
(123 3>GRAT 
FHt LIBRARY OF CONURESS 
RfFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVISION 
UASH'INGTON L'C 20025 

2-CL 

2ND CLASS MAIL 
AMU. 3 1993 

D R A U G A S 
IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 TELEFAKSAS (312) 585-8284 

T H E L ITHUANIAN V V O R L D - W I D E DAILY 
Vol.LXXXIV Kaina 60 c. ŠEŠTADIENIS - SATURDAY, BALANDIS - APRIL 3, 1993 Nr. 64 

Lietuvos ir Rusijos 
premjerai tariasi dėl 

prekybos 
Penktadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 2 d. (Elta) 
— Penktadienį St. Peterburge 
susitinka Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šležvičius 
ir Rusijos ministras pirmi
ninkas Viktor Černmyrdin. 
Įvyks derybos dėl prekybos ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
bei kitų, abi šalis dominančių, 
klausimų. Lietuvos delegacijoje 
— Lietuvos ambasadorius Rusi
jos Federacijai Romualdas 
Kozyrovičius, energetikos 
ministras Algimantas Vladas 
Stasiukynas, užsienio reikalų, 
prekybos ir pramonės ministrų 
pavaduotojai, Lietuvos pramoni
ninkų konfederacijos preziden
tas ekspremjeras Bronislovas 
Lubys, kiti oficialūs asmenys. 
Lietuvos vyriausybinė delegaci
ja turėtų susitikti ir su St. 
Peterburgo meru Anatolij Sob-
čak. 

Lietuvos ̂ ninistras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius 

Svarbiausia — sudaryti 
sąlygas užsienio 

investitoriams 
Ministras pirmininkas 

Adolfas Šleževičius ketvir
tadienį priėmė Tarptautinio 
Valiutos Fondo Siaurės ir Balti
jos šalių egzekutyvinį direk
torių Ingimundur Fridriksson. 
Premjeras informavo apie nau
josios vyriausybės monetarinę 
politiką, pažymėjo, jog vienas iš 
svarbiausių uždavinių — suda
ryti palankias sąlygas užsienio 
investicijoms. Tik su užsienio 
kapitalo pagalba įmanomas Lie
tuvos ūkio pertvarkymas ir plėt
ra, ekonominis nepriklausomu
mas nuo Rytų ir prekybos bei 
ekonominių santykių plėtojimas 
su Vakarų šalimis. 
„Nenormalūs, ekonomikai ža

lingi buvusios Lietuvos vyriau
sybės ir Lietuvos Banko vado
vybės santykiai jau praeityje", 
pasakė Šleževičius. ,,Dabar 
galima geriau koordinuoti ir 
prieš infliaciją nukreiptus veiks
mus, ieškoti būdų, kaip efekty
viau tęsti ekonominę reformą". 
Premjeras pasakė, kad formuo
jant muitų, mokesčių sistemas, 
Lietuvai praverstų Tarptautinio 
Valiutos Fondo ekspertų kon
sultantų parama. 

Centro judėjimas kuria 
partiją 

Lietuvos Centro Judėjimo 
vadas Romualdas Ozolas spau
dos konferencijoje ketvirtadienį 
pasakė, jog kurdamas naująją 
centristinę partiją judėjimas 
konsultuojasi su visomis cent
ristinės pakraipos organizaci
jomis. Centro judėjimo suva
žiavimas įvyks gegužės mėnesį. 

Ozolo nuomone, labai garbin

gai pasielgė ministras pirminin
kas Adolfas Šleževičius, atsta
tydamas savo narystę LDDP. 
„Dabar visi žinos, kurios parti
jos vyriausybė prisiima atsa
komybę ir bando padaryti tvar
ką", pasakė jis. 

Seminarai Lietuvos 
te is ininkams 

Teisingumo ministeri joje 
penktadienį baigėsi dviejų 
dienų seminaras komercinės 
teisės klausimais. Jis surengtas 
pagal Amerikos Teisininkų Aso
ciacijos Centrinės ir Rytų Euro
pos teisinei iniciatyvai remti 
programą CEELI. Jo tikslas — 
suteikti Lietuvos ju r i s tams 
žinių, kaip įforminti tarptautinį 
prekių pirkimą-pardavimą. Pa
skaitų skaityti pakviesti žinomi 
verslo teisės specialistai iš JAV 
ir Vokietijos. 

Pagal Amerikos Teisininkų 
Asociacijos CEELI programą 
nuo praėjusių metų Lietuvoje 
buvo surengti seminarai teismų 
reformos, konstitucinės, komer
cinės teisės temomis. Šiuo metu 
JAV-ose stažuojasi penki Lie
tuvos teisininkai. Amerikiečių 
specialistai buvo atvažiavę pa
dirbėti ministerijose, teismuose. 

Šiuo metu Vilniuje dirba 
CEELI atstovas John Zerr. 

Profsąjungų na r ių 
sus i r inkimas 

Penktadienį Profesinių bend
rijų kultūros rūmuose Lietuvos 
Profesinių Sąjungų Centras ir 
Lietuvos Profesinių Sąjungų 
Susivienijimas rengia profsą
jungų narių susirinkimą. Taip 
Lietuvos profesinės sąjungos 
įsijungs į Europos profesinų 
sąjungų bendrus veiksmus už 
imonių ekonominių ir socialinių 
interesų gynimą. Susirinkime 
dalyvaus Lietuvos prezidentas. 

Atplaukė dovanoti g r ū d a i 

Daugiau kaip 13,000 tonų 
maistinių kviečių į Klaipėdos 
jūrų prekybos uostą iš Pran
cūzijos atgabeno Lenkijos laivas 
„Kopalnia Myslovica". Iškrovę 
šį laivą, dokininkai iš karto 
ėmėsi iškrauti graikų laivą, 
atvežusį bemaž 14,000 tonų 
kviečių. Įplaukti į uostą jau lau
kia duoninius rugius atgabenę 
vokiečių laivai „Bitulka" ir 
„S i lke" , kelyje d a r du 
grūdovežiai. Iki balandžio 10 d. 
į uostą laivais bus atgabenta 
25,000 tonų rugių ir 10,000 tonų 
kviečių, kuriuos Lietuvai pado
vanojo Europos Ekonominė 
Bendrija. 

Turkijos firma p a d ė s 
rekonst ruot i ma lūnus 

Grupė Lietuvos Žemės Ūkio 
Ministerijos ir grūdų perdir
bimo įmonių specialistų lankėsi 
Turkijoje, kur domėjosi šios 
šalies grūdų malimo pramonės 
patirtimi. Su Konys mieste 
įsikūrusia firma „Molino" pasi
rašytas protokolas, pagal kurį 
turkų specialistai įsipareigojo 
Kauno ir Kėdainių valstybi
nėms grūdų perdirbimo įmo
nėms nemokamai parengti re
konstrukcijos projektus. Taip 
pat susitarta, kad Lietuvos 
ūkininkai gali kreiptis į firmą 

JAV tyli dėl Rusijos 
pretenzijų kaimynams 

Čikagos meras Richard M. Daley įteikia prisiminimui knyga besilankančiam JAV ambasado
riui Lietuvai Darryl Johnson 8.m. kovo 26 d. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

JAV LB bijo naujos Maltos 
Washington, DC, balandžio 1 „Monroe doktriną'. siekiant ap-

d. — JAV Lietuvių Bendruome- saugoti buvusiose Sovietų Są-
nė JAV spaudai išsiuntinėjo jungos respublikose gyvenančių 
žinią, jog savo narių vardu jie TUSX^ teises. JAV LB yra įsiti-
reiškia „didelį susirūpinimą, 
kad (Vancouver mieste) vyk
siančioj! viršūnių konferencija 
netaptų antrąja Malta". Tai pa
reiškė JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Al
gimantas Gečys. Daugelis Pa
baltijo interesų rėmėjų sakė, 
kad pereita JAV-Rusijos viršū-

kinusi, kad šis Rusijos užsienio 
politikos reiškiny> yra pasenęs 
ir pavojingas. ^ ošiantis viso 
regiono stabilumui. JAV LB 
vicepinnininkė adv. Regina Na-
rušienė pareiškė: „Tai tikrai 
nepasitarnaus JAV nacionali
niam saugumui, jei JAV tyliai 
parems Rusijos vienšališkas in-

nių konferencija su prezidentais tervencijas kitose šalyse. 
Bush ir Gorbačiovu Maltoje pri- NauJUJų Rytų Europos demo-
skyrė Pabaltijį Sovietų įtakos k r a t W pakirtimas nepasitar-
sferai. nauja taikai tame regione". 

Per praėjusius aštuonis mė- Lietuvių Bendruomenė taip 
nesius Rusijos valdžia sus- Pa t Pareiškia: „JAV valstybės 
tiprino savo kampaniją puose- sekretoriaus VVarren Chnsto-
lėjant vadinamąją Rusijos P h e r Pasisakymai, kritikuo

jantys Pabaltijo valstybes už 
~ žmogaus teisių pažeidimus, re

miantis tik Rusijos nepagrįstais 
teiginiais.nestiprina šių kraštų 
rėmėjų pasitikėjimo Amerika". 

Vakarietiškas 
mokymo centras 

Kaunas , balandžio 1 d. (Elta) 
— Prie Vytauto Didžiojo univer
siteto JAV-Baltijos Fondas 
įsteigė Municipalinio mokymo 
centrą. Paga l specialią 
programą čia savo kvalifikaciją 
galės kelti savivaldybių darbuo 
tojai — nuo žemiausio rango tar
nautojo iki paties mero. Pa
skaitas skaitys lektoriai iš 
Amerikos — universitetų pro
fesoriai, savivaldybių ir miestų 
sąjungos atstovai, taip 

Daugiau mokės už 
linus 

Vilnius, balandžio 2 d. (Elta) 
— Linininkystė — viena iš prio
ritetinių Lietuvos pramonės 
šakų, nyksta. Ankstesniais 
metais būdavo superkama apie 
12-13 tūkstančių tonų pluošto 
žaliavos, o praėjusiais — du 
kartus mažiau ir kelis kartus 

pat prastesnės kokybės. Dvi linų 

Seime svarstoma 
pensininku padėtis 
Vilnius, kovo 25 d. — Socia

linių reikalų ministras pranešė, 
kad balandžio mėnesį numato
mos 5,000 talonų pensijos — tai 
pusė vidutinio uždarbio. G. 
Vagnorius pastebėjo, kad galio
ja Pajamų garantijų įstatymas, 
kuris neleidžia indeksuoti pen
sijas ir atlyginimus kitaip, negu 
kainas. 

Indeksavimas tačiau nutrauk
tas praėjusių metų žiemą; dabar 
tiktai „didinama". Nors pensi
jos ir bus pusė atlyginimo, bet 
ta alga irgi santykinai yra 
sumažėjusi 3.8 karto. 

Proporcingai mažėja ir gamy
ba. Pagal Vagnoriaus siūlymą, 
atstačius darbo užmokesčio 
fondą, iš mokesčių būtų su
rinkta lėšų pensijoms. 

Po to Seimo narys M.Visoka
vičius pareiškė: „Vagnorių ir jo 
siūlymą turėtų patikrinti psi
chiatras". Po tokio pasiūlymo 
opozicinė grupė Tėvynės San
tara pareiškė nedalyvausianti 
posėdžiuose, kol Visokavičius 
neatsiprašys. Opozicija išėjo iš 
posėdžių salės. 

perdirbimo įmonės dėl žaliavų 
stokos jau nedirba, dar kelios 
turės užsidaryti artimiausiu 
metu. Pasitarti, kaip įveikti 
krizę, į Pramonės ir Prekybos 
Ministeriją trečiadienį buvo 

Lietuvos savivaldybių pareigū
nai, grįžę iš stažuotės JAV. 

Pi rmas is mokymo ciklas 
pradedamas balandžio 5 dieną. 
Jo tema — Savivaldybių parei
gūnų viešojo administravimo 
vakarietiškos koncepcijos. Bus susirinkę visų dešimties šalies 
skai tomos paska i tos apie linų pirminio perdirbimo ir trijų 
renkamosios ir vykdomosios tekstilės įmonių vadovai, ūki-
valdžios santykį, municipalinį ninkai, mokslininaki, kai kurie 
biudžetą, ekonomiką ir naujų linus auginančių bendrovių bei 
darbo vietų kūrimą, infrastruk- žemės ūkio ministerijos atsto-
tūros plėtotę, planavimą. vai. 

Municipalinio mokymo cent- Pasitarime nuspręsta, kad 
ras Kaune veiks ištisus metus, fabrikai beveik 50 milijonu 
Pagal bendrą visoms Baltijos talonų skolą už praėjusiais 
šalims JAV-Baltijos Fondo fi- metais supirktą žaliavą žem-
nansuojamą municipalinio mo- dirbiams grąžins artimiausiu 
kymo programą tokie mokymo laiku. Už šiais metais išau-
centrai įsteigti ir Rygoje bei gintus kokybiškus linus žem-
Taline. dirbiai gaus bent du kartu 

didesnį pelną, nei jie gautų tam 
„Molino", kurios specialistai P a č i a m P l o t e užauginę javus. 
parengs nedidelių malūnų pro- T a ' t u r e t l * Paskatinti nedelsti 
jektus, per mėnesį juos sumon- s u l i n ų .*?» i r ^ n g t i s auginti 
tuos bei paleis. juos kokybiškesnius. 

— Britanija kovo 19 d. nuta
rė Latvijai grąžinti apie 71.35 
milijono dolerių vertės aukso, 
kurį Anglijos Bankas saugojo 
nuo II Pasaulinio karo pradžios. 
Britanijos ambasadorius Latvi
jai Richard Samuel ir Latvijos 
užsienio ministras Georgs And-
rejevs Rygoje pasikeitė diploma
tinėmis notomis, pagal kurias 
Britanija kovo 31 d. perkels į 
Latviją 210,719.919 uncijų aukso. 

— Estijos ir Latvijos mi
nistrai pirmininkai kovo 15 d. 
Limbadži. Latvijoje pasirašė 
Latvijos-Estijos laisvos prekybos 
sutartį. 

— Balandžio 1-osios „Drau
go" pirmame puslapyje buvo 
„melagių dienos" pokštas: 
kilometrai buvo neteisingai 
išversti į mylias. Žinutė turėjo 
taip atrodyti: Vyriausybei pa
tvir t inu? Lietuvos sienų 
žymėjimo ženklus, Lietuvos 
sienų ilgis - 1,842 km (1,144 
mylios), jūros siena — 99 km (62 
mylios), Lietuvos siena su Bal
tarusija — 724 km (450 mylios), 
su Latvija - 610 km (379 my
lios), su Rusija - 303 km ( 188 
mylios) ir su Lenkija — 106 km 
(66 mylios). 

VVashington, DC, balandžio 1 
d. — Savo pastangomis remti 
Rusijos prezidentą Boris Jel
ciną, Clinton administracija 
rizikuoja pakirsti savo pačios 
paskelbtus pasaulinės užsienio 
politikos tikslus, rašoma JAV 
Lietuvių Bendruomenės ameri
kietiškai spaudai paruoštame 
informaciniame lape. „Skubėji
mu remti Rusijos demoratinę 
valdžią, Clinton administracija 
sudaro vaizdą, kad duoda žalią 
šviesą Rusijos valdžiai ir užsie
nio politikos įstaigoms ir toliau 
kurti vadinamąją Rusijos „Mon
roe doktriną", pagal kurią Rusi
jos užsienio politika Rusijai pri
skiria teisę elgtis kaip taikos 
palaikytoja visoje buvusios 
Sovietų Sąjungos teritorijoje. 

JAV politikos gairės 

Rusijos „Monroe doktrina" 
tiesioginiai priešinasi Clintono 
administracijos užsienio politi
kos vedamosioms gairėms, bū
tent: 1. Tęstinumas tarp vidaus 
ir užsienio politikos, 2. Svarba 
pertvarkyti JAV saugumo poli
tiką ir pajėgas, duodant didesnę 
svarbą tarptautiniam bendra
darbiavimui tiek diplomatiniam 
konfliktų išvengimui, tiek ir 
taikos palaikymo uždaviniuose. 
3. Pluralizmo ir valdymo pagal 
įstatymus puoselėjimas. 

Rusijoo „Monroe doktrina" 
taip pat tiesiogiai prieštarauja 
JAV interesams tame regione, 
apie kuriuos neseniai kalbėjo 
JAV valstybės sekretorius War-
ren Christopher, lankydamasis 
Chicagoje, kai jis skatino JAV 
paramą rusų tautai, jai siekiant 
įvykdyti „tuo pačiu metu tris 
revoliucijas". Trečiąją iš tų revo
liucijų j is apibūdino taip: 
„agresyvią, ekspansionistinę 
imperiją perkeisti į taikią, 
modernišką tautą-valstybę". 

JAV pareigūnai tyli 

Tačiau nepaisant to, rašoma 
LB Visuomeninių Reikalų raš
tinės paruoštame informacinia
me straipsnyje, JAV ad
ministracija pasirinko teikti 
maža paramos tiems rusams, 
kurie tiki, kad Rusija turinti at
sikratyti imperinių nuotaikų ir 
veiksmų. Pavyzdžiui, rašoma 
LB Washingtono raštinės vedė
jos Astos Banionytės paruoš
tame pranešime, kovo 19 d. JAV 
Taikos Instituto suruoštoje 

ESBK stebės 
mažumas Estijoje 

Talinas, kovo 31 d. - Taline 
ir šiaurrytinės Estijos Narvos 
mieste savo veiklą pradėjo 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos (ESBK) 
misija tarpkultūrinio supratimo 
puoselėjimui tarp įvairių 
etninių grupių Estijoje. Ba
landžio pradžioje ši misija taip 
pat įsikurs šiaurrytinės Estijos 
pramoniniame mieste Kohtla-
Jarve, kurio gyventojų didžioji 
dauguma yra rusai. 

Bendradarbiaudama su vieti
nių savivaldybių pareigūnais 
bei paskirais gyventojais misi
ja stengiasi susidaryti vaizdą, 
kokia yra etninė padėtis tose 
vietovėse. Ši misija yra viena 
pirmųjų tokių pasaulyje, kurios 
tikslas yra diplomatinėmis prie
monėmis išvengti konfrontacijų. 
Jos tikslas taip pat yra objek
tyviai informuoti ESBK nares-
šalis apie įvykius Estijoje. 

konferencijoje Washingtone, 
Valstybės departamento 
politikos planavimo direktorius 
amb. Samuel Lewis pasakė, jog 
JAV administracija nėra pasi
ruošusi komentuoti Rusijos 
„Monroe doktrinos", pasi
rinkdama verčiau stebėti jos 
rutuliojimąsi. 

Kalbėdamas per CBS televizi
jos programą „Face the Nation" 
kovo 28 d., valstybės sekretorius 
Warren Christopher pasirinko 
neatitaisyti vieno žurnalisto 
klaidingą pareiškimą, neva Pa
baltijo valstybės diskriminuoja 
jų teritorijoje gyvenančius 
rusus. Sekr. Christopher net 
pasakė, kad susitikęs su Rusi
jos užsienio ministru Andrėj Ko-
zyrev Genevoje, jis jį užtikrinęs, 
kad JAV remsianti visas Rusi
jos pretenzijas. Jis davė tokį 
užtikrinimą, nepaisant fakto, 
kad iki šiol rusai nėra pateikę 
nei vieno diskriminacijos atve
jo tarptautinėms žmogaus teisių 
delegacijoms ištirti per praėju
sius metus. 

Rusija pirmoji nukentės 

Tokie JAV administracijos 
elgesiai tik stiprina Rusijos 
„Monroe doktrinos" puoselė
tojus, kurie dažnai sakosi ats
tovaują „centristinei pozicijai" 
Rusuos užsienio reikalų minis
terijoje. Nesipriešindama šiai 
doktrinai, rašoma informacinia
me lape, JAV duoda signalą 
Rusijai, kad jai nereikia veikti 
per tarptautines organizacijas, 
sprendžiant konfliktus ir sie
kiant diplomatine veikla iš
vengti konfliktų. Nereikalau
dama žmogaus teisių pažeidimų 
specifinių parodymų, JAV alina 

, tiesos ir teisingumo standartus. 
Jei Rusijos „Monroe doktri

nai" bus leista likti, nepatrau
kiant teisiškon atsakomybėn — 
baigiamas pranešimas — to 
regiono naujųjų demokratijų 
tarpe kils nepasitikėjimas ir 
cinizmas tarptautinės teisės 
atžvilgiu. Visos naujosios 
demokratijos Rytų Europoje bei 
buvusios Sovietų Sąjungos te
ritorijoje, ne tik Rusija, siekia 
įveikti ekonominio bei sociali
nio persitvarkymo uždavinius. 
Jei nebus konstruktyvaus dia
logo, santykiai tarp šių tautų 
blogės ir tai jų dėmesį nutrauks 
nuo savo visuomeninių, ekono
minių sistemų pertvarkymo. 
Rusija pati pirmoji nukentės 
nuo šios „Monroe doktrinos" 
pasekmių. 

