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Kristaus prisikėlimo pergalė 
tesuteikia naujų jėgų ir vilčiui t 

Kariuomenė bus 
išvesta laiku 

Ketvirtadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, balandžio 8 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimo kvietimu Vil
niuje lankosi Rusijos Aukščiau
siosios Tarybos gynybos ir 
saugumo komiteto pirmininkas 
Sergej Stepašin. Jis susitiko su 
Seimo pirmininku Česlovu Jur
šėnu, užsienio reikalų ir vidaus 
reikalų ministerijų vadovais, 
Seimo nacionalinio saugumo 
komiteto nariais, valdančiosios 
partijos, Šeimos opozicijos atsto
vais. 

Rusijos armija iš Lietuvos bus 
išvesta pagal grafiką — tokia 
yra oficiali Rusijos prezidento ir 
parlamento pozicija, kurios ne
pakeis jokie politinės konjunk
tūros svyravimai, pažymėjo Ser
gej Stepašin. Komiteto pirmi
ninko nuomone, bendradarbia
vimas su Rusija neturėtų 
baigtis kariuomenės išvedimo 
problemomis. Pasak jo, Rusija 
gali padėti rengti Lietuvos kraš
to apsaugos ir vidaus reikalų 
sistemų pareigūnus, reikėtų su
daryti specialiųjų tarnybų bend
radarbiavimo sutartis. 

Susitikimuose buvo pareikš
tas abipusis suinteresuotumas 
sudaryti sutartis dėl bendra
darbiavimo, kovojant su orga
nizuotu nusikalstamumu, tarp
tautine prekyba narkotikais. 

Pagrindinės verslininkų 
problemos: mokesčiai ir 

reketas 

Lietuvos verslininkai nutarė 
pasamdyti specialistų grupę, 
kuri parengtų aiškios, subalan
suotos mokesčių sistemos pro
jektą. Su šiuo projektu versli
ninkai kreipsis į Seimą ir vy
riausybe. Tai nutarta pirma
jame neseniai susikūrusio 
Lietuvos privataus kapitalo al
janso posėdyje. 

Verslininkams labai aktuali 
ir nuosavybės apsaugos pro
blema. Jie prisipažino, jog tai 
vienas svarbiausių klausimų, 
privertusių apie 40 privataus 
verslo asociacijų ir 20 neaso
cijuotų verslininkų susijungti į 
aljansą, kartu priešintis ekono
minio prievartavimo reketui. 

Žurnalistai kalt ina politiniu 
susidorojimu 

Neparankūs dabartinei radi
jo ir televizjos (RTV) vadovybei 
žurnalistai jaučia didžiulį poli
tinį spaudimą. Dangstantis re
forma, RTV valdybos sprendi
mu mažinamos politinės laidos, 
ketinama atleisti iš darbo 120 
darbuotojų, pareiškė televizijos 
politikos apžvalgininkas Česlo
vas Iškauskas. Žurnalisto nuo
mone, Lietuvos televiziją už
tvindo pigios pramoginės prog
ramos, o įstatymų aiškinimams, 
probleminiams pokalbiams apie 
kainas, infliaciją televizijoje ne
belieka vietos. 

Pasak kito televizijos žurna
listo Šarūno Valentinavičiaus, 
dabartinė RTV vadovybė vykdo 
valdančiosios daugumos politi
nį užsakymą. 

Seimo opozicijos narys Ari
mantas Raškinis situaciją pa
vadino paradoksalia. Jo nuo
mone, skelbiama, kad radijas ir 
televizija depolitizuojami, 
tačiau iš tikrųjų siekiama ats
tovauti valdančiosios partijos in
teresams. 

Šimtas firmų ieško partnerių 

Vilniaus sporto rūmuose 
trečiadienį a t ida ry ta 2-oji 
tarptautinė plataus vartojimo 
prekių ir kooperacijos paroda. 
Savo gaminius čia eksponuoja ir 
demonstruoja beveik šimtas 
firmų iš trijų Baltijos vals
tybių, Austrijos, Danijos, Itali
jos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų 
Europos šalių. Eksponatai — 
drabužiai ir avalynė, elektros ir 
maisto prekės, elektronika, 
baldai, kilimai ir daug kitų 
gaminių — išdėstyti -52)00 
kvadratinių metrų plote. 

Parodos organizatorius iš 
Vokietijos, firmos „Primuš" 
vadovas Kari Reynartz pasakė, 
kad parodos dalyviai atvyko 
užmegzti įvairių bendradar
biavimo ryšių, ieškoti partnerių 
bendroms įmonėms steigti ir 
naujų rinkų savo gaminiams. 
Tokios parodos — tai žingsnis 
investicijų, bendrų įmonių 
kūrimo link, pažymėjo Lietuvos 
pramonės ir prekybos ministras 
Albertas Sinevičius. Po 1-osios 
plataus vartojimo prekių ir 
koopercijos parodos praėjusių 
metų birželį, Lietuvoje susikū
rė daugiau kaip šimtas bendrų 
įmonių su Vokietija. Vakarų fir
mos atidarė savo biurus ir 
atstovybes. Paroda veiks iki 
balandžio 12 dienos. 

Geometrijos pasaulio 
filosofas 

Balandžio 7-ąają žymiam Lie
tuvos matematikui, geometrui 
Petrui Katiliui sukako 90 metų 
Šį garbingą jubiliejų pažy
mėjo Vilniaus universitetas. 

Petras Katilius Kauno univer
sitete mokėsi pas žinomą tų 
laikų vokiečių matematiką Ot-
to Volk, vėliau buvo pasiųstas 
tobulintis į vieną iš matemati
kos mokslo centrų — Heidelber
go universitetą. Didelės 
erudicijos ir plataus mokslinio 
akiračio pedagogą šiltu žodžiu 
mini jo mokiniai, buvę Kauno ir 
Vilniaus universitetų studentai, 
o dabar — tarptautinį autoritetą 
pelnę mokslininkai. Kaip pasakė 
akademikas, matematikas Vy
tautas Statulevičius, dar prieš 
karą išleistas Petro Katiliaus 
vadovėlis „Analizinė geomet
rija" buvo laikomas vienu ge
riausių pasaulyje. 

