, 
norinčius našlaitynuose be 
algos padirbėti po porą mėnesių 
(„volunteers"). Taip pat bus 
ieškoma organizacijų, apsi
imančių pastoviai globoti 
konkre tų našlai tyną. Bus 
stengiamasi rasti rėmėjų, kurie, 
aukodami po 10 dol. per mėnesį 
(arba 120 dol. per metus) susi
tiktų remti kurį vieną vaiką ir 
su juo palaikytų ryšius, kaip 
amerikiečių „Sponsor a Child" 
programoje. Lėšas rinkti komi
tetas stengsis iš amerikiečių, 
pvz., hipodrome arba teatruose, 
kur tam tikrom dienom dalis 
pelno būna aukojama labdarai, 
arba organizuojant priešpiečius 
su sporto ar teatro garseny
bėmis, rengiant žymių žmonių 
paskaitas ir t.t. 

Susirinkusioms pritarus, pri
imtas „Saulutės" (Sunlight — 
Committee to Aid Lithuanian 
Orphans) vardas. Tai pavadini
mas Vokietijoje leisto vaikams 
žurnaliuko, kuris susijęs su 
šiltais jaunystės prisiminimais. 
Šiandien, kaip saulutė, steng
simės įnešti šilumos ir šviesos 
spindulėlį į nuskriaustųjų gyve
nimą. 

Tikimės, kad mūsų pastangos 
bus geravališkai Lietuvoje pri
imamos. Atrodo, kad našlaičius 
globojantiems niekados negali 
būti per daug pagalbos. Komi
teto įsisteigimas taip pat ne
reiškia, kad kiti asmenys ar or
ganizacijos, padedančios Lietu
vos našlaičiams, turėtų nustoti 
dirbti. Tikrai ne, nes darbo yra 
be galo daug! Kiekvienas 
darykime ką galime. Kadangi 
„Saulutė" yra PLB dalis, būtų 
gera i , kad dirbantys su 
našlaičiais savanoriškai mums 
praneš tų , kurį našlai tyną 
remia, kad galėtumėme koor
dinuoti, ne kontroliuoti, t.y. jei 
jau penkios grupės remia 
Vilniaus našlaityną, gal kitai 
grupei pasiūlytumėm remti 
Klaipėdos našlaičius. Bus sten
giamasi užtikrinti, kad šalpa 
tikrai pasiektų remiamuosius. 

Regina Kučienė ir dr. Albina 
Prunskienė susirinkusioms 
papasakojo savo patirtį su 
Lietuvos našlaičiais ir apibū
dino jų gyvenimo sąlygas bei 
lūkesčius. Jos patvirtino, kad 
komunizmo labiausiai nu-
nuskriausti yra seneliai, iš Si
biro grįžę, invalidai ir našlai
čiai. Birutė Jasaitienė, organi
zavusi informacinę vakaronę su 
Gražina Landsbergiene Jau
nimo centro kavinėje, pritarė 
našlaičių talkos būrelio reika
lingumui. Tik dirbant kartu, 
nuosaikiai ir kantriai, gal galė
sime ką nors atlikti ir gal kada 
nors Lietuvos ežerų krašto naš
la i t i s ar našla i tė laimės 
pasaulio čiuožimo čempionatą, 
kaip praeitą mėnesį laimėjo 
penkiol ikmetė ukra in ie tė 
našlaitė. 

Indrė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedrie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
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