KALENDORIUS 

3 d.: Ričardas, 
Irena, Vytenis, 

Balandžio 
Kristijonas, 
Rimtaute. 

Balandžio 4 d.: Kančios 
(Verbų) sekmadienis, Izidorius, 
Alėta, Algaudas, Egle. 

Balandžio 5 d.: Didysis 
pirmadienis, Vencentas Ferrer, 
Krescencija, Žyginte. Rimvydas. 

Balandžio 6 d.: Didysis an
tradienis. Celestinas. Sikstas. 
Vilimas. Daugirutis, Žintautė. 

ORAS CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 5:32. 
leisis 6:18. Temperatūra dieną 
43 F (8 C), dalinai saulėta, šil
čiau, naktį 25 F (- 4 C). 

Sekmadienį saulė teka 6:31. 
saulėta, temperatūra sieks 50 F 
F (10 C), panašus oras pirmadie
nį. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 3 d. 

PASIRŪPINKIME IR SAVO 
ORGANIZACIJOS 

REIKALAIS 
idėjos sesės ir Brangios 

broliai! 

Kristaus prisikėlimo džiaugs
mu dalindamiesi, sveikiname 
visus mūsų sąjūdžio bendra
minčius bei šio skyriaus ^Drau
go" skaitytojus ir linkime, kad 
prisikėlusio Kristaus artumas 
Velykų rytą, varpų gaudime, šv. 
Mišiose ir Jo paskelbtoji ramybė 
Jus lankytų ir džiugintu ne tik 
Velykų rytą, bet ir visą jūsų 
gyvenimą. 

Šiandien vėl atbunda mūsų 
tėvynė. Tačiau ją gaubia sunkūs 
darbai ir rūpesčiai. Pusšimtis 
metų komunistinėje „tvarkoje" 
paveikė ir mūsų tautiečių 
dorovę. Dabar jau jaučiamas at
sinaujinimas, sveikos sąžinės 
atstatymas — mes tose pastan
gose aiškiai matome atei-
tininkiškų principų pritaikymą 
kasdieniniame gyvenime. Jau 
pradėtas vasarinių stovyklų 
darbas, kuris tiek daug 
prisideda prie jaunų širdžių su-
artinimo su Kristumi. Šiemet 
Lietuvos Ateitininkų federacija 
gavo Berčiūnų vasarvietę, 
netoli Panevėžio. Tai tik vienas 
iš pragiedrulių. Ir kitose vie
tovėse, kur galės susirinkti 
jaunieji ateitininkai,-ės, reikia 
labai daug paruošiamosios 
talkos — nuo kanalizacijos įve
dimo iki valgyklos atstatymo, 
kad stovyklautojams nereikėtų 
po tris kartus dienoje suvaikš
čioti ištisus kilometrus, kad 
pasimaitintų. Berčiūnuose 
norima atstatyti ir komunis
tinio režimo susprogdintą 
bažnytėlę. Kaip matote, tai vien 
Berčiūnų stovyklavietei reikia 
daug talkos. Šiam darbui vado
vauja kun. Rimas Gudelis, 
mums gerai pažįstamas, nes 
mūsų tarpe praleido ilgesnį 
laiką, kai pernai lankėsi JAV-
se. Šiuo metu jis Lietuvos Atei
tininkų federacijos vicepirmi
ninkas ir Berčiūnų stovyklos 
kapelionas. 

Tai tik viena iniciatyva; pana
šūs darbai laukia talkos kitose 
stovyklavietėse bei Ateitininkų 
rūmuose Kaune, kuriuos irgi 
tikimasi atgauti . Darbams 
talka jau telkiama, bet trūksta 
lėšų. Jų tikrai labai trūksta. Ir 
čia natūraliai krypsta žvilgsnis 
į mus, užjūriuose įsikūrusius 
ateitininkus. 

Daug kas į mus kreipiasi — 
giminės, nauji draugai, pažįs
tami iš tėvynės. Prašymams lyg 
ir galo nėra. O tačiau gerai ži
nome, kiek svarbūs tokie 
jaunimo ugdymo darbai. Be 
mūsų konkrečios paramos bus 
beveik neįmanoma įgyvendinti 
tuos taurius pasiryžimus — 
sukurti naujas Dainavas ir 
Neringas tėvynėje. Todėl 
kviečiame Jus visus talkon. 
Kreipiamės į Jus kaip individai, 
bendros idėjos siekėjai — nebėra 
laiko laukti, kol darbais apkrau
tos valdybos ir vadovybės į mus 
kreipsis su aukų prašymais. Va-

VELYKŲ ŠOKIAI 
JAUNIMUI 

Tradiciniai Velykų šokiai, 
ruošiami Čikagos studentų atei
tininkų draugovės, bus Velykų 
dieną, balandžio 11 d., 8 v.v. 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Lietuviškas jaunimas (nuo 16-os 
metų amžiaus), jų draugai ir 
draugės kviečiami pabendrau
ti ir pasilinksminti. 

sąra jau čia pat, todėl nuošir
džiai kviečiame Jus talkon — su 
šimtinėmis, dešimtinėmis, 
doleriukais ir net centukais. 
Tenelieka nei vieno, kuris šios 
iniciatyvos ratan neįsijungtų — 
bus tokių iniciatyvų ir daugiau, 
bet dabar reikia jungtis į šią 
konkrečią akciją. 

Džiugu mums pranešti, kad 
yra gautas vienos šeimos ra
ginimas šią akciją pradėti dabar 
ir pažadas mūsų visų aukas pa
dvigubinti. Tad siųskite savo 
aukas Jaunučių Ateitininkų 
sąjungos iždininkei Nijolei Lap-
šienei, 4170 Echo Road. Bloom-
field, Michigan 48013; čekius 
rašyti Lithuanian Youth Fe-
derations Ateitis. Aukos nura
šomos nuo mokesčių. 

Tiek daug aukų sudėję bendrų 
darbų pynėn, dabar atkreip
kime savo dėmesį ir savo gera
širdiškumą mūsų pačių 
organizacinės veiklos 
reikalams. Pirmoji jaunučių 
stovykla prasideda birželio 19 d. 
— tad laiko nedaug, o darbų be
galės. Be išteklių, nebus galima 
įgyvendnti tų siekių, kurie 
prasmingai padėtų jaunųjų 
l ietuvių krikščioniškam 
ugdymui. Atverkime savo širdis 
ir pinigines. Ir neužmirškime, 
kad šį kartą mūsų auka bus 
padvigubinta. 

Birutė Bublienė 
Vytautas P. Vygantas 

Philadelphijoje ateitininkų ruošto šv. Kazimiero minėjimo programos 
atlikėjai. Iš k. - solistė ir deklamuotąja Rasa Veselkienė, paskai t in inkas 
Vėjas Liulevičius ir Mišių skaitinius skaičius Danutė Gedeikienė. 

Nuotr. M. V i l i a m i e n ė s 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ 
PHILADELPHIJOJ 

Philadelphijos ateitininkai šv. 
Kazimiero, Lietuvos globėjo, 
šventę šventė kovo 7 dieną. 
Pamaldos vyko Šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Šv. Mišias už Lietu
vos jaunimą aukojo kun. T. Bur-
kauskas, skaitymus skaitė 
Danutė Gedeikienė, solo giedojo 
Rasa Veselkienė. 

Po pamaldų papuoštoje 
parapijos salėje vyko trumpos 
vaišės ir viešas minėjimas. Dr. 
A. Juzaitis rengėjų vardu 
pasveikino susirinkusius, 
priminė gausias lietuvių tautos 
maldas į šv. Kazimierą praeityje 
ir numatomas ateityje, nes ir 
dabartinė prezidentinė vėliava 
buvo pašventinta priėjo karsto. 
Supažindino ir su paskai
tininku, Penn universiteto 
doktorantu, Vėju Kazimieru 
Liulevičium. 

Vėjas Liulevičius yra čikagie-
tis, baigęs istoriją Čikagos 
universitete. Pernai metus 
tolimesnių studijų reikalais 
praleido Vokietijoje ir Lietuvoje. 
Dabar ruošia disertaciją Penn u-
te. Nuo jaunų dienų atei
tininkas, vienas iš moksleivių 
ateitininkų Padėkos dienos ir 
žiemos kursų programos ruo
šėjų, ,,Gaudemus" bendra
darbis. 

Trumpai peržvelgęs šv. Kaži-

BAIGĖSI REIKMENŲ VAJUS 
STOVYKLOMS LIETUVOJE 

Reikmenų vajus Lietuvos 
jaunimo stovykloms baigtas. 
Siunta paruošta (penktadienį). 
Ji turi pasiekti Lietuvą prieš 
stovyklų pradžią. 

Stovyklos prasideda birželio 
19 d. Kas 12 dienų jose keisis 
stovyklautojai — vieni iš
važiuos, kiti atvažiuos. Taip 
vyks šeši pasikeitimai per visą 
vasarą. Koks tai ypatingos 
aukos darbas žmonių, kurie šias 
stovyklas organizuoja ir 
pašvenčia savo laiką, jėgas ir 
sugebėjimus auklėti ir ugdyti 
Lietuvos jaunimą savo Bažny
čios ir Tautos gerovei. 

Reikmenyse — širdis 
vaikams. 

Stovyklautojai gaus daug įvai
rios ir reikalingos medžiagos. 
Gausybėje reikmenų darbams ir 
mokymui rasta daug ir „šir
dies", širdies vaikams — šokola
do, saldainių, razinkų ir net 
gausybę dėželių ..chocolate 
chip" miltelių, pyragaičiams 
kepti (ačiū M. Umbrasienei). 
kuriais bus galima stovyklau
tojus daugelį kartų pavaišint. 

Siuntiniai daugelio buvo pui
kiai paruošti. Ateitininkų sen
draugių valdyba dėkoja visiems 
už suaukotus reikmenis ir už 
finansinę paramą. Visiems 
nuoširdžiausias ačiū! 

TRUMPAI 

Kun. A. Lipniūno kuopos na
riai renkasi savo gavėninėms 
rekolekcijoms šį šeštadienį, bal. 
3 d.. Ateitininkų namuose. 

Ateitininkų Gydytojų Korp! 
Gaja nariai šį sekmadienį turės 
apvalaus stalo diskusijas Atei
tininkų namuose, Lemonte, 
12:30 v. p.p. Tema — „Finansi
nės problemos, aprūpinant 
medicinos patarnavimu 
JAV-se". 

Ateitininkų namuose daugėja 
lietuviškų krikštynų, priešves-
tuvinių mergvakarių ir įvairių 
šeimyninių švenčių. Aplinka 
jauki ir patogi nedideliems (iki 
100-120 asmenų) suėjimams. 

-jdv-

miero karališką kilmę ir jo dory
bes, prelegentas plačiau 
nagrinėjo šv. Kazimiero 
vaidmenį lietuvių tautai amžių 
slinktyje. Tam jis pasirinko du 
įvykius, kuriuos pats grafiškai 
pavaizdavo dviejuose paveiks
luose: 1. šv. Kazimiero pa
veikslas katedros koplyčioje ir 
2. kronikose minimas šv. Kazi
miero pasirodymas ir pagalba 
Lietuvos kariuomenei keliantis 
per Dauguvą mūšyje su rusais 
dėl Polocko. 

Detaliai apsakęs paveikslą 
katedroje, kur šv. Kazimieras 
pavaizduotas su dviem dešinėm 
rankom, prelegentas mano, kad 
tai gali simbolizuoti Kazimiero 
lietuviams siūlomą ypatingą 
pagalbą savo antrąja stip
rinančia ranka. Todėl jo užta
rimu mes turim drąsiai kovoti, 
kad kiltume ir keltume. Kilti 
patiems ir savo pavyzdžiu 
padėti keltis kitiems. 

Antrasis paveikslas — šv. 
Kazimieras ant balto žirgo pa
deda lietuviams persikelti per 
Dauguvą ir nugalėti priešą — 
simbolizuoja, kad šventasis (net 
miręs) padeda apginti tėvų 
žemę. Jis tapo simboliu kovose 
su Maskva ir kartu šaukia mus 
persikelti. Persikelti iš da
bartinės sunkios politinės padė
ties į pilną demokratiją, į pilną 
tautos vidinės jėgos pasi
reiškimą, iš materializmo į 
dvasios stiprybę, iš gyvenimo 
dejonių į gyvenimo džiaugsmą, 
iš mūsų nepasitikėjimo savimi 
į puolimą. Persikelti iš tamsios 
praeities i šviesią ateitį ir 
laisvę. 

Kaip šv. Kazimieras stovėjo 
ant amžių slenksčio baigiantis 
viduramžiams, taip ir mums 
prasideda naujas amžius su 
nauja dvasia. Kaz imie ras 
nurodo mums veiklos kryptį, ra
gina ir drąsina į veržimąsi pir
myn. Jis šaukia mus, kaip atei
tininkus, kaip tikinčius, kaip 
apaštalaujančius ka ta l ikus , 
šaukia visus l i e tuv ius į 
katalikišką akciją. 

Prelegentas, žavintis jaunat
višku entuziazmu, dinamiškas 
kalbėtojas, susirinkusiųjų buvo 
labai šiltai sutiktas. 

Po paskaitos Rasa Kroky-
tė-Veselkienė gražiai deklama
vo B. Brazdžionio ..Šaukiu aš 
tautą". 

Po programos dr. A. Juzaitis 
padėkojo prelegentui Vėjui Liu-
levičiui, Rasa Veselkienei , 
visiems prisidėjusiems minė
jimą ruošiant ir į minėjimą atsi
lankiusiems. 

Minėjimas baigtas „Marija, 
Marija" giesme. j R 

NAUJAS GYVENTOJAS 
ATEITININKU NAMUOSE 

Ateitininkų namuose, Lemon
te, nuo š.m. balandžio 3 d. apsi
gyvena prel. dr. Juozas Prun-
skis. J is atsikelia į šiuos namus 
nuolatiniam gyvenimui. Da
bartinis jo adresas bus 12690 
Archer Ave.. Lemont, IL 60439. 
įvedus telefoną bus pranešta 
spaudoje. 

Ateitininkų namų taryba, 
prelatui paprašius pastogės 
Ateitininkų namuose, labai 
mielai sutiko šių namų gera
dariui suteikti galimybę čia ap
sigyventi. Gražus kambarys an
trame aukšte atiduotas Prelato 
dispozicijai, o Nekaltai Pradėtos 
Marijos Seserys, gyvenančios 
Ateitininkų namuose, sutiko 
rūpintis Prelato maitinimu ir 
patarnauti jo gyvenimą čia 
liečiančiuose reikaluose. 

Sveikiname naują Lemonto 
gyventoją ir linkime dar daug 
daug gražių dienų ir sveikatos. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Ateitininkų šeimos šventėje giedamas himnas. Iš k. - kun. G. Kijauskas, SJ. R Bridžius. V. 
Švarcienė, Danutė Petrusevičiūto, R. Biliūnas ir Mataitė 

Nuotr V. B a c e v i č i a u s 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaakl Rd.. Chlcago. IL 

R e * . (1-312) 778-7679 
K a b . (1-312) 5820221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

I G N A S G . L A B A N A U S K A S , M.D. 
Speoalybe — Kaulų ir sąnarių 

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

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland Chicago R>dge IL 

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd S! 
Tel . 312-735-7709 

217 E i27stSt 
Lemont IL 60439 

Tel . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Robertą Road 
Hlckory Mills 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal sus'ianmą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family M«dlc»l Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Paklauso Paics ComTiun'ty Hosp'tal •< 

S<ive' Cross Hosp'tal 
Valandos pagai susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

(6 blokai Į vakarus nuo Cicero Ave > 
Valandos pagal susitarimą 

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anestezijos Ir skausmo 

gydymo specialistai 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tel. 708-888-8976 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

9760 S. Kedzie 
Tel. 708-636-6500 

Vai. 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 VV. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

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

2836 W. 71st 81. 
312-436-M66 

4146 W. 6 3 * 8 1 
312-786-7706 

Chlcago, IL 

DR. KENNETH J. VERKĘS 
DR. MAODALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tel. (312) 735 S 556 

507 S. Gllbert, LaGrange. IL. 
Tel . (708) 352-4487 
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DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

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

(prie MacNeal ligoninės) 
Tel. (708) 749-4617 

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wsst Ava. , Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervlllo 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel : 708-857-8383 

6321 Avondala, Ste 102 
Chicago, IL 60631 
Tai. 312-774-0042 

Tomas Kisielius, M.D. 
Steven Sandier, M.D. 
Adrian Bianco, M.D. 
Bozena VVitek, M.D. 

Vėžio ligos (Onkologija/hematologija) 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm . antr, ketv , penkt nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Roberte 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; 
Re*. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . , 
Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marqustts Madlcal Bulldrng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus!anmą 

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

penkt ir šeštd 9v r - i2vp .p . 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgin, I I I . 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzta Ava.. 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 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tai. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palos Vision Cantar, 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 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

antr. 1-4 v p p. ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susi'anmą 

Kablnato ta i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448 5545 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

EDMUNDS VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — V.daus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susiianmą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar-

Napsrvllle Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Naparvllle IL 60563 
Tel. 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St . Chicago. IL 60638 
Vai. pirm. antr.. ketv ir penkt 3 6 ; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Apie teisingą informaciją 

IR ATVIRUMĄ 
Paskambina į redakciją mo

teriškė. Pikta, kaip visas širšių 
lizdas, kam nors akmeniu į jį 
šūstelėjus. Vos spėjusi „pala
binti", pradeda bartis, spurdėti, 
net telefono vielos raitosi. Gir
di, ką jūs ten, „Drauge", spaus-
dinat? Kokie ten redaktoriai, 
kad šitokias baisias klaidas 
praleidžia! 

Pasirodo, kad korespondenci
joje iš Floridos viena pavardė 
klaidinga. Moteris reikalauja 
skubaus atitaisymo ir dar atsi
prašymo. Veltui redaktorė mė
gina teisintis, kad taip ko
respondentas parašė, o rengi
nyje nebuvus ir žmonių tolimo
je vietovėje nepažįstant, gal ir 
tikrai klaida pasitaikė. Ką gi, 
atitaisysime... 

Kitą kartą vėl triukšmas: kaž
kam ne toks titulas priskirtas. 
Žmogus pyksta, redaktorė „mu
šasi į krūtinę", atsiprašinėja. 
Mat redakcijoje maždaug kaip 
Amerikos parduotuvėse: kli-
jentas visuomet teisus. Su skai
tytojais pyktis nesinori — jie 
laikraščiui labai svarbūs ir rei
kalingi. Be to, juk laikraščio 
paskirtis spausdinti tikslias 
žinias, kitaip tariant, tik visą 
teisybę. 

Tačiau dažnai redakcija atsi
duria „tarp akmens ir kieto pa
viršiaus" — pagal amerikietišką 
posakį, arba jo lietuvišką ati
tikmenį — „tarp kūjo ir prieka
lo". Reikia pasitikėti rašančiais 
korespondencijas, nes tai svar
bu ir skaitytojams, norintiems 
sužinoti, kas, kur vyksta, ir įvai
rių renginių ruošėjams, kad įvy
kis būtų tinkamai spaudoje pa
minėtas. Tie rengėjai dažniau
siai ir korespondentus pasiren
ka, priprašo, kad renginį apra
šytų. 

Redakcija džiaugiasi, kai ko
respondencijos iš visų lietuviškų 
telkinių plaukia. Visiems skiria 
vietos ir dėmesio. Bet kaip iš
spręsti klaidingų faktų pro
blemą? Atrodytų, jog rašantieji 
turėtų jausti didesnę atsakomy
bę, faktus vietoje pasitikrintų, 
sužinotų programos atlikėjų, 
rengėjų vardus, pavardes, įrašy
tų tikslias datas. Jeigu tikimasi, 
kad faktus patikrins redakcija, 
tai be reikalo. Kiek reikėtų 
žmonių ir pinigo, norint ap-
skambinti ir pasiklausti, kaip 
ten buvo: ar Jonas ir Karolina 
tikrai dainavo, o Juozas paskai
tą išdrožė? 