Dėstydamas matematikos pa
grindus daug peno davė ir stu 
dentų mąstysenai. Klausęsis 
žymiojo filosofo Carl Jaspers 
paskaitų, ilgą laiką gyvenęs ir 
dirbęs europietiškoje akademi
nėje aplinkoje, net ir sovieti
niais laikais jis skatino kitaip 
suvokti vienintelę „teisingą" 

„Nelaikyk manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą" (Jono 20:17). Giotto mokyklos 
freskas Magdalenos koplyčioje Šv. Pranciškaus bazilikoje Asyžiuje 

Armėnai užėmė 
Azerbaidžano provinciją 

M u r o v t a r p e k l i s , Azer
baidžanas, balandžio 6 d. (NYT) 
— Armėnijos daliniai užkariavo 
Kelbajar provinciją Azerbai
džane ir dabar per ją susijungia 
armėnų gyvenamasis Nagor-
no-Karabachas Azerbaidžane su 
pačia Armėnija. Šios pergalės 
pasekme tačiau iškilo 39,000 
azerbaidžaniečių pabėgėlių 
krizę po penkerius metus truku
sio karo tarp Nagorno-Karaba-
cho armėnų sukilėlių ir Azer
baidžano. 

Karo metu Azerbaidžanas bu
vo sustabdęs prekybą su Armė
nija, o žiemos metu neteko vie
nintelio gamtinių dujų šaltinio, 
kai sprogimas kaimyninėje Gru
zijoje sunaikino dujų tiekimo 
vamzdį. Armėnija per žiemą 
liko be apšildymo ir tik su ribo
ta elektra, priklausoma nuo 
užsienio teikiamos pagalbos. 

Iš Kelbajar provincijos pabėgu
sieji 39,000 azerbaidžaniečių 
perėjo per pabėgėlių centrus, 

azerbaidžianiečiai buvo evakuo
jami ir malūnsparniais. Daug 
kas savaitę ar dvi ėjo pėsti į 
evakuacijos stotis snieguotų 
kalnų tarpekliais. Apskaičiuo
jama, jog keli tūkstančiai liko, 
negalėję tokios kelionės atlikti. 
Per 40 mirė kelyje. 

Evakuaciją trukdo ir politinės 
priežastys. Azerbaidžanui krei
piantis į Armėniją derėtis dėl 
paliaubų azerbaidžaniečių eva
kuacijai, Armėnija išsigina, 
turinti ką bendro su karu ir 
liepia tartis su nepriklausoma 
pasiskelbusia Nagorno-Kara-
bacho respublika. Bet Azerbai
džano sostinė Baku nepripažįsta 
tokios respublikos. Tačiau 
Azerbaidžano ^aidžia ir dau
gelis liudininku tvirtina, kad 
Kelbajar puolinv=s kaip tik buvo 
pradėtas iš Amenijos, ne Na-
gorno-Karabac:. pusės ir kad 
Kelbajar provincijos užkaria
vimas iš tikrųjų > ra visos Kelba
jar srities prijungimas prie 

Baltijos šalys kuria 
bendrą rinką 

Vilnius, balandžio 5 d. (Elta) 
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybių atstovai Rygoje 
pasirašė sutartį bendroms eko
nominėms programoms plėtoti. 
Ar t imiaus iu metu šalys 
pasikeis pasiūlymais, kokiose 
sr i tyse jų firmos norėtų 
kooperuoti su kitos valstybės 
įmonėmis. Susitarta išleisti 
bendrą katalogą tų įmonių, 
kurios turi interesų užsienyje. 

Tikimasi, kad į Baltijos vals
tybių bendras programas įsi
jungs ir Rusija. Praėjusią sa
vaitę Lietuvos pramonės ir pre
kybos ministerija pasirašė 
kooperacijos sutartį su Rusijos 
mašinų pramonės komitetu. 
Rusija nori palaikyti ryšius su 
12 Lietuvos įmonių, o Lietuvą 
domina 15 atitinkamų partne
rių Rusijoje. Šios įmonės keisis 
žaliavomis, komplektavimo de
talėmis ir kitomis gamybai bū
tinomis priemonėmis. 

— Miami. — Velykų laiko
tarpis Floridai paprastai atneša 
daug pajamų, nes į šią valstiją 
iš visur plūsta turistai. Tačiau 
pastaruoju metu yra pasitaikę 
labai daug užpuldinėjimų, api
plėšimų ir net žmogžudysčių, 
todėl, manoma, kad turistų 
skaičius gerokai sumažės. 

Floridos guberna tor ius 
Lavvton Chiles užtikrina, kad 
bus imtasi visų priemonių ap
saugoti turistus iš Amerikos ir 
iš kitų valstybių. Floridoje iš 
tikrųjų yra labai saugu atos
togauti, o pasitaikantys smurto 
veiksmai yra tik „nelaimingi, 
pavieniai atsitikimai". 

Praėjusios savaitės penkta
dienį Miami mieste buvo už
pulti keli vokiečių turistai, o 
viena moteris nužudyta. 

Latvijos užsienio ministras 
paneigia žmogaus teisių 

pažeidimus Latvijoje 
Washington, DC, balandžio 7 

d. — Latvijos užsienio reikalų 
ministras Georgs Andrejevs 
atmetė JAV spaudoje pasiro
džiusius pranešimus, būk JAV 
valstybės sekretorius Warren 
Christopher perspėjęs Latviją 
pasiruošti aiškintis dėl žmogaus 
teisių pažeidimų Latvijoje. 

Kalbėdamas balandžio 2 d. 
Carnegie Endowment for Inter
national Peace įstaigos suor
ganizuotame susitikime su juo, 
min. Andrejevs pabrėžė, jog to
kios žinos JAV spaudoje buvo 
neteisingos ir netikslios. Jis 
priminė, jog visi vieši dokumen
tai, imtinai ir JAV išleistas 
metinis raportas apie žmogaus 
teisių pažeidimus įvairiuose 
kraštuose „Country Reports on 
Human Rights Violations" 1992 
metams konstatuoja, jog nėra 
jokių parodymų, kad žmogaus 
teisės būtų pažeidinėjamos 
Latvijoje. JAV taip pat yra 
išreiškusio; pritarimą įvairių 
tarptaut in ių organizacijų 
pravestiems tyrimams, kad 
žmogaus teisės nėra pažei
džiamos Latvijoje. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Visuomeninių reikalų raštinės 
Washingtone paruoštame pra
nešime taip pat primenama, 
kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos 

draugai Amerikoje taip pat 
turėtų įsidėmėti, jog ministras 
Andrejevs pripažino Bush admi
nistracijos antipabaltietiškas 
nuotaikas. „Nėra jokia paslap
tis, kad buvusioji JAV adminis
tracija mums pamokslavo nebū
ti ,kliūtim' geriems JAV-Rusijos 
santykiams ir spaudė mus keisti 
numatytus pilietybės įstaty
mus, tv i r t indami , kad jie 
destabilizuoja regioną ir JAV-
Rusijos santykius", pareiškė 
užsienio re ika lų ministras 
Georgs Andrejevs. 