Kalbant apie paskaitas... 
Tikrai nėra būtina kiekvieną 
kalbėtojo žodį užrašyti. Pakan
ka tik pagrindinės minties. Jei
gu paskaita tokia unikali buvo. 

VINGIUOTU KELIU 
JUOZAS PLAČAS 

redakcija mielai ją spausdintų, 
pačiam autoriui atsiuntus. Ne 
kartą pasitaikė, kad korespon
dentas, nors labai kalbėtoju ža
vėjosi, berašydamas jo žodžius 
truputį sunarpliojo, nuo to 
prasmė pasikeitė, o paskai
tininkas, pamatęs savo kalbą, 
atpasakotą laikraštyje, jos neat
pažino. Tuomet už telefono ir: 
„Kaip gali „Draugas" tokias 
klaidas daryti? Aš visai to ne
sakiau!" Juo labiau, kad kar
tais, žmogui bekalbant, išsprūs
ta ir teigimai, kurių spaudoje 
skelbti nenorėtų, todėl reikia at
sargumo su visų tų kalbų 
atpasakojimais. Ki ta vertus, ir 
su vieta tenka skaitytis. Ilgi 
straipsniai paprastai turi gero
kai luktelėti, kol tarpas atsi
randa. Skaitytojai taip pat nela
bai žavisi kilometriniais ra
šiniais. 

Jeigu jau pradėjome taip atvi
rai šeimyniškus reikalus ke
denti, sustokime ties labai 
populiariu laiškų skyriumi. 
Vienas asmuo išsireiškė: „Įdo
mu svetimus laiškus legaliai 
skaityti", o redakcija tikrai 
džiaugiasi dėmesiu šiam sky
riui. Skaitytojai nuostabūs — 
reaguoja į viską! Per tuos kelis 
mėnesius, kai pradėjome skyrių 
spausdinti, tik keturis ar penkis 
laiškus atmetėme. Kai kurie 
buvo pikti ir užgaulūs, o vienas 
būtinai norėjo kovą vesti su ki
tu išeivijos laikraščiu. Daug 
kartų minėjome, kad tai „ne 
mūsų kiaulės ir ne mūsų kopūs
tai" — neįsivelsime į svetimus 
ginčus. 

Deja, gavome labai gerų 
laiškų, bet nespausdinsime, nes 
jie per ilgi. Tikrai. Verčiau pa
rašykite du laiškus panašia te
ma, bet trumpus. Lietuviai yra 
santūrūs žmonės, išskyrus, kai 
rašo laiškus redakcijai. Atrodo, 
jog kartą prisirengę parašyti, 
nori viską išsakyti, kas „ant šir
dies guli". Nežinia, kaip įtikinti 
žmones, kad žodžiai — ne žuvis, 
užmiršta įdėti į šaldytuvą — 
nesuges. Juos galima panaudoti 
ir kitą dieną, kitą laišką mums 
parašyti. 

Per laiškus, korespondencijas 
ir kitą medžiagą, spausdinamą 
dienraštyje, pažįstame vieni 
kitus ir tikrai suprantame, kas 
mus jungia, kas skiria. Visi kar
tu turime stengtis, kad tas 
bendravimas būtų našus, bran
dus, paremtas teisinga informa
cija ir atvirumu. Tai ne vien re
dakcijos, bet ir kiekvieno, ra
šančio laikraščiui, pareiga. 

D. B. 

„LITUANICA" PADEDA 
LATVIJOS LIETUVIAMS 

Lietuvių jaunimo bendrija 
„Lituanica" Rygoje gyvenan
tiems mūsų tautiečiams padeda 
leisti Latvijos lietuvio laikraštį. 
Jo maketas rengiamas Kaune, 
Rygoje laikraštis dauginamas 
zerografiškai. 

Laikraštis pasirodė prieš tre
jus metus, buvo spausdinamas 
rašomąja mašinėle, keletas jo 
numerių išspausdinta Klaipė
doje. Tačiau iki šiol leidinys 
vertėsi sunkiai. 

1923 m. Rygoje įkurta lietu
vių gimnazija. Latvijos lietuvių 
sąjunga turėjo 27 skyrius, 
išlaikė lietuvių teatrą, vasaros 
vaikų stovyklą. 

Sovietų okupacijos metais vi
sas organizacijų turtas ir relik
vijos buvo pagrobtos. Tik 1988 
m. pabaigoje atsikūrė Latvijos 
lietuvių kultūros draugija, 
veikia Rygos sekmadieninė 
lietuvių kultūros mokykla, 
choras, šokių kolektyvas, 
rengiamos lietuviškos vakaro
nės. Apie mūsų tautiečių 
gyvenimą šioje šalyje ir pasako
ja laikraštis Latvijos lietuvis. 

(Elta) 

Neseniai iš Lietuvos gavau 
laišką, kuriame vienas mano 
kolega rašo: „Lietuvėlė keliasi, 
eina, bet vingiuotu keliu. Ne
paisant visko, žmonės nepraran
da vilties". 

Man patiko išsireiškimas 
„vingiuotu keliu", kuris labai 
t inka šių dienų Lietuvai. Mes 
žinome, kad Lietuvai daug ko 
trūksta, reikia pagalbos, per 
trumpą laiką sunku gerovę 
pasiekti, bet kodėl, gerovės 
siekiant, reikia eiti vingiuotu 
keliu, o ne tiesiu? 

Daug sunkumų turėjo 1918 
metų Lietuva, bet greičiau tuos 
sunkumus nugalėjo, negu da
bartinė. Tiesa, bėdos buvo ki
tokios, negu dabar, bet vis tiek 
bėdos. Tada Lietuva ėjo tiesiu 
keliu į laisvę, į gerovę. Savo 
ryžtu, darbštumu, vieningumu 
daug kliūčių pašalino. Tada Lie-' 
tuva prisikėlė iš 123 metų ver
gijos, dabar — iš 50 metų. Gal 
kas pasakys: vergija vergijai 
nelygu. Sutinku, tačiau, jei 
lietuvis pasiryžta laisvės siekti, 
turi ištesėti iki galo. 

Nuo 1795 m. Rusija laiko Lie
tuvą ir jos kaimynes savo nuo
savybe. Ištrynė Lietuvos vardą 
iš pasaulio žemėlapio. Daug 
pastangų buvo dedama, ją vėl į 
žemėlapį įrašyti. Nekartosiu is
torijos, kiekvienas gali pasis
kaityti. Rusijos siekimai ir šian
dien mažai pasikeitę, nepaisant, 
kokie asmenys stovės jos val
džios priešaky. Todėl lietuvių 
budrumas turi būti įtempas. Ne-

' svarbu, kuriai partijai ar ideo
logijai lietuvis priklausys, jis 
. isuomet turi pirmiausia būti 
lietuviu ir žiūrėti savo tautos 
reikalų-

Yra posakis, kad drumstame 
vandenyje lengviau žuvis gau
dyti. Tautos priešai stengiasi 
visokiais būdais sukelti ne
ramumus, kad lengviau galėtų 
uždėti savo leteną. Šiandien 
Lietuvoje tebėra svetima ka
riuomenė, kuri kelia baimę lie
tuviams. Buvę politrukai, kege-
bistai užkulisiuose veikia, gąs
dina žmones ir organizuoja kri
minalistus. Ne vienas lietuvis iš 
baimės atidavė balsą rinkimuo
se ne už tą kandidatą, kuris jam 
patiko. Valdžioje reikia tvirtos 
rankos, kad šitokioje padėtyje 
galėtų išsilaikyti. Šiandien 
matome didelį susiskaldymą. 
Prisisteigė daug partijų, poli
tinių grupių, kurios tarpusavy 
nesutinka, ardo tautos vienybę. 
Kur du pešasi, trečias laimi. 
Būtų skaudu, jei mūsų bendras 
priešas laimėtų. 

Neaiškūs dalykai vyksta su 
naftos reikalais. Rusija siūlo 
viliojančius masalus, kad tik 
žuvelė užsikabintų. Lietuvos 
gamta labai užteršta, dedamos 
pastangos užteršti ir taip 
trumpą Baltijos pakrantę. 
Kodėl neužtenka jau užteršto 
Ventspilės uosto Latvijoje? 
Pagal specialistų pasisakymus 
spaudoje ir radijuje, šie reikalai 
blogai tvarkomi. 

Pavasaris jau čia pat. Greit 

Kristina Burokatė rimtai susikaupusi dirba. 
Nuotr. D. Čyvienės 

prasidės ūkio darbai. Jau kal
bama apie neapsėtus didelius 
žemės plotus. Ir čia politika, o 
reikia išklausyti paprasto ūki
ninko balsą: „Žiūrėk, iš ko 
duoną valgai!" Šiandien maisto 
produktai Lietuvai atstoja 
auksą, kietą valiutą. Už maistą 
būtų galima gauti naftos, dujų 
ir kitų reikalingų Lietuvai me
džiagą. Ieškoma investicijų, 
paskolų, kurias reikės grąžinti 
su procentais, o savas turtas ne
vertinamas. Protingai galvo
jant, visi plotai turėtų būti 
apsėti, nesvarbu, kam jie pri
klausytų, juk tai Lietuvos 
turtas. 

Lietuvos opozicija labai kri
tikuoja naujai sudarytą dele
gaciją deryboms su Rusija. Jų 
tvirtinimu, toji delegacija neturi 
gerų specialistų ir patirties at
sispirti nepagrįstiems Rusijos 
reikalavimams. Nejaugi vėl 
einama nuolaidų keliu? 

Lietuva graži šalis, daug 
svetimos valiutos uždirbtų iš 
tur izmo. Tur is tus atbaido 
žydintis kriminalizmas. Ne tik 
kitataučius atbaido, bet nuo jų 
kenčia visi lietuviai. Nejaugi 
neturi priemonių juos sutram
dyti, juk galėtų ir kariuomenės 
dalinius panaudoti. Turizmui 
kenkia ir taršalai, kurių yra 
gausu Lietuvoje. 

Šiandien rusų kolonistai gerai 
jaučiasi geruose butuose, vis
kuo aprūpinti. Tuo tarpu trem
tiniai neturi galimybių sugrįž
ti į Lietuvą. Juk jie tauriausi 
lietuviai. Sugrįžę gauna mini-
malines pragyvenimo sąlygas. 
Lietuvis savo tautoje jaučiasi, 
lyg antraeilis pilietis. 

Yra užsienio lietuvių, kurie 
ryžtasi padėti Lietuvai savo 
darbu, patyrimu, patarimais. 
Ne vienas grįžta nusivylęs, kad 
jis ten nereikalingas, nes jo 
įnašo nevertina, svarbu jiems tik 
doleriai. Bet juk gerai sutvar
kytas krašto ūkis kaip tik gami
na taip reikalingus dolerius. 

Nepriklausomybės laikais ge
rai laikėsi kooperatyvinė siste
ma: prekyba, pramonė. Visas 
gautas pelnas liko lietuvių ran
kose, nereikėjo dalytis su kita
taučiais investitoriais. Lietuvai 
būtų naudinga ir dabar puose
lėti tą sistemą. 

Dar daug dalykų būtų galima 
paminėti, apie kuriuos rašoma 
Lietuvos ir užsienio spaudoje. 
Įvairių specialistų patarimai 
būtų naudingi Lietuvai ir jie 
būtų įmanomi įgyvendinti. Gal 
tada būtų ne vingiuotas kelias, 
o tiesus į tikslą. Tikslas 
nepasiekiamas greitai, reikia 
laiko, reikia kantrybės, suma
numo, darbštumo, vieningumo. 
Nereikia mesti tiesaus kelio dėl 
vingiuoto takelio. 

Rimties valandėle 

„su KUO SUTAPSI..." 

Lietuviai turi posakį: „Su kuo 
sutapsi, tuo pats patapsi". Kan
čios (arba Verbų) sekmadienio 
skaitiniuose pamatome, kaip 
Dievas žmonių išmintį pastato 
aukštyn kojom ir verčia mus 
pamąstyti, ką reiškia sutapti su 
Kristumi. 

Kristaus įžengimo į Jeruzalę 
evangelijoje, kuri šįmet paimta 
iš Mato evangelijos (Mt 21:1-11), 
evangelistas kaip tik pabrėžia 
Kristaus karališkumą ir tai, 
kad Jėzus yra Senajame Tes
tamente išpranašautasis Mesi-
jas-Kristus. Pradėdamas jo 
evangelijoje dažnai pasikar
tojančiais žodžiais: „Taip turėjo 
išsipildyti pranašo žodžiai", 
evangelistas Matas įterpia cita
tą iš Senojo Testamento pranašo 
Zacharijo (9:9), kai jis pranašavo 
Izraelio tautos atkūrimą po 
tremties: „Pasakykite Siono 
dukrai: štai atkeliauja tavo 
karalius. Jis romus, jis joja ant 
asilės, lydimas asilaičio, dar
binio gyvulio jauniklio". 

Kontrastas, kad karal ius 
Kris tus , žadėtasis Dovydo 
sūnus, atjoja ant kuklaus dar
binio gyvulio, ypač pabrėžia ir 
kitą, Mato evangelijoje ryškų, 
bruožą, aprašant Kr is taus 
kančią. Savo Kristaus kančios 
aprašyme Matas (Mt 26:14 — 
27:66) seka Morkų, įjungdamas 
daugybę detalių, kurios išryš
kina Kr i s taus mir t ies 
papiktinimą: pvz., kad Jėzus 
sušunka „Dieve, mano Dieve", 
kam gi mane apleidai?" 

Kristaus kančios, mirties ir 
prisikėlimo liudininkai žiauriai 
išgyveno Kr i s taus mirt ies 
papiktinimą. Bet, vėl skai
tydami Senojo Testamento 
raštus ir prisimindami gyvą Jė
zų, jo žmones su Dievu su
taikančius, gydančius darbus, jo 
ištikimybę savo Tėvui-Dievui ir 
meilę žmonėms, jie suprato, kad 
kaip tik toji, Kristų pažemi
nanti, mirtis atliko visą jo gyve
nimą vykdytąjį žmonių at
pirkimo darbą. Jie suprato, kad 
kaip tik savo nusižeminimu iki 
tarno vietos, tarnaudamas, 
kentėdamas ir net mirdamas, 
Jėzus buvo Dievo Tėvo išaušk-
tintas. Dievui veikiant, žmo
giška gėda buvo perkeista į 
pergalę. 

Pirmieji du Mišių skaitiniai 
tai dar labiau išryškina. Ken
čiančiojo Tarno giesmėje iš 
pranašo Izaijo knygos (Iz 50:4-7) 
girdime apie Dievo tarno ištiki
mumą Dievui, skelbiant sustip

rinantį žodį Dievo tautai , 
kenčiančiai tremtį, nepaisant, 
kaip jie jį kankino, nenorėdami 
to žodžio girdėti. Kadangi 
Dievas savo tarnui kas rytą at
vėrė ausis, o jis klausėsi kaip 
mokinys, jis pajėgė ištesėti sa
vo misiją, net kai ta misija jam 
kainavo gyvybę. Kristaus 
sekėjai, pergyvenę Kristaus 
mirtį, nekal ta i už kitus 
kenčiančiojo Dievo tarno 
giesmėse atpažino savo nukan
kintą Mokytoją, Viešpatį, Ka
ralių. 

Jie jam sukūrė ir vieną 
seniausių giesmių, kurią šv. 
Paulius pacitavo laiške Fili-
piečiams (Fil 2:6-11), rašytame 
tik dvidešimt metų po Kristaus 
mirties ir prisikėlimo. Ši giesmė 
susumuoja svarbiausias tikėji
mo tiesas apie Kristų: kad jis 
buvo lygus su Tėvu — turėjo 
Dievo prigimtį, bet jos atsisakė, 
tapdamas paprastu žmogum, 
net tarnu. Gimdamas, priėmęs 
pilną žmogiškumą, jis tapo klus
nus Tėvui ir žmogiškumo dės
niams, net iki labiausiai 
pažeminančios kryžiaus mirties 
kančios. Ir kaip tik dėl to visiško 
klusnumo savo Tėvui, savo žmo
giškai prigimčiai, jį Dievas 
išaukštino. 

Įžengimo į Jeruzalę evangelija 
ir visi Verbų sekmadienio skai
tiniai mums išryškina, jog Kris
taus kančia ir mirtis nėra per 
trumpo gyvenimo tragiška pa
baiga, kaip tai galėtų žmonių 
akims atrodyti. Priešingai, tai 
jo išganingos misijos tobulas 
išsipildymas, pasibaigęs mirties 
pergale ir išaukštinimu. Anot 
šv. Pauliaus (2 Kor 5:21), Jėzus, 
kuris nepažino nuodėmės, tapo 
nuodėme, kad žmonės galėtų 
tapti gerais. Kai Jėzus valgė su 
nusidėjėliais, prastuoliais, mui
tininkais, turtuoliais — ne Jėzus 
susitepė, su jais sutapo (nors 
žmonės dėl to juo piktinosi), o jie 
pradėjo panašėti į jį. Jėzuje 
Dievas nusižemino, kad žmones 
pakeltų į dieviškumą. 

Kai Jėzus sutampa su žmogu
mi ir kai žmogus jam leidžia, 
žmogus supanašėja į Dievą, bet 
ne pagal žmogaus supratimą, 
kas yra Dievas. Žmogus, tapęs 
tikrai žmogiškas, kaip ir Jėzus 
buvo, išmoksta leisti Dievui kas 
rytą atverti jo ausis, kad jį gir
dėtų ir per tai panašėtų į Kris
tų ne tik savo gyvenimu, bet ir 
savo mirtimi, kai ir jį Dievas 
išaukštins. 

a.j.z. 

ILGAI STATOMAS 
TILTAS 

Tilto per Nemuną ties Lampė
džiais statyba prasidėjo 1988 
metais. Darbai sekėsi sunkiai, 
nes niekaip nepavyko sure
guliuoti metalo tiekimo, kurio 
iš viso reikės apie 400,000 tonų. 
Iš štai pagaliau š.m. vasario 23 
d. viena tilto gija pasiekė kitą 
krantą. Liko tik 10 centimetrų. 
Atlikus pasku t in iuos ius , 
milimetrinio tikslumo reikalau
jančius darbus, ti l to gijos galas 
bus užmautas ant atraminės 
konstrukcijos. Deja, mašinos šia 
tilto dalimi galės pradėti važiuo
ti ne anksčiau kaip lapkričio 
mėnesį, nes metalines kon
strukcijas dar reikia uždengti 
betoninėmis plokštėmis, išlieti 
asfaltą ir atlikti kitus bai
giamuosius darbus. Iš viso per 
Nemuną, ties Lampėdžiais, bus 
nutiestos dvi tokios gijos. Šis 
tiltas, beje, labai reikalingas ne 
tik Kaunui (jis „nuims" didelį 
krūvį nuo senutėlio ir girgž
dančio Aleksoto tilto), bet ir 
Šiaurės Rytų Europai, mat, 
Lampėdžių tiltas taps transma-
gistrales Helsinkis-Varšuva 
dalimi. („Kauno diena", 02.25) 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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— O kai buvom abu kartu, tai akių nenuleidžia nuo 
tavęs. 

— Žino, kad greitai išvažiuosiu. Į tave galės paskui 
prisižiūrėti. 

— Kada važiuoji? 
— Pirmadienį. 
— Pasiutai. 
— Užtat greičiau pagyk. Pirmadienį turiu būti 

Bremene. Penktadienį išplaukiu. Nuvažiuotumėm 
kartu. 

— Kas šiandien? Trečiadienis? O ligi pirmadienio 
tikrai būsiu sveikas. 

Paskui ateina daktaras, ir Mikas išeina. 
— Atnešk knygų, — dar pasakau. 
Daktarą lydi toji pati estaitė. Ji vėl šiandien budi. 

Daktaras liepia atsisėsti, paima ranką ir pakelia aukš
tyn. Aš pažiūriu į sesutę ir tik sukandu dantis. 

— Skauda? 
— Pasiutiškai. 
— Bet kai ramiai laikai? 
— Tada galiu kęsti. 
Vėl atsigulu. Jie išeina, ir aš nebeturiu ko veikti. 

Akimis apsidairau knygos ar laikraščio, paskui guliu 
ramiai ir žiūriu į lubas. Skausmas ima rimti, tik, rodos, 
būtų geriau, jeigu būtų šilta. Apkamšau antklode ir 
vėl žiūriu į lubas. Noriu įsivaizduoti abi šalia viena 
kitos ir pasakyti, kuri gražesnė, bet matau tik aptriu
šusį kartoną. Prietemoj jo dėmės susiformuoja į 
vyriškus ir moteriškus veidus, bet nė vieno nėra pana

šaus į jas. Mikas atneša knygas. Dabar nebebus taip 
nuobodu. 

— O kaip jaučiasi kaimynė? Ar neverkia, kad tu 
išvažiuoji? 

— Ko jai verkti? Juk lieki dar tu. 
— Kodėl nesakai, kad vyras lieka. 
— Vyras? Vyro dalies kitas niekas nepaims. 
Jis juokiasi, ir aš negaliu suprasti, ką nori tais žo

džiais pasakyti. 
— Bet atsitinka, kad paima. 
— Tai toks tenai ir vyras. Bet toji sesutė graži. Kas 

ji? Latvikė? 
— Ne, estaitė. Bet už kaimynę ji nevertesnė. 
— Aš ir galvojau, kad negali būti latvikė. Latvės 

neturi tokio švelnumo. 
— Kaip Angoros triušio kailelis. 
— Panašaus. Pasižiūri į veidą ir jauti šilumą. Ne 

visų tautų moterys tą bruožą tegali turėti. 
— Mūsiškės turi. 
Mikas šypsosi, ir man atrodo, kad suprantu, prie 

ko noriu prisikabinti. Meta moteris ir pradeda kalbėti 
apie Ameriką, o aš turįs važiuoti studijuoti. 

— Aš čia neturiu nei giminių, nei gerų pažįstamų. 
Tu tik man vienas. Ką ne ką, bet po gerą siuntinį per 
mėnesį vis tiek galėsiu išsiųsti. 

— Kaimynei juk irgi reikės, — pasakiau. 
— Kvailas esi, — atkerta ir išeina. Jis net durimis 

trinkteli, ir man darosi gaila, kad per giliai knisausi 
į svetimus reikalus. Tai mano būdo ypatybė, daug 
gyvenime sugadinusi. Motina irgi sakydavo: „Tu kai 
įsisegi, tai kaip erkė j pauodegį". Bet kai įsisegu, pats 
nebejuntu už ribos nuėjęs. Ir darosi gaila, kad pasku
tines dienas sugadinau. 

Pasiimu knygą, bet ateina sesuo. Ji uždeda 
kompresą. Kai pasilenkia prie pat manęs ir kai ilgi plo

ni pirštai vikriai dirba apie petį ir paliečia kūną, darosi 
sunku atsikvėpti, ir aš nebemoku jai žodžio pasakyti. 
Aprišusi paguldo, valandėlę stovi prie lovos, žiūri 
tiesiai į akis ir sako: 

— Dabar geriau? 
Šiandien ji kalba angliškai. 
— Geriau. Užtenka, kad tamsta palieti, ir darosi 

geriau. 
Ji pagrūmoja pirštu. 
— Taip ligoniams su sesutėmis draudžiama 

kalbėti. 
— Ligoniams nieko negalima drausti. Kai draudi, 

jiems skausmas didėja. 
— Ne. Ligoniams niekada negalima to, kas galima 

sveikiems. 
— Mes ne tą galvojam, ką sakom. 
— Tamsta labai gerai kalbi angliškai. 
— Mano specialybė. Bet kodėl tamsta šiandien pra

dėjai šnekėti angliškai? 
— Tamsta pirmas pradėjai vakar. 
— Kada? 
— Kai pasakojai. 
— Aš pasakojau vokiškai. Aš net nežinojau, kad 

tamsta moki. 
— Pradėjai vokiškai, bet užbaigei angliškai. 
— Aš nejutau. 
— Labai smagu buvo klausyti. 
— Ar nepasakiau kokių niekų? 
— Ne, gink Dieve. Tamsta papasakojai apie mo

terį, kuri pasideda vyro ranką ant kelių ir glosto. 
— Negali būti. 
— Juk žinai.kad to aš negaliu išgalvoti. 
— Turbūt nuo tablečių. 
— Taip, jos buvo nuo skausmo ir kad užmigtum. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
GRĮŽAU Į LIETUVĄ KITOKS 

ŽMOGUS 

Nors jau dvi savaitės praėjo po 
puikiai pasisekusio Čikagoje 
ruošto „Draugo" koncerto, ku
riame programą atliko solistė 
Giedrė Kaukaitė, akompanuo
jant Gražinai Ručytei, tačiau 
prisiminimai girdėjusių tarpe 
tebėra gyvi. Kai, koncertui 
pasibaigus ir karštiems ploji
mams nutilus, didesnė dalis 
klausytojų susirinko į Jaunimo 
centro kavinę išgerti kavos, 
vyno ir pasidalinti koncerto 
įspūdžiais, čia įvyko ir susi
pažinimo bei pabendravimo su 
soliste ir akompanuotoja trum
pos akimirkos. 

Pirmiausia žodį tarė, gerai 
nusiteikęs, Marijonų provincio-
las kun. V. Rimšelis, nuoširdžiai 
padėkojęs menininkėms ir kar
tu pabrėžęs: „Yra nuostabu, kad 
, Draugo' ruošiami koncertai vi
sada gerėja, o šitas koncertas 
yra pats geriausias..." 

Tada „Draugo" vajaus vado
vas V. Momkus pakvietė pakal
bėti pianistę Gr. Ručytę, o po jos 
— savo giminaitę, solistę G. 
Kaukaitę. Gr. Ručyte-Landsber
gienė pasidžiaugė, kad per 
tokias gastroles „mes suartėjam 
ir susipažįstam. Lietuvoje meni-
nininkų yra, jų yra ir čia, ir man 
labai patinka tie ryšiai, kurie 
tamprėja. Be jų mes tikrai vieni 
kitų nepažinsim ir nežinosim, 
kokie mes esam..." 

O solistė G. Kaukaitė ilges
nėje kalboje atvėrė visą savo 
širdį. Pradžioje pareiškusi, kad 
ji pasirinkusi savarankišką ke
lią, nes esanti šaulys, o šauliui 
būdingiausia savybė yra nepri
klausomybė, toliau prisiminė 
1972 metus, kai pirmą sykį lan
kėsi JAV, tardama: „Kai aš at
vykau čia pirmą kartą 1972 me
tais, aš jutau intuityviai, kad aš 
esu pokario vaikas, bet jutau 
širdyje kitą nuostatą. Ne tą nuo
statą, kuria buvau auklėjama ir 
kuri mane supo, bet jaučiau kitą 
nebylią nuostatą, kurią taip 
nebyliai išgirdau iš savo tėvo, 
kada jis sugrįžo iš tremties 1956 
metais. Aš sužinojau čia, Ameri
koje, man buvo pasakyta, kas aš 
esu, kuo turiu būti, kas yra 
Lietuva..." 

Čia solistė nuoširdžiai padė
kojo 1972 m. Čikagoje ją globo
jusiems Remeikiams, Korzo-
nams, Sodeikoms, kurie, kaip 
toliau kalbėjo G. Kaukaitė, 
„man padarė nepaprastą įtaką. 
Aš grįžau tuomet į Lietuvą 
kitoks žmogus, aš grįžau sau 
viduje tyliai pasirašiusi kažką, 
bet jau konkrečiai juodu ant 
balto. Ir kaip tik tuo metu įvyko 
mano pažintis , labai atsitiktinė, 
su Gražina Ručyte. Ji man pa
dėjo ruošti visas partijas, ji buvo 
mano didelė globėja. Todėl, kad 
teatre yra labai sunku. Man 
ypačiai buvo labai sunku gal 
dėl to, kad aš šaulys, aš nemėgs
tu priklausomybės. Norėjau bū
ti savimi... Nuo 1972 m. aš 
nešiojuosi šį atsakomybės jaus
mą, kad mane taip nejučia 
pastatė, pasodino į vazoną ir aš 
pradėjau augti. Dabar, trečią 
kartą čia būdama, aš jaučiuosi 
laikydama egzaminą: kas aš 
esu, ką aš padariau, į ką aš 
išaugau". Taip kalbėdama, sol. 
G. Kaukaitė atskleidė dalį savo 
biografijos. 

Po to reporterio paklausta, 
kokie įspūdžiai iš šių gastrolių 
JAV, solistė trumpai atsakė: 
„Aš galiu tik tiek pasakyti, kad 
mano bet kuris atvykimas į 
JAV, į išeiviją, man yra egza
minas, man yra ataskaita todėl, 
kad išeivija visuomet buvo stip
resnė, švaresnė, tyresnė. Išeivija 
nebuvo tiek slegiama, kaip mes. 
Aš galiu tiktai pavydėti jai". 

Buvo didelė šventė 

Buvęs pirmaeilis išeivijos 
tenoras Stasys Baras viešai ka
vinėje tartame žodyje koncertą 
taip įvertino: „Man buvo didelė 
šventė. Aš norėčiau štai ką 
pasakyt, kad šiandien kažkur, 
kada aš klausiausi Bajoro dai
nos, aš lyg pasijutau didelėj 
pievoj, kada saulė kėlė tą miglą 
į viršų, ir kažkur pasijutau, kad 
toj dainoj lydėjo ta lietuviška 
dvasia, lietuviškas žodis, lie
tuviškas džiaugsmas. Ir man 
atrodo, ar mes norim, ar neno
rim, mus jungia tauta taip pat, 
kaip tautą jungia su išeivija. 
Dėkoju menininkėms už tą 
šventę, kurią šiandien suteikėt. 
Lietuviškos dainos šiandien 
mane pavergė, ir aš pasijutau 
daug stipresnis lietuvis, mylin
tis savo žemę". 

Paskutinė trumpą padėkos žo
dį tarė šio koncerto rato pa
grindinė rengėja M. Remienė. 
Tokie mano, kaip reporterio, 
įspūdžiai iš antrosios, neofi
cialiosios dalies, įvykusios kovo 
20 d. vakare Jaunimo centro ka
vinėje. Privačiai dalinantis 
įspūdžiais, St. Baras dar pa
stebėjo, kad menininkai, kurie 
atvažiuoja pas mus koncertui, 
galėtų į savo repertuarą įtrauk
ti vieną kitą mūsų kompozitorių 
— Jakubėno, Banaičio — dainą, 
kurios, pasak St. Baro, „mums 
yra artimos ir lyg sujungtų mus 
kartu". 

Artėja ir kita šventė 

Iki „Normos" premjeros ir 
kartu vienintelio tos operos 
spektaklio, įvykstančio balan
džio 18 d. Morton mokyklos 
auditorijoje, beliko tik dvi sa
vaitės. Savo įspūdžius toliau pa
sakoja mano užkalbanti Operos 
choro nariai, statantys jau 38-ąjį 

Bronius Tamašauskas, Lietuvos 
Operos solistas, tenoras, Čikagoje 
dainuos Pollione partiją Bellini „Nor
mos" operos spektaklyje. 

sezoną gyvuojančios Čikagos 
Lietuvių operos dvasinius-kū-
rybinius rūmus: 

Gražina Stauskas: „Operoje 
dainuoja 14 metų. Tiek daug 
prisiminimų, kad negali išskir
ti. Maloniausi gal iš „Taikliojo 
šaulio", nes ten dainavau solo 
partiją. Šiaip visi susidrauga
vom, esam kaip viena šeima. 
„Norma" labai melodinga, graži 
opera, visiems labai patiks. 
Aišku, vyrams yra daugiau dai
nuoti negu moterims, tai tru
putį gaila. Bet vyrai labai gra
žiai dainuoja. 

Nelė Paulauskaitė: Operoje 
dainuoju 7 metus. Kiekviena 
opera — tai malonūs prisi
minimai — malonumas dainuoti 
kartu. Mums garbė, kad vienin
teliai Amerikoje turim tautinę 
operą. Labiausiai man patiko 
„Vilius Telis". Kadangi turinys 
sukosi apie nelaisvę, tai man 
buvo labai arti širdies. Visi mes 
tą patį jutom. Tai nebuvo solistų 
opera, bet daugiau choro. „Nor
ma" irgi, atrodo, bus įdomi ope
ra. 

Algis Putr ius: Dainuoju jau 
25 metai. Kiekvienas spektak
lis buvo malonus, tačiau pats 
maloniausias buvo „I Lituani". 
Tą operą dainavome ir Lietuvo
je, kur mus labai draugiškai 
priėmė. „Normos" opera, kurios 
plokšteles gavau ir išklausiau, 
tai labai melodinga aš tiesiog 

nustebau. Ypač daug darbo turi 
vyrų choras. 

Eglė Rūkštelytė: Operoje 
dainuoju nuo 1981 m. Visi „I Li
tuani" spektakliai — tai pats 
maloniausias prisiminimas. Ją 
nuvežėm ir į Lietuvą. Solo par
tijas turėjau trijose operose: 
„Taikliajam šauly", „Parduo
toje nuotakoje" ir dabar „Nor
moje". Šiuo metu per repeticijas 
pavaduoju I. Milkevičiūtę, kol ji 
atvyks iš Lietuvos, dainuoju ir 
Normos partiją. „Normoje" ne
paprastai gražios melodijos iki 
paties galo. Mūsų choristai 
labai draugiški, jaučiamės kaip 
viena šeima. Beveik visus 12 
metų, išskyrus gal tik vienerius, 
esu ir valdybos narė. 

V y t a u t a s Radžius: Dainuo
ju nuo 1949 m. rudens. Nuo to 
laiko buvau Vyrų choro, o vė
liau daugelį metų (išskyrus gal 
kokius ketverius) operos valdy
bos pirmininkas. Iš operinio lai
kotarpio daug prisiminimų ir 
gerų, ir blogų. Vis tik reikia 
pasakyti, kad lietuvių kompozi
torių kūriniai, pastatytos operos 
buvo gražūs savos kūrybos pri
siminimai. Kiek galėdavom, 
tiek statydavom lietuviškus 
veikalus, jeigu mes juos turė
davom. Bet jų daug nebuvo, tai 
tapom privesti statyti tarptau
tinius. Pirmoji, kurią mes pa
statėm, buvo „Gražina". Kai jau 
galėjom, pastatėm ir Banaičio 
operą, nors ją galėjom daug ge
riau pastatyti. Banaičio muzi
koje buvo kažkas artima sava
jai lietuviškai dvasiai, ką sunku 
žodžiais išreikšti, o reikia pa
justi. Apie „Normą"? Tai labai 
melodinga opera, spalvinga, 
žaisminga, mūsų sąstatui labai 
prieinama, daug chorinio daina
vimo. „Norma" galima statyti 
t ik tada, kai turimas pagrin
dinis personažas — Norma. Ją 
Lietuvoje dainuoja I. Milkevi
čiūtė, ji dainuos ir pas mus. Tuo 
tarpu ateinančiam sezone Čika
gos Lietuvių opera numato sta
tyti komp. V. Klovos operą 
„Pilėnai". 

Taisau klaidą: Praėjusios 
savaitės Horizontuose rašiau, 
kad Jurgis Vidžiūnas operoje 
dainuoja 22 m., turėtų būti: 32 
metus. 22 m. J. Vidžiūnas buvo 
įvairių Operos valdybų narys. 

Vl.R. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZoL&bS' 

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. 

•825 South 79th Avenue 
Mcfcory HM, Illinois 60457 
Tel. 70S-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
VNnlus, l ietuvi 
Tetofenai: 77-75-t7 Ir 77-t3-t2 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 t . KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (766) 422-3000 
FAX (706) 422-3163 

1993 METŲ TURISTINĖS KELIONĖS 
# 601 Gegužės 6—23 
# 602 Birželio 13—28 
# 603 Liepos 10—22 
# 604 Rugpjūčio 8—23 
# 6 0 8 Rugsėjo 1—15 
# 606 Birželio 22—Liepos 7 
# 607 Liepos 10—18 
# 606 Rugpjūčio 1—12 
# 600 Rugsėjo 18—27 

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

Viena, Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 
Bal. 5, 12. 19. 21 
Geg. 3, 6, 10, 17, 24, 31 
Birž. 7, 14.21, 28 
Liepos 5. 12, 19. 26 
Rugp. 2, 9, 16. 23, 30 
Rūgs. 6. 13, 20, 27 
Spalio 4, 11 

GRĮŽIMAI 
Bal. 9, 16, 23, 30 
Geg. 7, 14.21, 28 
Birž. 4, 11. 18, 25 
Liepos 2, 9, 16. 23, 30 
Rugpj. 6. 13. 20, 27 
Rūgs. 3, 10. 17. 24 
Spalio 1, 8. 15. 22 

Galima keliauti su grupe arba pavieniui Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
6436 S. KEDZIE A VE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tai. 700-422-3000. Fax # 706-422-3163 

TELEPHONE: (708) 430-7272 
FAX: (708) 430-5783 

INTERNATIONAL TRAVEL 
9525 SO. 79TH AVENUE, HICKORY HILLS, IL 60457-2259 U.S.A. 

CONSULTANTS 

ASTA 

OFICIALI PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS 
AGENTŪRA PASKIRTA ORGANIZUOTI KEUONES Į DAINŲ ŠVENTĘ 1994 METAIS 

City Center ^ r G T International 
S. m. balandžio mėn. G. T. INTERNATIONAL, INC. kartu su LUFTHANSA ORO LINIJA atidaro 
bendrą įstaigą Vilniaus miesto centre, GEDIMINO PROSP. NR. 37. Tai bus pirmoji ir vienintelė tu
rizmo įstaiga, kuri pilnai ir išimtinai atstovaus LUFTHANSA Lietuvoje pateikdama visas pas
laugas, pradedant su lėktuvo vietų rezervacijom ir baigiant su bilietų išrašymu į visas pasaulio 
šalis. 

Žymiai papigintom kainom siūlome keliauti iš Vilniaus į JAV-bes ir Kanadą: 

ABIPUSIO BILIETŲ KAINA: 

VILNIUS/BOSTON $850.00 
VILNIUS/NEVV YORK $850.00 
VILNIUS/VVASHINGTON D.C. $850.00 
VILNIUS/ CHICAGO $950.00 
VILNIUS/MIAMI $950.00 
VILNIUS/DALLAS $950.00 

VILNIUS/HOUSTON 
VILNIUS/LOS ANGELES 
VILNIUS/ SAN FRANCISCO 
VILNIUS/ MONTREAL 
VILNIUS/TORONTO 
VILNIUS/VANCOUVER 
VILNIUS/CALGARY 
VILNIUS/EDMONTON 

$950.00 
$1.050.00 
$1,050.00 

$850.00 
$850.00 

$1,050.00 
$1.050.00 
$1,050.00 

Už bilietus galima apmokėti Vilniuje, arba mūsų įstaigoje JAV-bėse 

SIŪLOME DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ KELIONIŲ Į LIETUVĄ 1993 METAIS 
Individualiai siūlome išvykti iš Amerikos sekančiomis datomis: 

GEGUŽĖS MĖN.: 
01 .02 .04 .06 .08 .09 , 11,13,15,16,18,20, 
22,23.25,27.29,30 
BIRŽEUO MĖN.: 
01, 03, 05, 06, 08. 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 
22, 24, 26, 27. 29. 
LIEPOS MĖN.: 
01 .03 .04 .06 .08 .10 , 11, 13, 15, 17,18,20, 

RUGPJŪČIO MĖN.: 
01.03,05,07,08,10, 12,14,15,17, 19,21, 
22,24,26,28,29,31. 
RUGSĖJO MĖN.: 
02,04,05,07,09, 11, 12, 14, 16, 18, 19,21, 
23. 25, 26, 28, 30. 
SPALIO MĖN.: 
02,03,05,07,09.10, 12,14,16,17. 19,21, 
23 ,24 ,26 .28 ,30 ,31 . 22, 24. 25, 27. 29, 31. 

Bilietas galioja tris (3) mėnesius. Grįžimo datą galite pasirinkti kaip jums patogiausia. 