Tame susitikime su min. An
drejevs tarp žurnalistų, užsienio 
politikos specialistų, viešų 
interesų grupių atstovų (jų 
tarpe ir JAV LB) buvo ir kelių 
užsienio ambasadų pareigūnai: 
Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis, Lenkijos ambasado
rius Kazimierz Dziewanowski, 
Suomijos ambasados teisinis 
patarėjas ir L'krainos misijos 
viršininko pavaduotojas Valeri 
Kuchinsky. 

Susirinkimo dalyviai taip pat 
buvo informuoti, kad prezidentų 
Clinton ir Jelcino konferencijo
je Vancouveryje praėjusį 
savaitgalį buvo kalbama ir apie 
Rusijos „Monroe doktrinos" 
taikymą Baltijos šalyse. 

Socialdemokratai: Kapitalas 
koncentruojasi turtingųjų 

rankose 

5,000 išnyko, neišaiškinti pagal Armėnijos — aneksija. 
Azerbaidžano duomenis. Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius 
pranešė, kad 15,000 likimas dar 
nežinomas. Iš kalnuotų vietovių 

marksizmo-leninizmo filosofinę 
sistemą. Sovietinė valdžia ilgą 
laiką nepripažino Petro Kati
liaus daktarato, apginto Hei
delbergo universitete. Moks
l ininkas nelaikė ir mark
sistinės filosofijos egzamino, tu
rėjusio „patvirtinti" profeso
riaus vardą. Visus mokslo laips
nius ir vardus Petras Katilius 
atgavo kiek vėliau, nes jo 
mokslo tiesa buvo tvirtesnė už 
ideologinę konjunktūra. 

JAV antradienį griežtai 
subarė Armem ą už šiaurva
karinio Azerba :žano teritorijos 
aneksavimą, p:> "nerkdamos Ar
mėnijos ofenzyvą. Tai buvo 
pirmą kartą, !• 
vieną pusę tam« 
vyksta jau nuo 
iki šiol siuntine 
pagalbą Arme. 
išsilaikyti, kai 
uždarė visus 
kelius, nusotojo 
elektrą ir maist 

d JAV subarė 
-conflikte, kuris 
988 metų. JAV 

humanitarinę 
jai, padėti jai 
Azerbaidžanas 
geležinkelių 
tiekti kurą, 

JAV armėnai 
jau visus metu- iktyviai skati
na JAV pagali v; Armėnijai ir 
per savo rėmėju JAV Kongrese 
buvo padavė K ngresui rezo-
liuriios tpksta - įerkiantį Azer 

baidžano blokadą Armėnijai. 
Ligšiol JAV. kaip viena 

l i k o s šalių, tarpininkaujanti 
Armėnijos-Azerbaidžano taikos 
deryboms, kurios vyko Minske, 
Romoje ir Genevoje, dabar jau 
nebesusilaikė. JAV pareigūnas 
pr ie derybų pare iškė , jog 
derybose buvo daroma gera 
pažanga iki šiol, kai armėnai 
aneksavo Keljabar. 

JAV dabartiniame pareiški
me buvo šaukiamasi, kad visos 
pusės dalyvaujančios šiose 
derybose, „susilaikytų nuo 
karinio sprendimo ir sugrįžtų 
prie derybų stalo". Armėnijos 
ambasadorius JAV-ose reaguo
ja į dabartinį JAV pareiškimą, 
sakydamas, jog nors praeityje 
JAV buvo teisingos santykiuose 
su šiais kraštais, dabartinis 
pareiškimas nesąs balansuotas. 
Valstybės sekretoriaus Warren 
Christopher paruoštame pareiš
kime atsakomybė už okupaciją 
buvo rūpestingai priskirta ne 
Armėnijai, o „armėnų pajė
goms", tuo paliekant dvipras
miška, ar kalbama apie Nagor-
no-Karabacho armėnų sukilė
lius, ar apie pačios Armėnijos 
karo pajėgas. Armėnija tvirtina, 
kad Armėnijos kariuomenė ne
dalyvauja šiame kare. JAV tam 
nebetiki. 

Vilnius, balandžio 6 d. (Elta) 
— Svarbiausių maisto produktų 
kainų padidinimą Seimo LDDP 
frakcija pavadino ekonomine 
provokacija, kai kurių įmonių 
vadovų antiteisiniu elgesiu, rei
kalaujančiu atitinkamo Proku
ratūros įvertinimo. Pareiškimą 
apie tai balandžio 6 d. Seimo 
posėdyje LDDP frakcijos vardu 
perskaitė Seimo narys Vytautas 
Juškus. 

Seimo pirmininko pavaduoto
jas Aloyzas Sakalas Socialde
mokratų frakcijos vardu per
skaitė pareiškimą, kuriame pa
žymima, jog Lietuvos kapitalas 
vis labiau koncentruojamas tur
tingųjų rankose. Politinės jėgos 
realiais veiksmais atstovauja 
turtingiesiems — kapitalas ir 
valdžia vienijasi. Frakcija 
kviečia palaikyti profsąjungų 
siekius, nes tik jos gali būti 
atsvara kapitalui. 

Seimo narys Vidmantas Žie
melis Piliečių chartijos ir Sąjū
džio frakcijų vardu savo pareiš
kime apgailestavo, kad Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas, 
naudodamasis LDDP dauguma, 
priima neteisėtus nutarimus. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas, socialdemokratas Aloyzas 
Sakalas pateikė pasiūlymą, 
parlamentarų atlyginimus su
mažinti per pusę. Ankstesnis 
pasiūlymas — sumažinti atly
ginimus 15%-20rž - didelio en 
tuziazmo nesukėlė, rašo dien
raštis „Lietuvos rytas". 

Tokie nutarimai turi būti at
šaukti. 

Laisvės frakcijos vardu Seimo 
narys Balys Gajauskas akcen
tavo, jog LDDP politiniais 
tikslais bando Seime panaudoti 
teisėtvakos organus prieš opozi
ciją, paragino nutraukti nepa
grįstus kaltinimus atskiriems 
opozicijos nariams. 

KALENDORIUS 

Balandžio 9 d.: Didysis penk
tadienis, Akcijus, Kleopas, Ma
rija Kleopienė, Aurimą, Dalia. 

Balandžio 10 d.: Didysis 
šeštadienis, Apolonijus, Ezekie-
lis, Makarijus, Mintautas, Kil-
nutė. 

Balandžio 11 d.: Velykos, 
Leonas Didysis, Stanislovas, 
Gema, Vykintas, Daugailė. 

Balandžio 12 d.: Velykų 
pirmadienis, Julius, Damijonas, 
Zenonas, Jovys, Jūratė. 

Balandžio 13 d.: Velykų 
antradienis, Ida, Martynas. 
Algaudė, Mindaugas. 

ORAS CHICAGOJE 

Penktadienį saulė tekėjo 
6:22, leisis 7:24. Temperatūra 
dieną 60 F (15 C), apsiniaukę, 
lietinga, vėjuota, naktį 45 F (7 
C). 

Šeštadienį saulė teka 6:21, 
apsiniaukę, lietinga ir vėsiau. 
Per Velykas giedra, truputį šil
čiau. 

» • 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 9 d. 
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RAIMUNDAS MAŽUOLIS 
JAV ČEMPIONAS 

Lietuvos komandos Barce-
lonos olimpinėse žaidynėse 
dalyvis Raimundas Mažuolis 
ketvirtadienį, balandžio 1 d., lai
mėjo pirmą vietą Amerikos 
plaukimo pirmenybėse, 100 
metrų laisvu stilium nuplauk
damas per 49,80 sekundės. 
Barcelonoje Mažuolis susipažino 
su JAV olimpinės plaukimo 
komandos štabo nariu Audrium 
Barzduku ir šis pasirūpino, kad 
Mažuolis galėtų atvykti 
treniruotis į JAV-es. Mažuolį 
treniruoja vienas žymiausių 
JAV plaukimo trenerių Jack 
Nelson. Jis atstovauja Fort Lau-
derdale plaukimo komandai 
Floridoje. „Raimundas turi ne
paprastai gerus duomenis, — 
sako Jack Nelson. — Aš visai 
nenustebčiau, jei jis pastatytų 
naują 100 m laisvu stilium 

pasaulio rekordą". 
Tik atvykęs i Jungtines Vals

tybes, praėjusių metų gruodžio 
mėnesį, Amerikos taurės varžy
bose Mažuolis laimėjo 50 ir 100 
metrų laisvo stiliaus rungtis, 
nors Lietuvoje kurį laiką netu
rėjo kur treniruotis, kai dėl 
ekonominių sunkumų nebuvo 
apšildomo baseino. „Floridoje 
smagu gyventi ir treniruotis 
sąlygos idealios, t ik pasigestu 
lietuvių ir labai būtų pravartu 
turėti nors vieną kitą centą 
smulkioms išlaidoms", — pri
sipažino dvidešimtmetis jau
nuolis po taurės varžybų. Ame
rikos plaukimo pirmenybėse 
Mažuolis dar dalyvaus 50 metrų 
laisvo stiliaus rungtyje, bei 
atstovaus Ft. Lauderdale ko
mandai estafetėse. 

KARNIŠOVAS BAIGĖ 
SEZONĄ 

Artėjant Europos krepšinio 
pirmenybėms, daug kam įdomu, 
kokios sudėties bus Lietuvos 
rinktinė. Aišku, tai priklausys 
nuo krepšininkų, kurie žaidžia 
užsienio klubuose. Kiekviena
me krašte krepšinio sezonas 
baigiasi skirtingu laiku. Visur 
dar yra jo sezoninės varžybos, 
į kurias ne visi klubai pakliūva. 

Artūras Karnišovas žaidė už 
Seton Hali universitetą. Jo ko
manda baigminių varžybų ant
rame rate netikėtai pralaimėjo 
prieš Western Kentucky 72:68. 
Taip, kad jam sezonas jau yra 
pasibaigęs, j is gali vykti į 
Lietuvą ir pradėti ruoštis 
Europos pirmenybėms. Karni
šovo paskutinės rungtynės 
buvo tik šiaip sau, tačiau ben
drai, jo sezonas buvo labai pui
kus. Jis buvo pagrindinis Seton 
Hali komandos žaidėjas, 6'8" 
ūgio, jis gerai ėmė kamuolius 
nuo lentų, gerai dirbo gynime ir 
visuomet „sukaldavo" po 15 ar 
20 taškų. Lietuvos rinktinei tai 
didžiulis ramst i s kraštinio 
puolėjo pozicijoje. Reikia 
manyti, kad jei universitetas jį 
pernai išleido į olimpiadą, tai 
išleis ir šiemet. 

Jau žinoma, kad Sabonis iš Is
panijos atvyks tik 3 dienas prieš 
kelionę į Lenkiją, kur vyks 
atrankinės varžybos Europos 
pirmenybėms. Taip pat žinoma, 
kad Kurtinaitis ir Brazdauskis 
nea tvyks , nes Australijoje 
pirmenybės dar nebus pasibai
gusios. 

Tačiau nei vienas žaidėjas Lie
tuvos rinktinei nėra toks svar
bus, kaip Šarūnas Marčiulionis. 
Drįsčiau net sakyti, kad be jo 
Lietuvos rinktinė tik vidutinė 
komanda ir į Europos pirmeny
bes, t ikriausiai, nesikvalifi-
kuotų. Marčiulionis, ne tik 
gerai atveda kamuolį į puolimą, 
drąsiai ir užtikrintai veržiasi 

puikiai išpasuoja Saboniui ir 
pats gerai mėto, bet jis yra 
komandos kapitonas, vadovas, 
širdis. Jis šiuo metu sužeistas 
(Achilo sausgyslė) ir jau eilę 
rungtynių nežaidė. Nežinia, 
kada pasveiks. Jo komanda, 
San Francisco „Warriors", turi 
dar kitus du pagrindinius žai
dėjus sužeistus, stovi gale 
lentelės, ir jossezonas baigsis už 
kelių savaičių. 

Artūras Karnišovas 

Klausimas, ar Marčiulionis 
bus pasveikęs. Dar svarbesnis 
klausimas, ar jo klubas jį išleis. 
Juk į Barceloną jį išleido su 
malonumu, net sumokėjo di
džiulę sumą už apdraudimą. 
Tuo tarpu iš Barcelonos, vietoj 
vykęs į JAV-es, jis nukeliavo į 
Lietuvą, kur susilaužė koją. 
Grįžęs negalėjo žaisti 30 
rungtynių. 