Gegužės mėn. 06/22 
Gegužės mėn. 06/19 
Gegužės mėn. 09/22 
Gegužės mėn. 25/Birž.10 
Birželio mėn. 06/15 
Birželio mėn.17/Liep.05 
Birželio mėn.29/Liep.15 
Liepos mėn. 01/13 
Liepos mėn. 15/31 
Rugpjūčio mėn 01/17 
Rugpjūčio mėnl 9/31 
Rugsėjo mėn. 02/18 
Rugsėjo mėn. 23/Spal.05 
Rugsėjo mėn. 30/Spal.16 

GRUPINĖS KELIONĖS: 

14 dienų ekskursija 
Šventovių apžiūrėjimo ekskursija 
Broniaus Jonušo muzikos festivalis 
Amerikos Lietuvių Inžinierių Ir Architektų Sąjungos Išvyka 
07 Dienų ekskursija 
Ekskursija po Pabaltijo respublikas 
Amerikos Lietuvių Skautų išvyka 
10 dienų ekskursija 
14 dienų ekskursija 
14 dienų ekskursija 
10 dienų ekskursija 
Lietuvos Vyčių išvyka—Sv. Tėvo susitikimas 
10 dienų ekskursija 

14 dienų ekskursija 

Žaibas* 
NR. 1 
Bouquet of flowers,1 box of fine chocolates 

$50.00 

NR.2 
Bouquet of flovvers, 1 box of fine chocolates, 2 bot-
tles of champagne, 2 bottles of vodka $ 85.00 

NR. 3 
1 tub bubble gum (180 pcs), 100 assorted Tootsie 
pops, 2 - 46 oz cans orange juice,3 #l0cans (6 Ibs 
10 oz) each: Dole pineapple chunks, Del Montefruit 
cocktail and peach halves, 1 box (50 pcs -1 oz @) 
Swiss Miss hot cocoa mix, 4 -6 oz pkgs stravvberry 
jello, 2 Ibs almonds $100.00 

NR.4 
1 gal. VVesson vegetable oil, 216 count Lipton tea 
bags, 5.5 oz basil, 2 oz bay leaves, 8 oz cinnamon 
sticks, 16 oz ground cinnamon, 18 oz spanish pa
prika/! 6 oz coarse ground pepper, 16 oz ground 
black pepper, 5 Ibs rice $100.00 

NR.5 
10 Ibs Prince thin spaghetti, 1 #10 can (6 Ibs 10 oz) 
Dole fruit salad. I #10 can (6 Ibs 5 oz) Green string 
beans,6 (8.125 oz) cans Star Kist tuną, 3 (4.25 oz) 
cans tiny shrimp, 200 pcs boullion cubes, 200 
chicken cubes, 1 gal. Kraft mayonnaise $100.00 

ASU 
* •TC i 

NR.6 
10 Ibs flour, 10 Ibs sugar, 6 Ibs rice, 29 oz can 
peaches,4 Ibs table salt, 2 cans pineapple, 2 boxes 
prunes, 2 boxes raisins, 64 oz vegetable oil, 12 oz 
cocoa, 39 oz 8 O'Clock coffee beans,1lbLithuanian 
ham $100.00 

NR.7. 
600 tablets aspirin.100 tablets Centrum vitamins,32 
oz shampoo, Antacid, band aids, 2 toothpaste, 8 
barssoap $100.00 

NR.8 
A special gitt package for men: shaving razors, co-
logne, shaving cream, after shave lotion, etc. 

$100.00 

NR.9 
A special grft package for ladies:cosmetics, sham
poo, conditioner, cologne, hand lotion, etc. $100.00 

NR. 10 
22 Ibs (10 kgs) of fine meats: 3 kg. canned ham, 1 
kg. canned tongue, 1 kg. canned chicken, 2 kg. file, 
3 kgs smoked sausages. $100.00 

NR. 11 
10 tos flour. 10 Ibs sugar, 6 Ibs rice, 64 oz veg
etable oil, 39 oz coffee beans, 1 kg ham, 0.65 kg 
tongue, 0.65 kg chicken $100.00 

ALL PACKAGES ARE DELIVERED TO 
REOUESTED ADDRESS ANYVVHERE IN 

LITHUANIA 
MAKE YOUR CHECK PAYABLE TO: ŽAIBAS 

Kviečiame keliauti su grupėmis, arba pavieniui. Mūsų įstaigos profesionalų štabas yra pasiruošęs jums su
daryti patogiausias kelionės sąlygas už žemiausias kainas. Jau ketvirti metai, kai labai sėkmingai veikia mūsų 
raštinė Vilniuje, kur galite gauti visas kelionių paslaugas ir informacijas Lietuvoje. Užsakome viešbučius, 
transportą ir įvairias ekskursijas. 



Redaguoja dr. K. A. Dagys Iš o landų spaudos 

BALANDINĖM TEMOM 
Tik ką buvo balandžio pirmo- o jei jų nebūtų, būtų neįdomu 

ji, seniau buvusi didelė šventė, gyventi. „Mažų" melagysčių ir 
Deja mums, liko nepastebėta, šiandien pilna visuose kampuo-
Melagių diena jau dingo? O taip se. Antai politikai, valstybių va-
būdavo linksma ką nors apgau- dai kalba apie nusiginklavimą, 
ti, sumeluoti. Niekas dėl to 
nepykdavo. Net taip neseniai 
Lietuvos Rašytojų sąjungos laik
raštis Literatūra ir menas 
balandžio pirmą buvo parašęs, 
kad Anykščių apylinkėj esąs di
džiausias Lietuvos akmuo, 
Puntukas, perkeltas į Vilnių. 
Vadinas, didesnei komunizmo 
šlovei. Tą paskaitęs vienas 
buvęs Draugo" redaktorius 
pasipiktinęs beveik vedamąjį 
parašė. Paskui ir jam, ir kitiem 
iš to buvo daug juoko. Arba vėl 
kai kas atsimena, kad šimtme
čio pradžioje Kretingoje prie 
karčiamos buvo pakabintas 
didelis plakatas, jog „šiandien, 
balandžio 1 dieną, aš, nuolan
kiausias jūsų patarnautojas 
Cibulkė, va iš ins iu savo 
buvusius ir būsimus klientus 
geriausios rūšies degtine nemo
kamai". Iki spėjo žydelis supras
ti, iki nudraskė priklijuotą 
popierių, susilaukė keliasdešimt 
„svetelių". Visi gėrė, ir niekas 
nenorėjo mokėti. Byla baigėsi 
geruoju. Tai buvo geri laikai, o 
dabar? 

Kodėl dabar taip nėra? Ar 
žmonės pasidarė taip šventi, 
kad niekas nei puse žodelio 
nenuklysta nuo teisybės? Visai 
ne. Nuo to meto, kai melagių 
karalius trečdalį pasaulio ėmė 
valdyti, melas pasidarė valdžios 
pagrindu, buvo įrašytas į slaptą 
konstituciją. Nuo tada didžiau
sią priespaudą imta vadinti 
demokratija, badą — neregėta 
gerove, baimę — didžiausia 
laisve. Tai buvo auksiniai 
laikai! Mokyklose vaikai buvo 
verčiami tikėti, kad tas karalius 
išrado viską, kas žmogui reikal
inga, o jei ne jis, tai jo įpėdiniai 
arba protėviai — elektrą, gar
vežį, lėktuvą. Dar daugiau jau 
tikėjo, kad Leninas sutvėrė 
mėnulį, o gal ir pasaulį! Iš 
tikrųjų ano laikotarpio didžiau
sias išradimas buvo bizūnas ir 
nagaika. Dar taip neseniai ir 
iieivyoj ėję tokie „pažangūs" 
laikraščiai, kaip Vilnis arba 
Laisvė, bandė mus prajuokinti, 
teigdami, jog tenai nėra ir ne
buvo koncentracijos stovyklų ir 
kalinių. Tegul nesivarto savo 
karstuose tie, kurie tarnavo 
melagių viešpačiui. 

Visokių žmonių buvo anais 
laikais, visokių yra ir dar bus, 

o jie ir ne jie giliuose požemiuose 
slapta nuo padangių satelitų 
elektrininės akies gamina 
branduolinius sprogmenis. Ar
ba šeimynose — sunegaluoja 
senelis, ir sulekia iš visokių 
pakampių t ik r i i r ne t ikr i 
giminės, anūkėliai: senukui 
garsiai linki pasveikti, sulaukti 
šimto ir daugiau metų, bet dai
rosi, kur jo t e s t amen tas , 
laukia, kad greičiau ateitų 
diena, kai notaras jį paskelbs. 

Yra ir švento melo, ir jam 
reikia nusilenkti. Negi gali 
ginčytis su laiminga motina, kai 
ji tvirtina, kad jos naujagimis 
gražiausias pasauly. Gal ne taip 
labai šventas melas, gal jį reikė
tų pavadinti diplomatiniu, kai 
autorius nori išgirsti tavo 
nuomonės apie jo išleistą knygą, 
kurios -tu negalėjai prisiversti 
iki galo perskaityti, ir pridedi: 
„Įdomi, naujų minčių nepa
gailėjai", arba kai meno pa
rodoj, kaip jau buvo atsitikę, jog 
pirma premija buvo paskirta už 
išstatytas paprastas, padėvėtas 
pilkas pirštines, tik klijais aplie
tais; taip pat už skulptūrą — ant 
pjedestalo padėtą batą, pripiltą 
juodos smalos. Jei esi diploma
tas, negi sakysi, kad nori bėgti 
iš galerijos ir šauktis pagalbos. 
Vadinas, ir tu pritari melui. 

Pasakojo vienas mūsų meni
ninkas, kad prieš daugelį metų 
jis buvo susitikęs su švedų 
ekskursija, bene mokytojų, 
vienoje miesto modernaus meno 
galerijoje. Jie paklausė jo, kodėl 
galerijoj kaba milžiniška juoda 
lenta? Ar ant jos bus kas paka
binta? Nemokėjo atsakyti mūsų 
tautietis nei taaa. neatsakytu 
nei dabar, o juodoji lenta tebeka
ba, ir tai vadina menu. Jei ban
dysi su ultra modernistais 
ginčytis, pavadins tave nieko 
neišmanančiu. Dar gali gauti 
lupti. Juk ir Andersenas ne 
veltui parašė pasaką apie nuogą 
karalių. 

Bet tai nesvarbu. Svarbu, kad 
melagių dienų metuose jau 
turime 365, tai nors balandžio 
pirmoji turėtų būti vadinama 
Teisybės diena, kada daiktą 
galima būtų pavadinti tikruoju 
vardu. Gal kada žmonija ir 
susipras, įpilietins tokią šventę. 
Tai bus linksma! 
Teisybės mylėtojų draugijos 

paskutinis palikuonis 

IŠ MOKINIŲ RAŠINIŲ 

Kuo skiriasi dviratis nuo ada
tos? — Ant dviračio pirma 
pašoki ir atsisėdi, o ant adatos 
a ts i sėdi ir pašoki . J u r g a 
Karaliūnaitė, Panevėžys. 

Kur daugiausia zuikių? — 
Autobuse. Daiva Rasikevičiū-
tė, Joniškėlis. 

Kas yra zebras? — Arklys, 
aps iv i lkęs pižama. Eglė 
Savelytė, Josvainiai. 

Kokie žmonės pasauly kvai
liausi? — Mokytojai, žino, bet 
klausia; geologai — nepametė, 
bet ieško; futbolininkai — patys 
spiria, paskui patys vejasi. Jū
ratė Abromavičiūtė, Kuršė
nai. 

nekalba? — 
po vandeniu 

Kodėl žuvys 
Pabandyk pats 
pakalbėti. Marius Kalvelis, 
Panevėžys. 

Kas yra žirafa? — Arklys, pra- į 
rijęs kopėčias. Jurgita Strolai-
tė, Panevėžys. 

Kas bus virš greičio? — Bėgti 
apie namą taip, kad pamatytum 
savo nugarą. Linas Valuntoke-
vičius, Pasvalys. 

Kodėl jūroj vanduo sūrus? — 
Todėl, kad ten gyvena silkės. 
Dainius Samsonas, Papilys. 

Kodėl balerinos šoka ant 
pirštų? — kad nepažadintų žiū
rovų. (?) 

Mūsų kraštas, Vilnius 

PATARKIT 

San Francisco skundžiasi, kad 
miesto centre prieš keletą 
mėnesių pastatytam dangorėžy 
iki šiol neatsirado, neatsikraus-
tė nei vienas nuomininkas. Ką 
su namu daryti? 

AUTOKOSMETIKA (!) 
LIETUVOJ 

Gimtoji kalba 

Daugiau kaip 30 įvairių užsie
nio firmų dalyvaus pirmojoje 
Tarp tau t inė je automobilių 
mugėje, kuri balandžio 3 dieną 
atidaroma Vilniuje, Parodų cen
tre „Liteipo". Lietuvos automc 
bilizmo mėgėjai pirmą kartą 
galės artimai susipažnti su 
„Volvo", „Mercedes Benz", 
B M W , „Volkswagen", „Ford" 
ir daugelio kitų žinomų firmų 
naujovėmis, kur ias pateiks 
patys šių kompanijų atstovai. 

Vienas iš parodos organiza
torių, bendrovės „ V i s u s " 
direktorius Auksius Urbane-
vičius pasakė, kad bus demons
truojami lengvieji automobiliai, 
sunkvežimiai, autobusai, au-
todetalės ir autokosmetika. 

(E.) 
Švedijoj miškininkas Sven-

sen padavė į teismą kaimyną 
Peterseną, kad jis, būdamas 
kaimo korespondentu, vieti
niam laikrašty parašė Svense-
ną matęs jojantį ant širmos, 
s u d ž i ū v u s i o s k u m e l ė s . 
Teismui jis aiškina, jog jis 
jodinėjas ant juodbėrio, gerai 
nupenėto žirgo, ne nukamuo
tos kumelės. 

IŠ RESPUBLIKOS 
SKILČIŲ 

NAUJI MAFIJOS BOSAI 

Savaitės pradžioje prieš oficialią 
Lietuvos prezidento inauguraciją 
įvyko dar viena. Vilniuje slaptame 
mafijos susiėjime iškilmingai „inau-
guruoti" nauji miesto bosai. „Respub
likos" duomenimis, jais tapo du Iz
raelio piliečiai, gyvenantys Lietuvoje. 
Anksčiau Vilniuje viešpatavę liūdnai 
pagarsėję tėvas ir sūnus nustumti į 
šešėlį. Sūnus net išsiųstas iš Lietuvos 
į NVS. 

Naujų mafijos bosų „inauguracijos" 
iškilmės vyko pagal iš anksto pareng
tą scenarijų. Nustatyta laiku jiems 
vienas po kito prisistatinėjo įvairių 
firmų ir nusikaltėlių grupuočių vado
vai. Kalbama, jog buvo paskirtas 
keletas minučių ir neoficialiems 
Vyriausybs atstovams. Mafijos 
susiėjime paskirtas ir „Vilniaus bri
gados" kovinės grupės vadeiva. 
Vietoj I. T. juo tapo 32 metų vilnie
tis, 1984-aisiais teistas už vagyste ir 
valstybinio tur to grobstymą, tarp or
ganizuotų nusikaltėlių pažįstamas 
„Bobos" pravarde. 

Beje, minėtame mafijos slaptame 
susirinkime irgi tartasi, ką daryti su 
„Respublika", kuri mafijozams 
nuolat gadina kraują. Nuspręsta kol 
kas, bent jau artimiausias dvi savai
tes, nuo sankcijų „Respublikai" 
susilaikyti. 

DĖMESIO AFERISTAI 

Šių metų sausio pabaigoje 
mūsų dukrelė susilaužė ranką. 
Nuvežėme į Varėnos ligoninę, 
sugipsavo. Kadangi buvo ap
drausta vienu tūkstančiu 
rublių, manėme, kad sulauk
sime nelaimėje šiokios tokios 
pagalbos. Ar žinote, kiek mums 
sumokėjo už rankos lūžį? Šimtą 
penkiasdešimt talonų! Nuvykti 
į Varėną pasiimti šių „pinigų" 
mums kainavo 300 talonų... 

PASAKĖLĖ APIE ARKLĮ 
PREZIDENTUI 

Buvęs kandidatas į prezi
dentus Respublikonų partijos 
pirmininkas Kazimieras Petrai
tis, pažadėjęs savo auginamą 
žirgą dovanoti ketvirtajam 
Lietuvos prezidentui, atsisakė 
savo ketinimo, nes jį norėjo 
padovanoti daktarui Kaziui Bo
beliu. Tačiau dabar Petraitis 
mano, kad Algirdas Bra
zauskas, jei „bus demokratiškas 
ir padės kurti teisinę valstybę", 
gali pretenduoti į jo dovaną. 

Gauruotą akmenį 
plikai parėdė* 
kapų reklamos eiiokvencijai 
paminklą statysiu 
Vasarą 
sutvarkysiu pirmą 
dūšių čysčiuj kenčiančių 
statistiką. 

Nuo saulės rasojimo 
akmenys džiūva 
bimbalų propeleriai drasko karvių debesis 
Šoferi 
prašau, šiąnakt ledų aero rendez-vous 
Kaip kūtės krioklė, orlaivis kad ima paršuotis. 

Tėvui atminti 
darau sustojimo tašką 
poperiai išvežė į baltas Sibiro pievas 
antru šliubu be aukso 
tekai našlei tačkai 
rankas rūdim apiavė 
Kurios rūšies ašaros 
pro kaktos pjūklų kriaunus: 

(B. Babrauskas) Eilėraščių krau
tuvė, Kaunas 1931 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 3 d. 

SU TAMOŠIAUS BEKEPURIO 
KEPURE 

Nepatinka jokios man durnystės! 
Į rimtumą linkęs nuo jaunystės. 
Su savim nešioju smūtną širdį, 
Nuolat širstančią, kad niekas jos negirdi 

Kai jaunystė man krūtinėj trankės, 
Nedrįsau paimt merginos už parankės. 
Bet mokėjau aš dainuoti serenadą. 
Kuri užima visom gražuolėm žadą. 

I 

O manoji (nemokėjau jos užimti) 
Ėmė juoktis ir suardė visą rimti 
Dar pasakė: „Bernužėli skystas, 
Stok į operą ir būk solistas!" 

„Eik tu, žiurke! Žiurke tu mieliausia! 
Kas gi tavo patarimo klausia? 
Kai įžengsiu ašei į teatrą, 
Tai pralenksiu net Kiprauską Petrą!" 

Ir, palikęs draugę tą žiurkauną, 
Nudundėjau aš tiesiog į Kauną. 
Ten, paklydęs vidur miesto sodo, 
Tol klajojau, kolei nusibodo. 

Ak, tos durys, tos teatro durys! 
Jas pravėręs, patikėjau mergina, 
Kad esu tamošius bekepuris, 
Konservuotas kaimo Jurgis, ir gana. 

Gal dėl to dabar aš liberalas; 
Nei melodija svarbu, nei intervalas. 
Liberalas, mūzom laisvę pripažįstąs. 
Gal dėl to ir nebesu solistas. -

PASKUTINĖ SKILTIS 

Valdžia kaip... 

IŠ PARAPIJOS 
BIULETENIO 

Kaip lengva Lietuvoje išgar
sėti! Štai vienas vis augina pre
zidentui arklį — ir apie tai 
nuolat pasakojama spaudoje, 
rodoma per televiziją. Aš nu
tariau prezidentui užauginti 
vėžlį.. Kai turėsiu atliekamų 
talonų, nueisiu į turgų ir 
nusipirksiu vėžliuką. Vis pa
informuosiu Lietuvos žmones, 
kaip tas vėžliukas auga... Ga
rantuoju, išgarsėsiu, kaip tas 
arklio augintojas. Dieve, kodėl 
mes tokie kvaili. 

Violeta Vileitaitė, 
Vilnius. Respublika 

Respublikos pirmam puslapy: 
V. Landsbergiui — grąžinkite 
Tautai kardą, pone. 

— Kas girdėti, Sakibai? 
— Nežinau, dar nebuvau kirpykloj. 

Iš uzbekų humoro 

Vienas keleivis pasakoja, kad 
skrendant iš Seattle į Kansas 
City, dėl palankaus vėjo lėktu
vas atskrido 20 minučių 
anksčiau negu reikėjo. Tada 
stiuardesė keleiviams pastebėjo: 
„Neužmirškite, kad jūs visi 
mūsų kompanijai esate skolingi 
20 minučių". 