Belieka tik laukti ir tikėtis, 
kad jis pasveiks ir jo klubas jį 
išleis. Kitaip sunku įsivaizduoti, 
kad Lietuva pajėgtų kvalifikuo-
tis, ypač, kai jos grupėje yra 
Ukraina ir Lenkija. y Q 

NEBETOLI IR LILHAMMER 
Norvegijos mažame mie.-te 

Lilhammer, ir jo apylinkėje, 
ateinančių metų vasario 2-15 
dienomis vyks žiemos olim
piada. Tos olimpiados paruo
šiamieji darbai jau vedami prie 
pabaigos, ten dirbant 435 eta
tiniams darbuotojams ir 2000 
savanorių. Tvarka palaikyti 
ruošiasi 4000 karių ir polici 
ninku ir dar 4000 kitu savano
rių. 

Ten neseniai lankėsi Lietuvos 
olimpinio komiteto prezidentas 
Ar tūras Poviliūnas ir gen. 

sekretorius Petras Statutą. Jų 
nuomone, slidinėjimo ir 
čiuožimo varžyboms sąlygos bus 
geros, tačiau sportininkams 
kambariai maži ir nelabai 
jaukūs. Mažai vietos slidėm ir 
šautuvams bei kitiems įran
kiams ar aprangai. Taip pat ir 
susisiekimas su varžybų vieto
mis nebus toks patogus, kaip 
buvo praėjusioje olimpiadoje 
Prancūzijoje. Už kiekviena spor
tininką ir vadovą reikės sumo
kėti po 700dol., nepaisant kiek 
dienų jie ten bus. 

Lietuvos olimpinė krepšinio komanda Barcelonoje iškovojusi bronzos medalį Lietuvai. 

LIETUVOS LENGVATLEČIAI 
TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE 

SUOMIJOJE 
Lietuvos lengvatlečiai daly- val iut ines lėšas, nes jie 

vavo kovo į d. Suomijoje vyku
siose tarptautinėse varžybose. 
Čia spausdiname ištraukas iŠ 
„Lietuvos sportas*' laikraščio 
kovo 11-sios laidoje išspausdinto 
straipsnio „Mačas, kuris įeis į 
mūsų istoriją". Rašoma: 

„Švedijos — Suomijos lengvo
sios atletikos žiemos mačai 
vyksta jau labai seniai, o štai 
paskutinysis, vykęs praėjusį 
sekmadienį Tamperėje, visiems 
laikams įeis į šios sporto šakos 
istoriją: pirmą sykį prie tų 
dviejų komandų prisijungė ir 
bendra Estijos bei Lietuvos 
r inkt inė . Varžovai mače 
dalyvavo pačių geriausių su
dėčių, tai buvo jų atrankinės 
varžybos, ruošiantis rytoj To
ronte prasidėsiančiam pasaulio 
salių čempionatui. Susilpnėjusi 
buvo Lietuvos komanda: į 
Torontą sportinius krepšius jau 
buvo susikrovę septyni mūsų 
lengvaatlečiai bei Federacijos 
prezidentas V. Vilimas. 

Iš jaunų išdykusių kumeliukų 
visada užauga geriausi eržilai. 

Plutarch 

Geras apetitas ir... 
nesėkmės manieže 

Mačas buvo labai įdomus, 
greitas — vyko vieną dieną ir 
puikaus lengvosios atletikos 
maniežo tribūnose sėdintys žiū
rovai vos spėjo sekti įvykius. 
Puošniai varžybose atrodė 
švedai, iš tolo atkreipiantys į 
save dėmesį, naują trumpą spor
tinę aprangą specialiai šiam 
mačui pasisiuvo estai. Dosnūs 
svečiams buvo varžybų šeimi
ninkai — patekai į prizininkų 
gretas, tau už gražų pasirodymą 
— puikus sportinis krepšys. 

Po varginančios kelionės 
mūsų lengvaatlečiams buvo 
sudaryta gera galimybė pailsėti 
puikiame „Cumulus" viešbu
tyje (čia gyveno ir estai bei 
švedai), sočiai pavalgyti triskart 
per dieną viešbučio restorane — 
netrūko nei bananų, apelsinų, 
obuolių, sulčių, gausybės 
mėsiškų patiekalų. Valgyk, 
kiek nori, kiek tik širdis geidžia. 
Tačiau mūsų delegacijos vado
vai pastebėjo, kad kai kurios 
mūsų merginos ilgai užsisėdė
davo prie vaišių stalo, o šuolių 
į aukštį sektoriuje, bėgimo 
takuose atrodė tingios, apa
tiškos, rungtyniavo mieguis
tai .. Derėjo pagalvoti ir apie tai, 
ar apskritai kai kuriuos mūsų 
lengvaatlečius vertėjo siųsti į 
Suomiją, eikvoti Federacijos 

Lietuvoje kvalifikacinės 
varžybos į šią olimpiadą bus 
kovo 31 d. Tik po jų paaiškės 
kas vyks. Atrodo, kad daugiau 
šiai galimybių turi tie patys, 
kurie dalyvavo Prancūzijoje. 
Gali dar tik prisidėti biathlono 
estafetė. 

Lietuvos žurnalistams skirtos 
4 vietos, taip pat ir vienam fo
tografui. Jiems viena diena 
kainuos 125 dol. Kiek iš Lie
tuvos bus galinčių ir norinčių 
vykti — klausimas. 

V.G. 

Tamperės manieže atrodė tikri 
turistai. 

Būta ir gražių akimirkų 

Labiausiai nudžiugino vilnie
tė rutulio stūmike Danguolė Ur-
bikienė, varžoves nokautavusi 
pačiu pirmu bandymu — 17.52. 
Rutulys skriejo nelabai toli, 
Danguolė rungtyniavo 
skaudančia ranka ir sektoriuje 
jai džiaugsmo buvo nedaug. 

Tai buvo mūsų vienintelė pir-
moji vieta. Norėjosi, kad 
Danguolės pavyzdžiu pasektų 
kitas mūsų galiūnas 1.99 cm 
ūgio vilnietis Virgilijus Alekna, 
šįkart diską iškeitęs į rutulį. Su 
šiuo mūsų metiku siejamos ypač 
didelės viltys disko metimo sek
toriuje, tačiau jaunajam spor
tininkui pagalbinėje rungtyje 
dar nėra lengva rungtyniauti su 
Suomijos *£ei Švedijos rekor
dininkais, ir jis liko penktas. 

Patikimi lengvaatlečiai 
Lietuvos lengvosios atletikos 

federacijos sekretorė D. Svitojū-
tė juos pavadino patikimais. Tai 
— D. Urbikienė, A. Stankaitis, 
A. Ambrazienė, M. Jasevičienė, 
R. Čistiakova, N. Jakštienė — 
sportinkai, kurie kokios bebūtų 
sportinės formos, niekada neat
sisako padėti komandai. N. 
Jakštienė trišuolio sektoriuje 
rungtyniavo netgi atsispirdama 
kita koja (pagrindinę, dar 
nepilnai išgydytą, saugojo bar
jeriniam bėgimui ir čia spor
tininkė sugebėjo būti netgi an
tra), po atsispiriamosios kojos 
raumens plyšimo gruodžio 
mėnesį drąsiai šuolių į aukštį 
sektoriuje rung tyn iavo A. 
Stankaitis ir, pirmu bandymu 
įveikęs 2.18, užėmė antrą vietą. 
Žiemą mūsų maniežuose bėgio
ti 300 m su barjerais nėra 
galimybių, kaip išsireiškė pati 
M. Jasevičienė, ji šokinėjo tik 
per vieną barjerą, tač iau 
Tamperėje Margarita, sukaupu
si visas jėgas, per barjerus skrie
jo tarsi vasarą ir buvo trečia. Iš 
miškų į maniežą grįžusi A. 
Ambrazienė irgi atidavė visas 
jėgas. Vyriškai 1500 m dis
tancijoje rungtyniavo pane
vėžietis B. Basalykas. O už 
visus daugiausia pagyrimų 
nusipelnė nepavargstančioji 
vilnietė R. Čistiakova, kuri tą 
dieną bėgo du sunkius nuotolius 
(1500 ir 3000 m) ir abiejuose 
tapo prizininke. Ji pripažinta 
geriausia mūsų lengvaatlete ir 
apdovanota specialiu prizu. 

Kitąmet Švedijos — Suomijos 
— Lietuvos ir Estijos lengvaat
lečių mačas vyks Geteborge". 

Redakcijos pastaba: Lietu
vos lengvaatlečiams linkime 
sėkmės kur jie berungtyniautų. 
Tikimės, kad ir sporto ko
respondentai stebės juos rungty
nėse, varžybose, o ne „mačose" 
ir matys juos laimint, nugalint 
ar nurungiant, bet ne „nuokau-
taujant" savo varžovus. 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

V A I K Ų L I G O S 
6 4 4 1 S. P u l a s k l R d . , C h l c a g o . I I 

Raz . ( 1 - 3 1 2 ) 7 7 8 - 7 6 7 8 
K a b . ( 1 - 3 1 2 ) 5 8 2 - 0 2 2 1 

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. 
Specialybė — Kaulų ir sąnarių 

ligos ir chirurgija 
Hofy C r o M , 2701 W 68 St.. Chicago 

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

Tai. (708) 4 2 3 4 3 1 3 . 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ L I G O S IR C H I R U R G I J A 

4 1 4 9 W 6 3 r d St 
T o l . 3 1 2 - 7 3 5 - 7 7 0 9 

217 E I 27s t St 
L e m o n t . IL 60439 

T o l . 8 1 5 7 2 3 - 0 3 5 3 
Paga l sus i tar imą 

D R . R A M U N E M A C I E J A U S K A S 
D A N T Ų G Y D Y T O J A 

93S6 S. Robarts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Vaiandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont, IL 60439 
P'inlauso Palos Comnnunity Hospita! < 

S' ivc Cross Hcspital 
Valandcs pagal susitarimą 

Tai (708) 257-2265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Gydytojai ir chirurgai 
Anaatailjoa Ir skausmo 

gydymo spoclallstal 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tol. 708-888-6976 

E V E R G R E E N P A R K X R A Y 
D R . E . R I N G U S R A D I O L O G A S 

9760 S Kedzie 
T e l . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Va i . 9-5 kasdien 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 VV. C o r m a k R d . 
VVostchontor, IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

U N A S A . S I D R Y S . M . D . 
Opsthalmologas/Akių Chirurgas 

2838 W. 7 1 M St. 
312-438-8844 

4146 W. 63rd 61. 
312-736-7709 
Chlcago. IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAODALEN 6EUCKA8 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Ponolnlnkams nuololda 

4007 W. 59 St. 
Tol. (312) 7355556 

507 S. Gllbart, LaGrango, IL 
Tol . (708) 352 4487 
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DR. LINAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROENTEROLOGIJA 

IR KEPENŲ LIGOS 
6827 W. Stanloy Ava., Borwyn, IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wost Avo., Orland Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvlllo 
708-355-8776 

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

rt*xre**tf 
4321 Avondala, Sta. 102 
Chicago IL 60631 
Tai . 312-774-0042 

T o m a s Kls lo l lus , M . D . 
S t e v o n S a m l l o r , M . D . 
A d r l a n B i a n c o , M . D . 
B o z o n a VVItok, M . D . 

V ė ž i o l igos (Onko log i ja /hemato log i ja ) 
Va landos paga l sus i tar imą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

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

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 v a i ) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — Š IRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K a d ž i o A v o . , 
C h i c a g o , 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 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt. ir šeštd. 9 v r -12 v.p.p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquotto Modlcal Bul ld lng 

6132 S. KodzJo 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundoo Avo., Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzta Ava., Ch icago 
(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. Roborts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 myha Į vaka rus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tol. (312)585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. JOVITA KERELIS 
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 

DR. FRANK PLECKAS 
Cptometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 VV 71 St St. 

Tol. (312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63r«J Straat 

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

Kablnoto t a i . (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava . , Clcoro 

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

Tol . 312-585-1055 
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Pagal Velykų paprotį 

REIKIA GRĄŽINTI 
SKOLĄ 

Tautos charakterį galima 
pažinti ir iš vertybių, kurioms 
skiriama pirmenybė eilinių 
žmonių gyvenime. Tų vertybių 
eilėje svarbią vietą užima šven
tės, kurios žmonėms svarbiau
sios, iškilmingiausiai švenčia
mos. 