Reader's Digest 
* 

Per paskutinį dešimtmetį 
Amerikos naujokų į ka
riuomenę šaukimo tarnyba 
negalėdama atskirti vyrų nuo 
merginų, vietoj vyrų, pasiuntė 
kvietimus merginoms 139,690 
kartų. 

Kai išleidi žmoną į Atlantą 
maudytis, negali būti tikras, 
kad ji grįš nedegutuota. 
(Nugirsta Daytona Beach, Fla.) 

Kvailys, kurio sesuo ištekėjo 
už direktoriaus, — jau nebe 
kvailys. 

* 

Tauragės miesto penktosios 
rinkimų apylinkės komisija, 
gavusi prezidento rinkėjų 
sąrašą, buvo priblokšta — pasi
rodo, vien Aerodromo gatvėje 
gyvena net 40 piliečių, gimusių 
tą pačią — 1990 m. sausio 
pirmąją dieną. 

Valdžia - kaip smėlio laik- Tar tas i kaip (bažnyčios) 
rodis: po tam tikro laiko reikia f0*8* a £ w * 8 » * • ? * * « * * la" 

šejimo... Tas pagelbės nudrėnuo-
ti vandenį į suras. 

NEPASISEKIMAS 

Norėję senu Turkijos papro
čiu pavogti nuotaiką iš tėvų 
namų trys jauni turkai patyrė 
didelę gėdą. Jaunikis su savo 
dviem broliais pabandė naktį 
išvogti savo numylėtinę iš 
nesukalbamos uošvės. Su dide
liais sunkumais pagrobėjams 
pavyko be triukšmo ant rankų 
išnešti geidžiamą laimikį. Bet 
koks buvo jaunojo nusivylimas, 
kai mėnulio šviesoje vietoj savo 
išsvajotosios pamatė... vėl tą 
pačią nesukalbamą uošvę. 

apversti. 

Valdžia — kaip dviratis: 
aukštai vairas, o žemai gran
dinė. 

Valdžia — kaip arfa: kai di
džiosios stygos pertempiamos, 
mažosios nutrūksta. 

Valdžia — kaip futbolo aikštė: 
svarbiausia laiku užimti 
patogią vietą. 

Valdžia — kaip vandens 
valymo baseinas — didžiausi ga
balai stengiasi pakilti į viršų... 

Valdžia — kaip kopėčios: juo 
aukščiau užsiropšti, tuo stipriau 
siūbuoja... 

Litas, Vilnius 

Vasaros kolegijos studentė 

Kasmet netenkame maždaug 
60-70 skaitytojų. Maždaug jų 
pusė miršta, o kiti atsisako dėl 
įvairių priežasčių... Visos šios 

Beth Begany pametė brangų priežastys neatrodo labai rim-
auskarą ir kreipėsi į bendra- tos, net ir tų, kurie miršta. Taip, 
bučio vedėją, italę, prašydama, net ir tų. 
jei kas rastų, kad jai atiduotų. Juozas Vaišnys, SJ.f Laiškai 

— Patariu pasimelsti į šventą ^ lietuviams 
Antaną, jis padeda surasti 
pamestus daiktus. 

— Negaliu melstis į jūsų 
šventą Antaną. Aš esu žydė. 

Italė kiek pagalvojus pridėjo: 
— To jam nesakyk. 

Singapūre už kramtymą gu
mos požeminiam t raukiny 
baudžiama metus kalėjimo ir 
600 dolerių. 

Iš spaudos 

Bolševikinio laikotarpio dokumentas 
Viena Los Angeles šeima su gimimo metrikos ištrauka 

gavo ir tokį lapelį. 

Lietuvos aidas tvirtina, kad 
daugiausia nusikaltimų įvyks
ta mėnulio pilnaty. 

Lietuvos parlamente patys at
stovai sustato dienos darbotvar
kę, o paskui jie patys ja nepaten
kinti, ir taip besiginčijant su-
gaištomas laikas. 

B. Nainys 

dicLralciQ\ 
Tu gimei nuostabiu laiku. Laiku—kai 

žmonių rankos kuria šviesią komunizmo 
Prieš akis didelė ir graži ateitis. 

Tu auki tvirtu, tikru žmogumi, atiduodančiu 
liaudžiai savo rankas, protą, širdį. 

Tavo darbo laukia mūsų šalis, ir mes tiki.i.c, 
kad Tu jos ncapvllsl. 

tarybiniu 
rytdieną. 

i<fcO CSUAJOC J*^Q mcn.JO c 

Alytiut miesto Clrlllnes 
mctrikicljos skyriai 

• 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

PASISAKYMAI APIE 
JŪROS KELTA 

LIETUVIU TELKINIAI 

Vasario 20 d. šioje skiltyje 
buvo išspausdintas Rimanto Za-
barausko. Lietuvos Respublikos 
ministro pirmininko patarėjo, 
straipsnis „Jūros kelto nauda 
Lietuvai". Į jį atsiliepė statybi
ninkas Romas Veitas iš Massa-
chusetts (617-843-2863), kuris 
yra gerai susipažinęs su jūros 
transportu. Romo Veito laišką ir 
Rimanto Zabarausko atsilie
pimą į šį laišką spausdiname 
šiandienos skiltyje. 

E.K. 

Romo Veito pastabos dėl 
„Jūros kelto nauda Lietuvai" 

Perskaičius Rimanto 
Zabarausko straipsnį „Drauge", 
vasario 20 d. nr., kyla daug 
klausimų. Be to, šis straipsnis 
parodo, kaip mažai Lietuvoje 
skiriama dėmesio laivininkys
tei. O taip gražiai kalbama, kad 
svarbu turėti langą į pasaulį, 
bandant atgauti ekonominį 
nepriklausomumą. 

Kalbant apie Klaipėdos uosto 
plėtimą, nesuprantamai skam
ba teigimas: „dabar nežinoma, 
kokio intensyvumo krovinių 
sriautą pavyktų pritraukti per 
Klaipėdą", arba „Liepojos ir 
Kaliningrado uostai gali tapti 
konkurentais Lietuvai". Krovi
nių sriautas yra kaip gyvas 
augalas, jį reikia auginti, puo
selėti, reikia rinkti lašą po lašo, 
grūdą po grūdo. O to dar Lie
tuvoje nematyti. Nebūtina iš 
pradžių turėti modernų važmi-
nių uostą. Iš pradžių užtektų ir 
vien tinkamo krano. 

Tiesa, Lietuvos keltai kur
suoja tarp Mukrano ir Klaipė
dos, bet to užteko seniau, kada 
Mukranas buvo Sov. Sąjungos 
orbitoje ir tas sriautas buvo 
didelis. Dabar tai užkampio 
uostas, į kurį okeaninių laivų li
nijos neplaukia. Iš Mukrano 
vargu ar būtų galima užauginti 
didesnį krovinių sriautą. Lietu
vai reikia atkreipti dėmesį į 
okeaninių linijų uostus — Rot-
terdam, Bremen, Liverpool ir 
kitus. 

Vokiečių Bischoff linijos 
laivas plaukia į Klaipėdą kas 
dvi savaitės, bet jie neper
sistengia. Nėra konkurencijos, 
jų kainos aukštos, ir jie diktuo
ja savo sąlygas. Dabar veik 
neįmanoma pasiųsti važminę 
per Klaipėdą į Lietuvą. Ir dėl 
dviejų priežasčių: Bremerflage 
laivas nėra pritaikytas, kad 
galėtų patogiai vežti, be kitų 
krūvių, ir važmines, o Klaipėdos 
uoste nėra tam tinkamo krano. 
Pasidarė taip, kad važmines 
siunčiamos į Lietuvą per Len
kiją, Latviją ar Suomiją. Nors 
laivininkystės mastu tas sriau
tas ir nedidelis (iš Amerikos ir 
Kanados susidaro nuo 5 iki 10 
važminių į savaitę), tačiau pra
džia jau būtų. 

Neverta ir kalbėti, kad latviai 
bus mūsų konkurentai. Jie mus 
jau yra toli palikę. Dvi latvių 
transporto kompanijos turi savo 
ststovus New Yorke, Bostone, 
Liverpool, Rotterdame, o mes 
negalime surasti savų nei Klai
pėdoj (jei nemoki rusiškai). Iš 
pradžios nebūtina turėti net 
savo laivų, bet būtina turėti 
savo agentus, kurie dirbtų, au
gintų ir rinktų. Lietuva su savo 
taip žemais darbininkų atlygi
nimais turi mažinti savo 
patarnavimų kainas, kad galėtų 
konkuruoti ir pratinti pasaulines 
rinkas prie savo prekybos bei 
transporto patarnavimų. 

Zabarausko straipsnyje, kal
bant apie Mukrano keltų dir
bimą, sakoma, kad „Vieno laivo 

rekonstrukcijai reikia apie 10 
mil. dol., keičiant jį į keleivinį 
— automobilių keltą". Čia vėl 
kažkas negerai. Iš kur atsiras 
tas keleivių ir automobilių 
sriautas iš Kopenhagos, kuris 
pateis intų tą investaciją! 
Lankantis Klaipėdoj, girdėjosi, 
kad jų laivų statyklos-remonto 
įmonės sėdi be darbo. Galvo
tum, kad su tokiais žemais Lie
tuvos darbininkų atlyginimais 
ta kaina būtų per aukšta. Už 10 
mil. dol. galima pirkti ir patį 
laivą. 

Sveikintina p. Zabarasuko ini
ciatyva, pradedant kelti Lietu
vos laivininkystės klausimus, 
nes iš tokių pokalbių atsiranda 
ir vaisių. 

R. Zabarauskas a t sako 
R. Veitui 

Buvo malonu gauti R. Veito 
atsiliepimą į mano straipsnį. 
Dalykiškos ir kritiškos pastabos 
mums labai vertingos. Sunkiu 
perėjimo į rinkos ekonomiką 
laiku Lietuvai reikia daug 
mokytis iš šalių su išsivysčiusia 
rinkos ekonomika. 

R. Veitas tiksliai pastebi, kad 
nesu didelis laivininkystės žino
vas. Iš tikrųjų taip. Mano dar
bas ministro pirm. įstaigoje 
susietas su ekonomikos refor
ma. Tenka analizuoti, kaip 
vyksta reforma Lietuvoje, 
siūlyti pataisymus, priemones 
palankioms sąlygoms smulkaus 
verslo skatinimui sudaryti ir 
pan. Todėl daug geriau galėčiau 
papasakoti, kaip vyksta ekono
mikos reforma Lietuvoje, su ko
kiais sunkumais susiduriama (o 
jų labai daug), kokie pasiekimai 
šioje srityje ir kokios padarytos 
klaidos. Atrodo, kad mūsų atgi
musioje Lietuvoje dar labai 
daug romantiško polėkio ir 
maža pragmatizmo, taip būdingo 
Vakarams ir reikalingo ekono
mikai. Be to, daugeliui Lietuvos 
žmonių būdingas keistas įsiti
kinimas savo neklystamumu, 
visažinojimu, savo klaidų nepa-
stebėjimu. Tarytum mums jau 
nebūtų ko mokytis ir užsie
niečių patarimai nebereikalin
gi. Reikia tikėtis, kad tai tik lai
kinas reiškinys, kuris greitai 
praeis. 

Mano straipsnio „Drauge" ne
reikėtų suprasti, kaip kon
kretaus projekto. Jo tikslas pa-

Balandžio 5 - 20 
Gegužės 3 - 1 8 
Gegužes 6 - 24 
Gegužės 17 - birželio 1 
Gegužės 25 - birželio 9 
Birželio 1 - 16 
Birželio 14 - 29 
Birželio 1 5 - 3 0 

LOS ANGELES, CA 
LIETUVIŲ RADIJO 

VEIKLA 

Lietuvių radijas Amerikoje 
yra svarbus kultūrinis ir savi
tarpio informacijos ryšys. Los 
Angeles mieste tai atlieka sa
vaitinė pusvalandžio radijo 
programa. 

siūlyti diskusijoms vieną, mano 
nuomone, perspektyviausių Lie
tuvos ekonominio vystymosi 
krypčių — transporto paslaugų 
teikimą, išvystant tranzitinius 
pervežimus. Labai svarbu rasti 
atsakymą: ką Lietuva artimiau
sioje ateityje galėtų efektyviai 
eksportuoti. Manyčiau, kad Lie
tuvai netikslinga išsklaidyti 
savo jėgas ir materialinę užsie
nio pagalbą, bandant daug įvai
rių eksporto krypčių. Geriau 
koncentruotis keliose, iš kurių 
galima tikėtis didžiausio pelno. 

Vieną tokių ir aptariau straips
nyje. Svarbus klausimas: ar mū
sų tautiečiai Amerikoje pritartų 
tokiai pozicijai? O gal jie galėtų 
pasiūlyti geresnes Lietuvos 
eksporto kryptis? Straipsnyje 
minėjau, kad ir Lietuvos vy
riausybė pirmenybes linkusi 
kreipti į labai daug krypčių, o 
tai rodo, kad didelio aiškumo 
nėra ir pas mus. 

Tiksli yra R. Veito pastaba ir 
dėl per didelės jūrų kelio re
konstrukcijos kainos. Ši infor
macija buvo gauta iš Klaipėdos 
laivininkystės specialistų, kurių 
vertinimai buvo, atrodo, pavir
šutiniški. Šiandien jie taip pat 
sutinka, kad 10 mil. dol. yra per 
didelė kaina. Be abejo, ties 
tranzitinių krovinių pervežimo 
projektais dar reikėtų labai 
daug dirbti. Jei tokia kryptis 
būtų pasirinkta kaip priorite
tinė, būtų galima jos vystymui 
panaudoti dalį užsienio pasko
lų, kurias Lietuva šiandien turi 
galimybių gauti. 

Radijo veiklai svarbus veiks
nys yra pinigai ir pasiryžėliai. 
Sį darbą dirbti už „našlės 
skatiką". 

Los Angeles lietuvių radijas 
veikia nuo 1952 metų. 

Dabar ryšys užmegztas su 
Vilniaus ir Kauno radiofonais, 
abipusiu programų pasikeitimu. 

Vilnius ir Kaunas klauso Los 
Angeles lietuvių radijo 
programų fragmentus, o Los 
Angeles lietuvių radijas (kiek 
laikas leidžia) naudoja jų pri
siųstų kultūrinių programų iš
traukas. Elektroninis satelitinis 
paštas kiekvieną savai tę 
persiunčia iš Vilniaus į Los 
Angeles naujausias Lietuvos 
žinias. Perduodamos vietinės 
telkinio žinios ir ki t i 
pranešimai. Pokalbiai su Lietu
vos ministrais ir visuomeni
ninkais, ir kt. 

Los Angeles neturint lietuviš
ko laikraščio, savaitinė radijo 
programa yra vieninte l is 
informacijos šaltinis. Pasku
tiniame Radijo klubo susi
rinkime buvo perrinkta ta pati 
valdyba ir revizijos komisija. 

Valdybon įsijungus jaunes
nėms jėgoms, tikimasi šį darbą 
tęsti ir tobulinti. 

Finansiniai reikalai negerėja. 
Trūksta komercinių skelbimų ir 
aukų. Mažėja ir savaitinių pro
gramų laidų vedėjų ir 
paruošėjų. Neseniai pasitraukė 
pranešėju daugiau negu 25 
metus dirbęs Vladas Gilys. 
Tačiau jis sutiko dirbti garso 
įrašo techniko darbą. 

Mažinant išlaidas, panaikin
tas koordinatoriaus etatas . 
Todėl dabar korespondencija 
Lietuvių Radijui Los Angelėje, 
susijusi su komerciniais 
skelbimais ir kitais prane
šimais, turi būti siunčiama 
Radijo klubo pirmininkui Vy
tautui Šeštokui, 127 South 
Clark Drive, Los Angeles, CA 
90048, tel. (310) 275-2690. 

V y t . Š e š t o k a s 

EDINGA 
VASAROS STOVYKLA 

Marlboro, Vermont 

I E Š K O M : 
Kūrybingų, talent ingų, pasiaukojančių, jaunuolių (18 + 
amžiaus) vadovauti /dirbt i su jaun imu. 

A T L Y G I N I M A S : 
Be galo daug naujų draugų, pragyvenimas ir maža stipendija. 

KREIPKITĖS: 
„ N e r i n g a " c/o ICC 

600 Liberty Highway 
Putnam, C T 06260 

UETUVA 1993 
Grupinės kelionės; 

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

Liepos 26 - rugpjūčio 10 
Rugpjūčio 2 - 1 7 
Rugpjūčio 3 -18 
Rugpjūčio 9 - 24 
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7 
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14 
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13 
Rugsėjo 20 - spalio 6 

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

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

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

• „Vyt ies" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje. 

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą 

VYTIS TRAVEL 
2 1 2 9 K n a p p S t . 

Brooklyn N Y 1 1 2 2 9 
Tel . 7 1 8 - 7 6 9 - 3 3 0 0 ; 1 -800 -952 -0119 

FAX 7 1 8 - 7 0 9 - 3 3 0 2 
Te lex 2 1 0 282 

P O P I E T Ė APIE LIETUVOS 
KARIUOMENE -

Susidomėję klausėmės dr. 
Algirdo Kanaukos pokalbio apie 
Lietuvos kariuomenę, kovo 28 
dieną taip skelbtoje Lietuvos 
Kariuomenės apžvalgoje. Subė
gome vis tie patys vyresnieji 
tautiečiai, dar labai gerai prisi
menantys šauniąją Lietuvos ka
riuomenę, ir kas ją ištiko 1940 
metais. 

Dr. A. Kanauka, tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje, tarna
vęs ir JAV kar iuomenėje 
daugiau negu 20 metų, dabar 
yra atsargos karininkas. J is čia 
sukvietė mus parodyti skaidres 
iš Lietuvos, kurios bylojo pačios 
už save ir apie kurias dr. K. 
tarė keletą žodžių. 

Pradžioje buvo skaidrės iš 
mūsų krašto kolektyvinės lais
vės netekimo laikotarpio — 
kalėjimai suareštuotiems be 
apkaltinimo, nes areštas tada 
buvo įrankis įbauginti žmones. 
Taip mums prieš akis slinko 
naujosios Lietuvos kariuomenės 
vaizdai ir pastangos ją, kaip 
kraštui būtiną, palaikyti, sumo
derninti, aprūpinti ginklais ir 
viskuo kitu, kas yra reikalinga. 
Pasakojo apie krašto apsaugos 
ministrą A. Butkevičių, jaunus 
m ū s ų pa ra š iu t i n inkus , 
kariūnus, paradus, apie da
ba r t i nę Lietuvos apsaugos 
tarnybą ir ypač apie gausią 
savanorišką krašto apsaugos 
tarnybą, turinčią arti 10 tūkst. 
narių. Trūksta ginklų, amunici
jos, bet ne entuziazmo. 

Po to trumpą žodį tarė prof. J. 
K u b i l i u s apie vadinamą 
„karinę katedrą" universitete. 
Buvo daug dėmesio klausi-
mams-atsakymams pabaigoje 
skirtame laike, o paklausimų 
buvo tikrai įdomių. RKV 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W. 69 St. 
Te l . 776-1486 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed, Bonded, Insured 
Nauji dar'oai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonirs kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos . Išvalome užs ik imšusius 
vamzdžius^ 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

1 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737 -5168 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E U K A T E S A I 

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

Catering 
6216 S. Archer A ve . 

Chicago, IL 60638 
Tel. 581-8500 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Pr iedai 
ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

PAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaski R d . 

P h o f M ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

V A L O M E 
Garažus, palėpes, rūsius. 

Išvežam daiktus. 
„F ree es t imate" 

T e l . 312 -436 -1437 

Besidomintys Lietuvos ar 
buv. Sov. SąJ. filatelija 
(pašto ženklais), numizma
tika, liaudies meno medžio, 
gintaro ir kt. dailės dirbiniais 
bei įvairia literatūra, kreipki
tės: Danielius, Krivių 15-2, 
Vilnius 2007, Lietuva. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE AEAL ESTATE 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
R E A L T O R S f » e ; 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 I M * 
(708) 4 2 5 - 7 1 6 1 ^ m ^ 

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.' .. _ 

UNAS REAL ESTATE 
LINAS MEILUS, Broker 

3860 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60632 
T«». 312-890-5821 

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

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

FOR RENT 

Išnuomojami 2 bt . Br ighton Pk. 
apyl.: 7 kamb. 4 mieg. — $500 į 
mėn. ir 4 kamb. 2 mieg. — $280 
į mėn. Te l . 3 1 2 - 5 2 3 - 1 2 4 9 a r b a 
312 -436 -8804 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 95th St re t 
T « l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312 ) 5 8 1 - 8 8 5 4 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai tr 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ' 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis [ Hermis Deckys 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškčii 

IMEX AMERICA, I N C . 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius mažu nuošim
čiu į Lietuvą. Tel. 708-868-3049, 
Fax 708-868-8642 . Skambinki
te darbo d ienon. i j 5 ».r.-5 v.v. 