Įdomu, kad anglosaksų tau
tose, ir tuo pačiu Amerikoje, la
bai svarbi krikščioniška šventė 
yra Kalėdos. Nors galbūt pasta
raisiais dešimtmečiais versli
ninkai kiek nutraukė dėmesį 
nuo pagrindinės šventės 
reikšmės ir susitelkė ties do
vanomis bei kitokiomis dirb
tinėmis „linksmumo" priemo
nėmis, Kalėdos vis tiek tebėra 
iškilmingiausia metų šventė. 

Lietuviams svarbiausia šven
tė nuo seniausių laikų yra Vely
kos. Tai mirties nugalėjimo ir 
vilties šventė. Velykos simboli
zuoja ne tik Kristaus Prisikėli
mą po baisios kančios ir mirties 
ant kryžiaus, bet ir visos gam
tos pabudimą iš ilgo žiemos mie
go. Lietuvis, daug vargo pa
tyręs, daug kartų kentėjęs sve
timųjų priespaudą, iš Velykų 
sąvokos galėjo semtis stiprybės 
ir vilties, tikėti Kristaus paža
du, šviesesnio rytojaus vizija. 

Argi nuostabu, kad į Velykų 
rytą liaudis yra sukaupusi tiek 
magiškos galios, burtų, paslap
čių? Net saulė Velykų rytą jau
čia tą nepaprastą džiaugsmą, 
kurį išgyvena kiekvienas žmo
gus, Prisikėlimo varpams gau
džiant. Lietuvoje saulė, per 
Velykas tekėdama, iš džiaugs
mo „šoka" ir maino spalvas: ji 
žalia ir mėlyna, raudona ir 
auksinė... Tai galima pamatyti 
anksti, dar prieš saulėtekį atsi
kėlus, stebint pirmąjį saulės 
pasirodymą pro horizontą. 

O tų tradicijų, papročių, spė
liojimų, būrimų — be galo! Visi 
jie liudija, kad Velykos lietuvių 
pasaulėjautoje turėjo labai svar
bią vietą. Tas tradicijas verta 
pažinti, įsivesti į savo ir savo 
šeimos gyvenimą, nes jose glū
di mūsų lietuviškumo šaknys, 
giliausia mūsų tautinė esmė. 
Jeigu šalinsimės lietuviškų tra
dicijų ir papročių tik dėl to, kad 
nenorime pasirodyti skirtingi 
nuo savo amerikiečių draugų, 
prarasime svarbią savo tapaty
bės dalį. Turėdami bent kiek 
lietuviško kraujo, esame pavel
dėję ir savo tėvų, protėvių, seno
lių — pačios lietuvių tautos — 
charakterio bruožus. Mes 
galime savo kilmę viešai pa-

PATAISŲ KRYŽKELĖJE Rimties valandėlė 

neigti, bet niekuomet jos neiš
rausime iš savo sielos. 

Iš tikrųjų būti lietuviu nėra 
jau taip blogai. Savo kilmės gė
dytis mums nereikia, o dažnai 
dar ir pasididžiuoti, kad esi 
lietuvis, progų pasitaiko. Lietu
vių tauta nėra etninių anekdo
tų šaltinis, nors amerikiečiai 
mielai kuria ir pasakoja anek
dotus apie kai kurias tautines 
grupes. Nuo maždaug 1988 
metų „atėjo net į madą" domė
tis viskuo, kas yra lietuviška, 
atsirado noras sužinoti apie tą 
narsų, dainuojantį „nykštuką", 
kuris nepabūgo stoti į kovą su 
sovietiniu „milžinu". 

Grįžkime vėl prie lietuviškų 
Velykų papročių. Liaudis tikėjo, 
kad prieš Velykas re ik ia 
grąžinti visas skolas, kitaip 
visus metus būsi neturtingas: 
vis turėsi skolintis ir skolintis. 
Pagal šią tradiciją galima 
sakyti, kad kiekvienas lietuvių 
kilmės asmuo yra skolininkas. 
Jis Lietuvai skolingas už savo 
šaknis, savo charakteristiką, už 
tai, kas jis yra. Velykų proga 
reikėtų pasiryžti laikytis seno, 
gražaus lietuviško papročio ir 
grąžinti Lietuvai bent dalelę tos 
skolos. 

Kadangi mūsų skola yra pati 
lietuviškumo sąvoka, esmė, tai 
ir atlyginimas turėtų būti ati
tinkamas. Pirmiausia — pasidi
džiavimas savo kilme. Tuomet 
— įsijungimas į vienokį ar ki
tokį lietuvių bendruomenės 
gyvenmą. Štai keli pasiūlymai: 
skaityti ir remti lietuvišką 
spaudą; dažniau nuvykti į 
kultūrinį renginį; ateiti į talką 
labdaringai įstaigai, sąjūdžiui; 
priklausyti organizacijai; pa
remti lituanistinę mokyklą (ir 
leisti į ją savo vaikus); melstis 
lietuvių parapijos bažnyčioje; 
nusipirkt i ir perskai ty t i 
lietuvišką knygą; papasakoti 
pažįstamiems kitataučiams apie 
Lietuvą; painformuoti atsa
kingus valdžios asmenis apie 
skriaudas Lietuvai... 

Jeigu pradėsime taip „mokėti 
skolą" savo tautai, Velykų rytą 
iš džiaugsmo tikrai šokinės 
tekėdama saulė, Velykų močiu
tė padovanos gražų margutį, o 
atbundanti pavasario gamta 
nusišypsos l inksmiausia 
šypsena. 

„Draugo" vardu labai nuošir
džiai tariame savo skaitytojams 
ir visiems lietuviams: „Sveiki, 
sulaukę šventų Velykų"! 

D. B. 

Anksčiau priimti agrarinės MEČISLOVAS TREINYS 
reformos įstatymai jau buvo 
kelis kartus taisomi. Buvusio* . . , 
Aukščiausios Tarybos priimtos ruošusiu ūkininkauti, be jokių 
šių įstatymų pataisos suteikė atidėliojimų žeme bus išperka-
didesnę laisvę pretendentams ma ir natūra negrąžinama 
pasirinkti ūkininkavimo for 
mas, sudarė teisines sąlygas 
disponuoti atgauta žeme ir tur
tu. Ką gi žada dabar siūlomos 
Agrarinės reformos įstatymų 
pataisos, kurias pateikė svars
tyti Seimui Agrarinio komiteto 
dauguma? 