I N C O M E TAX 
SERVICE 

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

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

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

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

namai 708-636-5347 

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

Tsl. 312-471 -5292 

m 
n 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 8 . Kedsie Avs. , 
Chicago, IL 80629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

į feg Cc**į 
' — REALMART, INC 

6602 S. PuUsJri, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 lil 
BALYS BUDRAITIS 

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

• mis Ontui^. 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

ASTA T . M I K U N A S 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

IEŠKO 

45 m e t ų išvaizdi l ietuvė nori 
susipažinti su vyresnio amžiaus 
tautiečiu Amerikoje. Rašykite: Vida B, 
#126-56 Kalvari jų, Vilnius — 2042, 
Lithuania. Tel . 76-61-07 

HELP VVANTED 

Reikalingos moterys — 
namų valytojos. Reikia 
gyventi užmiesty. Skambin
ti: 708-469-1518. Kalbėti 
angliškai arba lenkiškai. 

MARO.UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

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

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

l^^T^^^EST 7 T 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. Clcsro Avs. 
Burbsnk, IL 60459 
tm. 706-423-7679 

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

Jos Ir Janina 

D e n g i a m i s t o g a i , ka lamas 
, ,s id ing" , bei at l iekami namų 
vidaus remonto darba i . Skam
bint i S ig i tu i : 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 



JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBA 

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

VANDUO IR ŠVINAS 
Čikagos gyventojams buvo 

išsiuntinėtas Vandes Depar
tamento lankst inukas „Faktai, 
kuriuos turė tumėte žinoti apie 
šviną geriamajam vandenyje". 
Lankst inuke telpanti informa
cija y ra gauta iš U S Environ-
menta l Protection Agency. Čia 
pateikiama to lankstinuko san
t rauka . 

Yra nustatyta, kad geriamam 
vandenyje negali būti švino 
daugiau negu 15 dalių per 
bilijoną (15 ppb), a rba 0.015 mg 
švino viename l i t re vandens. 
Čikagos vandens departamen
tas pradėjo programą, siekda
mas sumažinti šviną žmonių 
g e r i a m a m vandenyje . I tą 
programą įeina vandentiekio 
vamzdžių rūdž ių kontro lė , 
vandens versmės sutvarkymas ir 
informacija žmonėms. Iš Van
dens Departamento yra rei
kalaujama pakeist i kiekvieną 
švininį vandent iek io linijos 
vamzdį, kurį Vandens Dept. 
kontroliuoja, jei t a s prisideda 
prie švino koncentracijos padi
dinimo vandenyje virš leistinos 
normos. J e i jūs tu r i t e tuo 
reikalu klausimų, Čikagoje ir 
apylinkėse skambinkite telef. 
312-744-6635, kituose miestuose 
to miesto Vandens Dept. 

K a i p š v i n a s k e n k i a 
s v e i k a t a i ? 

Švino gal ima ras t i visoje 
mūsų gyvenamoje aplinkoje: 
ore, žemėje, namų dulkėse, kai 
kuriuose dažuose, kai kurioje 
keramikoje, porcelane, iš alavo 
ir švino lydinio pagamintuose 
induose (pewter) ir vandenyje. 
Jei per eilę metų didesnis švino 
kiekis susirenka žmogaus kūne. 
jis gali pakenkti smegenims, 
raudoniesiems kraujo rutuliu
kams ir inkstams. Daugiausia 
švinas yra pavojingas mažiems 
vaikams ir kūdikio laukian
čioms motinoms. Švino kiekis, 
kuris yra nekenksmingas suau
gusiems žmonėms, mažiems 
vaikams gali sulėtinti normalų 
protinį ir fizinį vystymąsi. 
Žaisdami vaikai dažnai susidu
ria su švino apsinuodijimo šal
tiniais: žeme ir dulkėmis. Dėl to 
svarbu plauti vaikų rankas ir 
žaislus ir žiūrėti, kad jie į burną 
dėtų t iktai maistą. 

Švinas vandenyje gali padi
dinti apsinuodijimo pavojų kū
dikiams, maitinamiems kūdikių 
maistu ir sulčių koncenU ..tais, 
kur ie yra atskiedžiami vande
niu. Gamtos Apsaugos įstaiga 
(EPA) yra apskaičiavusi, kad 
geriamas vanduo gali sudaryti 
apie 20% visų švino apsinuodi
j imo atsitikimų. Švinas nėra 
paprastai r andamas vandens 

sudėtyje, jis re ta i r a n d a m a s 
vandens šaltiniuose, upėse ir 
ežeruose. Švinas į vanden į 
p a t e n k a per r ū d i j a n č i a s 
medžiagas vandens paskirstymo 
sistemoje, namų vandentiekio 
vamzdžiuose i r n a u d o j a n t 
švininį litavimo būdą, ku r iuo 
jungiami vario vamzdžiai a r 
chromu padengti bronzos čiau
pai, kar ta is švininiais vamz
džiais namas gali būti prijung
tas prie vandentiekio sistemos. 
1986 m. Kongresas uždraudė 
naudoti vamzdžių li tavimo me
džiagą, kur i tu r i daugiau negu 
0.2% švino, ir visi vandentiekio 
įrengimai: vamzdžiai, čiaupai ir 
pan. negali turėt i daugiau kaip 
8% švino. 

Jei vanduo stovi ke l ias a r 
keliolika valandų švino vamz
džiuose, ta i švinas gali iš t i rpt i 
tame vandenyje ir vanduo turėt i 
didelį jo kiekį. Švino vandeny
je negalima matyt i , užuosti a r 
ragauti . Švino kiekį vandenyje 
galima ištirti t ik specialiose, 
valstybės pripažintose labora
torijose. 

Yra keli būdai sumažint i švi
no kiekį vandenyje: 

a. Prieš naudojant vandenį 
gėrimui ar maistui , le iski te 
vandeniui bėgti iš čiaupo kelias 
sekundes ar minutę, t uo būdu 
pa ša l i n s i t e vanden į , k u r i s 
stovėjo vamzdžiuose k e l i a s 
valandas ir gali turėti ištirpusio 
švino didesnį kiekį. 

b. Negerk i t e ir n e v i r k i t e 
vandens, kuris ateina iš šilto 
vandens čiaupo. Šiltame vande
nyje švinas greičiau t i rps ta . 

c. Naujuose namuose, a r nau
jai pakeistuose vandent iekio 
vamzdžiuose dažnai l ieka su
jungimo palaidų medžiagų dul
kių, jas išplaukite, n u i m k i t e 
nuo čiaupų sietelius ir le iski te 
vandeniui bėgti 3-5 minu tes . Ir 
tai darykite kelis ka r tu s . 

d. Vandens vamzdžių specialis
tas gali patikrinti vamzdžius, jų 
prijungimą prie miesto siste
mos, vamzdžių sujungimą ir t . t . 

Ž I A U R U M A I VOKIETIJOS 
T E L E V I Z I J O J E 

Daug ka r tų Amerikoje disku
tuojama p ras tų a r žiaurių tele
vizijos programų į taka vaikams, 
kur ie nuola t j a s mato. Tačiau 
problema pasi re iškia ne t ik šia
pus Atlanto. Vokietijos ministrė 
j a u n i m o r e i k a l a m s , Angelą 
Merkei neseniai paskelbė ilges
nių ty r imų duomenis , kad vie
nos savaitės laikotarpyje televi
zijos programose suskaičiuota 
4,000 lavonų! Visuose šešiuose 
kana luose Vokietijoje kasdien 
parodoma 70 žmogžudysčių, 
neska i t an t k i tų ž iaurumų ir 
smur to veiksmų. Manoma, kad 
s ta igus j aunamečių vaikų nusi
ka l t imų skaič iaus padidėjimas 
tiesiogiai sus ie tas su žiauru
mais televizijoje. 

Plačiai per pasaulį nuskambė
jo svetimšalių užpuldinėjimai ir 
neonacių veikla Vokietijos mies
tuose. Pe rna i tokių užpuolimų 
metu daugiaus ia a reš tuota jau
nuolių t a rp 12 ir 20 metų am
žiaus. Sakoma, kad vaikas , iki 
su lauk ia 12 metų, mato apie 
14,000 žmogžudysčių televizijoje. 
Nors i lgala ikės TV programų 
ž iaurumo pasekmės dar nėra 
visiškai ištirtos, nuolatinė tokių 
programų die ta pažeidžia jau
t r ią vaiko vaizduotę ir atbu
k ina jo j a u s m u s ki to žmogaus 
kančia i . (D.) 

Ir jeigu k u r y ra naudota per 
daug švino, t a i t u r ė tų bū t i pa
keis ta . 

Yra apsisaugojimo priemonių: 
t a i vandens fi l tras, pri taisomas 
prie čiaupo, bet, pe rkan t tokį 
prietaisą, r e ik i a būt i t i k ram, 
kad j is a t l i eka t a i , ką pardavė
jas sako. Gal ima pirkti vandenį, 
kurį naudoja te vaikų mais tu i , 
gėr imui a r v i r imui , buteliuose. 
Apie švino žalą, jo kiekį kūno 
sistemoje t e i r auk i t ė s pas savo 
šeimos dak ta rą . 

I n f o r m a c i j a s ap i e šv iną , 
į v a i r i u s v a n d e n t i e k i o t r ū 
k u m u s , ap ie E P A leidimą tu
rinčias t ik r in t i vandenį labo
r a t o r i j a s s u t e i k s m i e s t o 
Vandens depar tamentas , miesto 
S t a tybos d e p a r t a m e n t a s i r 
Dept. of Publ ic Heal th . 

Ver tė A l d o n a Š m u l k š t i e n ė . 
s p a u d a i p a r u o š ė B i r u t ė 
J a s a i t i e n ė , n a u d o j a n t me
džiagą, gau t ą iš U.S. Environ-
menta l Protect ion Agency. 

Parodoje po nacių genocido aukų minėjimo, kovo 19 d., Balzeko muziejuje, 
L.P. Kalinių sąjungos valdybos dalis: J. Šlajus — sekretorius, P. Narutis — 
pirmininkas, P. Vaičekauskas — iždininkas. 

Nuotr. M. Kasniūno 

R^ midkind fcdcrcil 
^ ^ ^ ^ ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

BEE 
OUMNOUSMC 
LfNDER 

A.tA. 
LEON WAICEKAWSKI 

Mūsų mielas Dėdė po sunkios ligos apleido šį pasaulį 1993 
m. kovo 31 d. 

Gimė Kewanee, IL 1905 m. rugsėjo 22 d. 
Vaikystėje grįžo į Lietuvą. Ten užaugo ir į Ameriką su

grįžo kaip jaunas vyras. Ilgiausiai dirbo geležinkelių 
bendrovėje Wabash-Santa Fe. 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport ir Brighton Parko 
apylinkėse. 1974 m. išėjės į pensiją, persikėlė į Olympia, WA 
arčiau sesers šeimos. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 6 d. Iš Gaidas-
Daimid laidojimo namų, 4330 S. California Ave., 9 vai. ryto 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapi
jos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mi
šios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šv. Mišioms arba Lietuvos 
Vaikų Vilties Fondui. 

Nuoširdžiai prašome velionį pažinusius dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdusi sesuo ir šeima. 

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

Skaudžioje liūdesio valandoje Amžinybėn iškel iavus 

A.tA. 
PALMYRAI LAMPSATIENEI 

jos vy ru i JURGIUI, dukrai dr. RAMINTAI su še ima 
i r k i t i ems art imiesiems nuoširdžią užuojautą re iškia 
ir k a r t u liūdi 

Mažosios Lietuvos Lietuvių draugija 

Union Pier Lietuvių Draugijos nariui 

A.tA. 
VIKTORUI ŠIMAIČIUI 

u. 

mirus , žmonai JUZEFAI, šeimos nariams, g iminėms 
i r a r t imies iems liūdint, re iškiame gilią užuojautą. 

Union Pier Lietuvių Draugijos 
valdyba ir nariai 

Mielam Pr ie te l iu i , Idėjos Draugui 

A.tA. 
JONUI ŽADEIKIUI 

m i r u s , jo žmoną VALERIJĄ, brolį JUOZĄ, seseris ir 
j ų še imas , nuoširdžiai užjaučiu i r liūdžiu. 

Aleksandras Atutis ir šeima 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 3 d. 

A.A. JONO ŽADEIKIO ATMINIMUI 
„DRAUGUI" AUKOJO: 

Laima ir Petras Aleksai, Hickory Hills, IL 10 dol. 
Marytė ir dr. Kazys Ambrozaičiai, Chesterton, Ind. 50 dol. 
Vita Baleišytė, Chicago, IL 20 dol. 
Adelė ir Antanas Baltrušaičiai, Bolingbrook, IL 40 dol. 
Dana ir Vincas Baziai, Oak Lavvn, IL 20 dol. 
Sofija ir Stasys Džiugai, Oak Lavvn, IL 25 dol. 
Aldona ir Česlovas GrinceviČiai, Chicago, IL 10 dol. 
Jadvyga ir Petras Gruodžiai, Chicago, IL 20 dol. 
Vytautas Juodka, Chicago, IL 10 dol. 
Giedrė ir Juozas Končiai, Lemont, IL 20 dol. 
Vytautas ir Valerija Krasauskas, Hickory Hills, IL 20 dol. 
Kražiškių Sambūris 90 dol. 
Motiejus Kvederas Chicago, IL 10 dol. 
Juozas Lekas, Chicago, IL 25 dol. 
Elzė ir Romas Libus, Chicago, IL 20 dol. 
Pranė Marcinkienė, Oak Lavvn, IL 10 dol. 
Jurgis Matusevičius, Palos Hills, IL 40 dol. 
Margarita ir Vaclovas Momkai, Chicago, IL 20 dol. 
Vida ir Vytenis Šilai, Chicago, IL 20 dol. 
Algė ir dr. Adolfas Šležai, Flossmoor, IL 50 dol. 
Aldona ir Vincas Šmulkščiai, Chicago, IL 50 dol. 
Aldona ir Vytautas Šoliūnai, Lemont, IL 10 dol. 
Vlada ir Alfonas Pargauskai, Orland Park, IL 20 dol. 
Lucia ir Regis Vedegiai, Cicero, IL 50 dol. 

Viso 660 dol. 

Žmona Valerija Žadeikiene 

Lietuvos žemės artojo Sūnau, 
ištikimas gyvenimo Drauge, mylimas Tėte, Bočiau, 
glėbiu nešęs duokle ant Lietuvos laisvės aukuro, 
ilsėkis ramybėje. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

kpt. ANDRIUS JUŠKEVIČIUS 
Gimė Lietuvoje. į Amžinybę iškeliavo 1993 m. vasario 23 

d. Palaidotas vasario 27 d. šv Kazimiero lietuvių kapinėse 
Chicagoje. 

Reiškiame didelę padėką L K.V.S. Ramovei ir L.Š.S. 
Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinei už garbės sargybą koplyčio
je, palydėjimą su vėliavomis j bažnyčią ir j Amžino Poilsio 
vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame L.K.V.S. Ramovės Centro Valdvbos 
pirm. E. Vengianskui pravedusiam atsisveikinimą" su 
velioniu. 

Dėkojame organizacijų atstovams, kurioms velionis 
priklausė, už pareikštas užuojautas ir atsisveikinimą: 
L.K.V.S. Ramovės vardu - pirm. J. Mikuliui, ALT'o C.V. 
pirm. G. Lazauskui, A. L. Tautinės Sąjungos Centro Valdybos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnui, L.Š.S. Vytauto Didžiojo rinktinės 
vadui A. Paukštei, R.L.B. Tarybos vicepirm. VI. Paužai ir sek. 
A. Repšienei. 

Dėkojame muz. R. Šokui už didingus vargonų garsus 
koplyčioje. 

Gili mūsų padėka kunigams koncelebravusiems šv. Mi
šias: kun. A. Zakarauskui, taip pat palydėjusiam Velionį j 
kapines, kun. dr. Vyt. Bagdanavičiui ir kan. V. Zakarauskui 
už atkalbėtas maldas koplyčioje, pasakytą prasmingą pa
mokslą ir palydėjimą į Amžino Poilsio vietą. 

Širdinga padėka sol. A. Braziui už puikų giedojimą baž 
nyčioje ir muz. R. Mockui, akompanavusiam solistui vargo 
nais. 

Didelė mūsų padėka karstą nešusiems: St. Dubauskui, dr. 
R. Kirvaičiui, L. Končai, V. Menčinskui, J Mikuliui ir J 
Variakojui. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems artimiesiems draugams ir 
pažįstamiems gausiai dalyvavusiems šermenyse, šv. Mišiose 
ir laidotuvėse. Dėkojame už užprašytas šv. Mišias ir puikias 
gėles. 

Dėkojame už kpt. Andriui įamžinti skirtas gausias aukas 
Tautos Fondui, Vydūno Fondui ir Lietuvos Vaikų Vilties Fon
dui. 

Dėkojame už pareikštą užuojautą spaudoje: Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Vadijai, Mūsų Vytis. Vydūno Fondui, ALTos 
Chicagos skyriaus valdybai ir nariams, R.L.B. Tarybos pre
zidiumui, R.L.B. Centro Valdybai, L D K Birutės draugijos 
Chicago's centriniam skyriui. Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicago's skyriaus valdybai ir nariams, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Centro Valdybai, a.a. kpt. Andriaus gink
lo draugams, ats. maj. J. Vilučiui. ats. maj. J. Bulikai. kpt. 
St. Baniuliui. 

Širdingai dėkojame visiems, vienokia ar kitokia forma 
pareiškusiems užuojautą ir pasidalinusiems mylimo asmens 
netekties skausmu. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Petkui ir jo sūnui 
Donald už rūpestigną ir nuoširdų patarnavimą. 

Netekties liūdesio gaubiami: žmona Zuzana, duktė 
Jūra tė , žentas Jonas , vaikaičiai Renata ir J o n a s Varia-
kojai. 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE PARK 2599 W. 71st STREET 
C ICERO 1446 S 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT I.OCATION OPENTNG JULY. 1993 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x R e i k i a p a s u k t i l a i k r o 
d ž i u s . Šio šeštadienio į sekma
dienį nak t į laikrodį r e i k i a 
pasuk t i viena valanda pi rmyn 
— prasideda vasaros laikas. 

x „ D r a u g o " v a j a u s k o m i 
t e t a s i r visi mūsų dienraščio 
darbuoto ja i yra nuoš i rdž ia i 
dėkingi V l a d u i P l e č k a i č i u i , 
kur is suruošė Gražinos Ručytės 
i r Giedrės Kaukai tės koncertą 
Clevelande. Taip pat esame dė
kingi Dievo Motinos parapijos 
k l e b o n u i k u n . G e d i m i n u i 
K i j a u s k u i , SJ, kad leido be 
užmokesčio naudotis parapijos 
sale. 

x P r e l . J u o z a s P r u n s k i s , 
pašlijus sveikatai, iš Visatos 
Kara l ienės (Queen of the Uni -
verse) klebonijos p e r s i k ė l ė 
gyventi į Ateit ininkų n a m u s 
Lemonte Jo naujas adresas: 
A t e i t i s F o u n d a t i o n H o u s e , 
12690 Archer Ave., Lemont, IL 
60439. 

X N a š l a i č i a m s . .k imš t inu-
k u s " („stuffed toys"), renkamus 
Lietuvos našlaičių globos komi
teto „Saulutės" , galima sunešti 
į Leono Narbučio galeriją „Lion 
F r a m e " (3125 W. 71 St., Chica
go), J aun imo centrą Čikagoje ir 
L i e t u v i ų p a s a u l i o c e n t r ą 
Lemonte. 

x B r o n ė Š i rv inskas iš North 
Hollywood, Cal., pratęsė prenu
meratą, pridėjo didesnę auką su 
pr ierašu: „Būtų labai liūdnos 
dienos, jei „Draugas" nustotų 
mane lankęs. Linkiu iš tvermės 
ir Dievo palaimos". Nuoši rdus 
ačiū už viską. 

x D r . J o n a s A d o m a v i č i u s , 
kuris nuo pa t mūsų Operos vei
kimo pradžios, dar muziko Vla
do Baltrušaičio laikais, r emia 
operų pastatymus, šiemet 37-ojo 
sezono pasta tymui į teikė 1,000 
dol. auką. Operos valdyba j a m 
reiškia gilią padėką. „Normos" 
operos spektaklis bus b a l a n 
džio 18 d., Morton auditorijoje, 
Cicero mieste. Bi l ie ta i g a u n a 
m i Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71st St . TeL: 312-471-1424. Pra
šome visus dalyvauti šiame vie
nintel iame operos spektaklyje. 

(sk) 

x L i e t u v o s V a i k ų V i l t i s 
ruošia l inksmą popietę sekma
dienį, gegužės mėn . 16 d., Oak 
Brook Drury Lane teatre. Vaka
rienė — 5 vai. p.p., o muzikin is 
va id in imas „Fiddler on t h e 
Roof , 7 vai. vak. Auka t ik 
$50.00 asmeniui. P a r e m k i m e 
s e r g a n č i u s L i e t u v o s v a i k u s , 
o taip pa t pasidžiaukime k a r t u 
gražioj aplinkoj. Rezervuot i 
b i l i e tu s prašome s k a m b i n t i 
(312) 476-2655, (312) 476-0664 
a r b a (708) 971-8862. 

(sk) 

x V E L Y K Ų STALUI L I E 
T U V O J E siūlome 3 žąsis (20 
s v a r ų ) , palendvica 2 kg., rūky
tos dešros 3 kg., alyva iš Ameri
kos 64 oz., 8 O'Clock Coffee 39 
oz., asp i r inas 250 tbs. , butel is 
šampano ir butelis prancūziško 
vyno su pr is ta tymu į namus 
$100. „ Ž a i b a s " 9525 So. 79 
Ave. , H i c k o r y Hills, IL, 60457. 
Tel . 708-430-8090 

(Sk) 

x V e l y k ų K i š k i s s a k o : 
„Užsakykit iŠ anksto Velykoms 
mais tą i i Talman Delicatesen. 
S k a m b i n k i t e 312-434-9766 
užsakyt i tokius skanumynus , 
ka ip velykinius tor tus ir k i t u s 
p y r a g u s , k i m š t ą p a r š i u k ą , 
iškeptą antį , ungurius , silkių ir 
daug daugiau!" Arba užeikite į 
2824 W. 69 g-vė. Užsakymai 
p r i imami iki Didž. Ketvir ta 
dienio, balandžio 8 d. 

(sk) 

x A. a. J o n o Žade ik io švie
s a u s gyven imo a t m i n i m u i 
koplyčioje buvo suaukota 660 
dol., kuriuos jo žmona Valė 
Žadeikienė įteikė „Draugo" 
paramai. Nuoširdžiai dėkojame. 

x A l d o n a S t a r k , S a n t a 
Monica, Cal. , rašo: „Šių metų 
balandžio 2 d. suėjo vieneri 
metai, kai iškeliavo Amžinybėn 
mano mylimas vyras Miltonas 
Stark. Šviesiam Jo a tminimui 
„Draugu i " aukoju 50 dol.". 
Dėkojame. 

x Reko lekc i jų u ž b a i g i m u i 
— skanūs pusryčiai J.C. kavinėj 
balandžio 4 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių. J .C. Mot. klubas visus 
pava i š ins , v i sus kviečia ir 
laukia. 

x Nauja i i špuoš to je Švč. M. 
Mar i jos G i m i m o parap i jos 
bažnyčioje įvyks religinis kon
c e r t a s V e r b ų s e k m a d i e n į , 
balandžio 4 d., 2 vai. p.p. Visi 
kv i eč i ami a t s i l a n k y t i — 
išklausyti gražaus koncerto ir 
pasigrožėti pu ik ia bažnyčia. 
Įėjimas laisva auka . 

x L i u d a R u g i e n i e n ė , Det-
roit, Mich., „Draugo" bendra
d a r b ė , l a n k ė s i į v a i r i a i s 
reikalais Chicagoje. ta proga 
„Drauge" jsigijo naujausių lei
dinių. 

JAV ambasadorius Lietuvai, apsilankęs Balzeko Lietuvių kultūros 
kairės): J. Daraškienė, St. Semėnienė, ambasadorius Darryl Johnson, 
lydėjusi adv. Regina Narušienė. 

muziejuje š.m. kovo 25 d. (iš 
jo žmona Kathleen ir svečius 

Nuotr. J . Tamulaičio 

L I E T U V O S BAŽNYČIA 
J A V T E L E V I Z I J O J E 

New Yorkas, balandžio 1. 
(LKRŠ) Dokumentinis filmas 
„A Time to Build" apie Ka
t a l i k ų Bažnyčios atgimimą 
Rytų Europoje po 40 metų ko
m u n i s t i n ė s repres i jos bus 
rodomas per PBS (Public Broad-
casting) televizijos tinklą Di
džiosios Savaitės ir Velykų 
laikotarpiu, praneša Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa. Fil
m a s nag r inė j a Bažnyčios 
vaidmenį praeityje, dabartyje ir 
ateityje keturiose šalyse — 
Lenkijoje, Slovakijoje, Vengri
joje ir Lietuvoje. 

Lietuvoje, filmas žvelgia į 
„Car i tas" labdaros organizaci
jos veiklą ir šio sambūrio pirmi
n inkę Aldoną Pajarskaitę. Į-
t raukt i ir režisieriaus pokalbiai 

x Kard . J o s e p h B e r n a r d i n 
praneša , kad daugiau kaip j _ 
2400 suaugusiųjų asmenų bus j * N A M A M S P I R K T I PA-
pakrikštyti ir priimti į Katalikų Į S K O L O S duodamos mažais 
Bažnyčią ateinančių Velykų 
nakt ies vigilijoje. Šios džiaugs-

su kardinolu Vincentu Sladke
vičiumi bei Nijole Sadūnai te . 

Filmo autorius ir režis ier ius 
Martin Doblmeier yra pakar to
tinai laimėjęs „Golden E a g l e " 
premiją už pasižymėjusių filmų 
kūrybą, kuri iškelia religijos 
įtaką į visuomenini gyvenimą ir 
visuomenės įtaką į religijos 
praktiką. Filmo parengimą iš 
dalies finansavo JAV ka ta l ikų 
episkopatas (USCO. Lietuvių 
Katalikų Religinė Šalpa padėjo 
Doblmeier parengti filmo dalį 
apie Lietuvą, ta lkinant paruo
šiamuosiuose ir ba ig iamuo
siuose darbuose. 

Filmas New Yorke bus ro
domas per PBS stotį W N E T 
Velykų dieną, balandžio 11 d., 
11:00 v.v., o Čikagoje p e r 
WTTW Didįjį P e n k t a d i e n į , 
balandžio 9 d., 8:00 v.v. i r 
balandžio 15 d., 11 v.v. Dėl da
tos ir laiko kitose vietovėse, 
t ikrint i TV programų rodyklę. 

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

(sk) 

LF 30 metinį suvažiavimą š.m. kovo 
27 d. Čikagoje atidaro LF tarybos 
pirm. Povilas Kilius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

mingos iškilmės vyks daugely
je Č i k a g o s arkidiecezi jos 
parapijų. 

X L a i k a s su tva rky t i v a i - ! 
d ž i o s mokesč ius ! Kaip ir kas- x ATLANTA IE, I n c . viena 
met Algis L u n e c k a s sąžiningai iš pirmųjų kompanijų pf adėju-
padeda užpildyti formas. Jį ra- si kompiuterizuotą ap ta rna -
site pačiame Marąuette Parko I vimą ir toliau siunčia siuntinius 
centre. Tel . 312-778-0800 pagal | ne tik į Lietuvą, bet ir į Latviją, 
susitarimą. J is dirba visą dieną i Estiją, Ukrainą, Baltarusiją, 
šeštd. ir, reikalui esant, at- i Rusiją. Laivo talpintuvai (kon-
važiuoja į namus. 

(sk) 

x Opt ica l S t u d i o , 2620 W. 
71 st St., C h i c a g o , IL 60629, 
tel . 312-778-6766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. P i r m a d . i r a n t r d . 
u ž d a r y t a . 

(sk) 

x Baltic M o n u m e n t s , Inc. , 
2621 W. 71 Street , Chicago, IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iŠ Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Laurai t į , A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave. , Chicago, IL 
60609. Tel . 1-312-523-9191. 

(sk) 

x Greit p a r d u o d u vienos i r 
dviejų š e i m ų n a m u s Chicago
je ir apylinkėse. Skambinki te 
RE/MAX R E A L T O R S , R i m a s 
S t ankus , t e l . (312) 58*5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x J U O Z A S B A C E V I Č I U S 
P A T A R N A U J A : Namų pirki
me, pardavime, apdraudomis, 
income tax, ver t imai , notaria-
tas. nau jų v a i r a v i m o teis ių 
gavimu. Tur ime kompiuteru ir 
fax. Skambint i 312-778-2233. 

(sk.) 

x Vi ln ius-Chicago-Vi ln ius 
- $775; Vilnius-New York-Vil
n ius — $675 iki balandžio 30 d. 
A m e r i c a n T rave l Service , 
9439 S. Kedzie , E v e r g r e e n 
P a r k , I L 60642, te l . 708-
422-3000. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
R A T U SAVININKAI! Nore 
darni t ikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 

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 . , 
Ch icago , IL 60629, t e l . (312) 
434-2121. Iš toliau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x „SAGIL'S r e s t o r a n a s y r a 
lietuviška valgykla su daugybe 
s k a n i a u s i ų l i e t u v i š k ų pa 
tiekalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran-

kreipkitės į INTERVIDEO. Su gi&i galite pas mus papie taut i , 
moderniausia „digital" apara- Sav. J . Liutikienė i r I . N a u j o -
tu ra , už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
I N T E R V I D E O , 3533 S. AR
C H E R AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav . 
P e t r a s B e r n o t a s . 

(sk) 

x P r i e š u ž s i s a k y d a m i pa
m i n k l ą , a p l a n k y k i t e S t . 
C a s i m i r M e m o r i a l s , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r i n k i m ą : m a t y s i t e g ran i to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
pamink lus mūsų dirbtuvėje 
paga l jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
t ikint i , kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
j a i r Vi l imas Nelsonai . Tel . 
312-233-6335. 

(sk) 

k ienė . „Sagil 's", 6814 W. 8 7 
St., B u r b a n k , IL 60459, t e l . 
708598-0685. 

(sk) 

x NIDA delikatesų p a r d u o 
tuvė , 2617 W. 71 S t , C h i c a g o , 
t e l 312-476-7675 siūlo jūsų 
velykiniam stalui s ekanč ius 
mėsos gaminius; rūkytos ir švie
žios kiaulienos vyn io t in ius ; 
veršienos, antienos ir viščiuko 
vyniotinius; zrazus; k i au l i eną 
kimštą grybukais; viščiuką s u 
slyva ir kt . Iš s a l d u m y n ų 
siūlome: bobas, ežiukus, beržo 
šakas , aguoninius m o z ū r u s , 
paską, spanguolinius vynio
t inius, napoleonus, va is in ius i r 
riešutinius tortus, vais inius i r 
varškinius pyragus, į va i r ius 
sausainius ir kt. Linksmų šv . 
Velykų! 

(sk) 

M E T I N I S S E N I O R U 
S U S I R I N K I M A S 

Chicagos Lietuvių Seniorų 
metinis nar ių susi r inkimas įvy
ko š.m. kovo 18 d., ketvirtadienį 
Vytauto Didžiojo Šaulių Rinkti
nės salėje. Susi r inkimą a t idarė 
valdybos p i rmin inkas Stasys 
V a n a g ū n a s , pa sve ik indamas 
visus sus i r inkus ius ir palinkė
damas draugiškoje nuotaikoje 
praleisti popietę. I prezidiumą 
pakviesta visa valdyba. Į organi
zaciją įstojo šie nauji nar ia i : 
Alex Nava rdauskas , C. Navar-
dauskienė iš Indianos ir Juozas 
Žemaitis iš Cicero. Amžinybėn 
iškeliavusieji: Adomas Kniukš
ta, Elzbieta Lapinskienė, Vaclo
vas Kaušas , Leopoldas Morelis 
ir O n a Karosienė buvo pagerbti 
m i n u t ė s a t s i s t o j i m u i r su
s ikaupimu. O. Karos ienė ir L. 
Morelis buvo šios organizacijos 
steigėjai. P r i s imin t i ir sergan
tieji: Bronius Gelažius, Balys 

x „ Ž A I B A S " k e t v i r t i 
me ta i garan tuo ta i ir pa t ik imai 
pristato už s i en i e t i ška s m a i s t o į 
p r e k e s Lietuvoje į namus . Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
r imų paketų pasir inkimas. Visi 
u ž s a k y m a i , p r i s t a t o m i p e r 10 
d a r b o d i e n ų į n a m u s . Kreip
tis: „ Ž A I B A S ' , 9625 S o . 79th 
A v e . , H i c k o r y Hi l l s , n 60457, 
tel . 708-490-8090. 

(sk) 

x T i k t a i $865 v y k s t a n t į 
L i e t u v ą T a r p t a u t i n i o T e a t r o 
Fes t iva l io m e t u — gegužės 6 d. 
iki gegužės 22 d. Bil ietus įsigy
ti i k i b a l a n d ž i o 9 d. A m e r i c a n 
T r a v e l S e r v i c e , 9439 S . Ked
zie Ave . , E v e r g r e e n P a r k , I L 
60642, t e l . 708-422-3000. 

(sk) 

x K v i e č i a m e a p l a n k y t i p a 
r o d ą „ V a i k a i p i e š i a l a i s v ę " 
balandžio 3 d. iki balandžio 25 
d. Lietuvių Dailės muziejuje, Le
mont , IL. Parodos a t idarymas 
b a l a n d ž i o 3 d., 7:30 v.v. 
Piešiniai atvežt i iš Lietuvos 
mūsų ambasador iaus St. Lozo
raič io p a s t a n g o m i s ir buvo 
rodomi Atstovų Rūmuose Wa-
shington, D.C. 

(sk) 

Sebastijonas ir Jonas Indriūnas. 
Visiems palinkėta kuo greičiau 
pasveikti ir grįžti namo. Išsamų 
pereito susirinkimo protokolą 
skaitė valdybos sekretorius An
tanas Zaura. Protokolas priim
tas su pagyrimu. 

Po to buvo valdybos prane
šimai. Pirmas kalbėjo pirmi
ninkas Stasys Vanagūnas, pasi
džiaugęs, kad organizacijos na
riai labai uoliai lanko susirinki
mus . Kasos stovį smulkiai 
p r anešė i ž d i n i n k a s Juozas 
Blažys, o jo pranešimą patvir
tino Kontrolės komisijos aktas, 
kurį perskaitė Pranas Mačernis. 
Visi pranešimai priimti. 

Buvo numatyta rinkti naują 
valdybą, bet paprašyta senoji 
valdyba sutiko pasilikti dar 
vienerius metus savo pareigose. 
Pusmetinis susirinkimas nutar
ta šaukti birželio mėnesį. Reikia 
pastebėti, kad kiekvienas susi
r inkimas y ra paįvairinamas 
paskaita a r menine programa. 

Į šį susirinkimą buvo pakvies
tos Lietuvos Vaikų Vilties or
ganizacijos atstovės Čikagoje. 
Organizacija yra labai populia
ri, nes rūpinas vaikų, atvežtų iš 
Lietuvos, gydymu. Pranešimą 
padarė Lietuvos Vaikų Vilties 

k o m i t e t o p i r m . J ū r a t ė 
Budrienė. Vaikai, kurių gydy
mas Lietuvoje neįmanomas, 
atvežami į Ameriką. Tą kilnų 
meilės darbą atlieka Masonų 
Shriners ligoninių daktarai su 
savo personalu. Operacijos ir li
goninės veltui. Didelės išlaidos 
susidaro vaiko ir mamos ke
l ionės, sveikstančio vaiko, 
išėjusio iš ligoninės, ir mamos 
išlaikymas. Tas maždaug kai
nuoja 1,000 dol. mėnesiui . 
Didelę globą Čikagoje teikia 
Seklyčia ir Lietuvos dukterys, 
priglausdamos savo patalpose. 
Shriners ligoninių yra visoje 
Amerikoje. 1992 m. į Čikagą 
buvo atvežta 19 vaikų, iš jų 17 
sveiki grįžo į Lietuvą. Šiais 
metais numatoma atvežti 30 
vaikų. Toms išlaidoms lėšas 
teikia organizacijos ir pavieniai 

asmenys. 
Dar trumpą žodį tarė ir vi

siems padėką išreiškė 10 metų 
m e r g a i t ė s mamytė . P i rmi
ninkui pasiūlius ir visiems pri
tarus, buvo paskirta 500 dol. 
auka šių nelaimingų vaikučių 
gydymui. 

Po to pasivaišinta kavute, su
mušt iniais ir pyragaičiais. 

Ant . Repš ienė 

LF įgaliotinės, atvykusios iš tolimesnių vietovių į 30 metinį suvažiavimą 
Čikagoje š.m. kovo 27 d. Jaunimo centre (iš kairės): Janina Gerdvilienė — 
Florida, Violeta Gedgaudienė — California, Dalia Puškorienė — Cleveland, 
OH. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

x Dr . R a m i n t a Lampsaty-
tė , su savo vyru i r dukrele at
vykusi į savo mamytės a.a. 
Palmyros Lampsatienės laidotu
ves, įs i jungs į „Tėviškės" 
parapijos šį sekmadienį, balan
džio 4 d., 4 v. p.p. ruošiamo 
giesmių vakaro programą. Dr. 
Raminta yra muzikė ir šioje pro
gramoje a t l iks dvi sonatas. 

x H a r t f o r d o Skautų , -č ių 
v a r d u v.s. Juozas Beniūnas vie
t ininkas rašo: „Maloni sese 
Redaktore, esame tikri, kad prie 
Hartfordo lietuviškos skautijos 
rengtos Kaziuko mugės puikaus 
pasisekimo prisidėjo ir „Drau
gas" , todėl su malonumu siun
čiame 50 dol. dienraščiui parem
ti. Su nuoširdžiais skautiškais 
l i n k ė j i m a i s " . Dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Šešios M a r i a aukštesnio
s ios mokyklos moksleivės daly
vavo Northwestern universiteto 
ruoštame muzikos festivalyje 
š.m. kovo 20 d. Dalyvavusių 
t a rpe buvo ir l ietuvaitė Audra 
Prialgauskaitė iš Čikagos. 

Maria aukštesniosios mokyklos mokinės, š.m. kovo 20 d. dalyvavusios North-
western universiteto ruoštame muzikos festivalyje Evanstone. Iš kairės: Katie 
Uznanski, Denise Mickalski, Audra Prialgauskaitė, Amy Simmons ir Monica 
Jendzio. 

x Povi las Gaidys, Klaipėdos 
dramos teatro vyr. režisierius, 
kovo 1 d. buvo pagerbtas kaip 
30 metų tose pareigose išbuvęs 
teatralas. Čikagą pasiekusiame 
laiške j i s rašo, kad tik vienas J. 
Miltinis yra daugiau už jį tame 
p a č i a m e t e a t r e i šd i rbęs . 
Neseniai rež. P . Gaidys yra 
gavęs kvietimą iš Jaunimo 
Teatro Vilniuje ten surežisuoti 
l a tv ių k las iko B lauman io 
veikalą „Siuvėjų dienos Silma-
čiuose". Reikia pasakyti, kad 
rež. P. Gaidys y ra gerai pažįs
tamas ir Čikagos lietuviams, 
nes pernai jis apie pusmestį čia 
praleido, dėstydamas Lituanis
tikos katedroje Illinois un-te 
dramos kursą ir režisuodamas 
„Vaid ; 1utės" teatre. 

x M a r y t ė i r J o n a s Gim
ž a u s k a i , Hami l ton , Ont . , 
Kanada, a.a. Stasės Gimžaus-
kienės mirties dvidešimties 
metų sukaktį minint, dien

raščiui „ D r a u g u i " paremt i 
a ts iuntė 75 dol. auką. Nuošir
dus ačiū. 
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