Peržvelgus įstatymų projek
tus bei įvertinus gausius visuo 

Pretendentus į ūkininkus taip 
pat gąsdina drakoniškos sankci
jos už blogą žemės naudojimą, 
net ir tada, kai ji pavedama 
dirbti bendrijai ar bendrovei. 
Taip atsitikus, savininkui tektų 
mokėti dešimteriopai didesnį že
mės mokestį — ne 1,5 proc. že
mės vertės, turint žemę nuo
savybėje, ne 6 proc., ją nuomo-

menės atsiliepimus, pataisas jant, o atitinkamai 15 ir 60 proc 
galima suskristyti į tris grupes: žemės kainos. 
1. gilinančias argrarinės refor 
mos procesą; 2. stabdančias re
formą; 3. neutralias, spren
džiančias techninius klausimus. 

Pirmojoje grupėje svarbi pa
taisa, išplečianti kompensacijų 
skalę už išperkamą žemę: asme
nys, pageidaujantys išpirkos už 
žemę, galės imti ne vien anks
čiau s iū ly tas investicines 
išmokas, bet ir pinigus, taip pat 
miško. Viena pataisa, be abejo, 
nudžiugins stambesnių miškų 
savininkus, ypač Dzūkijoje: 
siūloma grąžinti miško net iki 
80 ha. Dar viena lengvata, 
kuria pasinaudos senyvi žemės 
ar miško savininkai — galimybė 
žemės ar miško susigrąžinimo 
teisę perleisti vienam ar ke
liems giminaičiams. 

Natūralu, kad, priėmus šias 
pataisas, pretendentams iškils 
reikalas, pakeisti ankstesnį 
apsisprendimą, todėl numatoma 
pratęsti prašymų dėl nuosavy
bės teisės atstatymo priėmimą 
iki š.m. pabaigos. Šia teise 
pasinaudos ir tie, kurie dėl 
įvairių priežasčių prašymų dėl 
žemės iš viso nepateikė. 

Antroji pataisų grupė optimiz
mo nekelia. Pirmiausia labai 
apribojama galimybė atsiimti 
žemę ir atkurti ūkį tiems, kurie 
dėl įvairių priežasčių nebegy
vena kaime (dažniausiai buvo 
išvaryti iš savųjų sodybų ar į jas 
neįleisti, grįžus iš tremties). Pa
gal siūlomą pataisą, gyvenantys 
kaime, net ir nedirbantys žemės 
ūkininkais tapti galės be dides
nių keblumų (net ir „persikelti" 
kitur paveldėtą žemę). Dabar
tiniam miesto gyventojui, norint 
tapti ūkininku, teks įveikti 
keturias kliūtis: turėti pastatų, 
žemės ūkio techniką (arba 
sudarytą sutartį apie galimą 
žemės įdirbimą), sėklų, trąšų ir 
kitų materialinių vertybių ar 
pinigų joms įsigyti, o taip pat 
tu rė t i žemdirbio profesiją, 
ūkininko kvalifikaciją ar pan. 
Apie šį pasirengimą turės spręs
ti dar nenusakyta komisija. Jei 

Kaip savo kailiu patyrė žem
dirbiai, ankstesnėje Agrarinės 
reformos struktūroje nebuvo su
kurtas veiksmingas reformos 
kontrolės aparatas, liko nesu
reguliuotas skundų tyrimo ir 
pažeidimų šalinimo mechaniz
mas. Tiesa, Agrarinės reformos 
tarybų darbą buvo galima ap
skųsti rajonų žemės ūkio sky
riams, Žemės ūkio ministerijai. 
Deja, čia skundų dažnai 
nepajėgta išspręsti, todėl jie 
plaukė į Vyriausybe, Aukščiau
siąją Tarybą (vėliau — į Seimą) 
bei Valstybės kontrolę, tačiau 
galutiniam sprendimui vėl 
grįždavo į apskųstųjų rankas. 
Jokių prošvaisčių, ieškant 
teisybės, nenumatyta ir įsta
tymų pataisose. 

Iš pataisų turinio matyti, kad 
vis daugiau žemės siūloma 
ūkininkams negrąžinti: jei jų 
žemėje užveisti bendrovių sodai, 
jei žemė naudojama laistomai 
daržininkystei. Taip pat norima 
plėsti negrąžintinus plotus prie 
gyvulininkystės objektų, kad 
pastaruosiuose būtų galima 
pasigaminti pašarų juose lai
komiems gyvuliams išlaikyti. 
Jei šios nuostatos bus priimtos, 
ūkininkams tar t is nebeliks nė 
hektaro žemės. 

Iš agrarinės reformos įsta
tymų pataisų ir Vyriausybės 
nutarimų aiškėja, kad šį 
pavasarį žemė ūkininkams (net 
ir buvusiems žemės savinin
kams) nuosavybėn nebus sutei
kiama, bet tik nuomojama. 
Galutinį sprendimą dėl žemės 
sugrąžinimo ar pardavimo šis 
„laikinasis ūkininkas" gaus po 
to, kai bus patvirtintas sudė
tingas žemėtvarkos projektas 
(kada tai bus — nekalbama). Be 
to, šitokios žemės neparduosi, 
neišmainysi, neįkeisi. Šitokia 
žemė kapitalo apytakoje neda
lyvaus, poreforminė stagnacija 
tęsis... Beje, įstatymų pataisose 
net neužsimenama apie Žemės 
banko, hipotekos, Žemės ūkio 
investicinių bendrovių gali 

ji pretendentą pripažins nepasi- mybes kapitalo apytakai pa

spartinti. O juk jos galėtų 
gerokai palengvinti agrarinės 
reformos vykdytojų naštą. 

Dar vieną naujosios Seimo 
daugumos agrarinių ideologų 
pasiūlyta naujovė — kolekty
vinė žemės nuosavybė. Tai tokia 
žemės valdymo forma, kurios 
Lietuvoje niekada nebuvo. Kaip 
žinia, kolūkiai naudojosi suvals
tybinta žeme, o d a b a r t i n ė 
Lietuvos Respublikos Konsti
tucija numato t ik privatinę ir 
valstybinę žemės nuosavybę. 
Kolektyvinis žemės valdymas 
buvo pripažįstamas Rusijoje 
pobaudžiaviniu la ikotarpiu. 
Kaip atsilikusią sistemą, ją 
bandė išgyvendinti žymus rusų 
reformatorius P. Stolypinas. De
ja, nespėjo — jį pakirto socialisto 
revoliucionieriaus kulka. 

Teikiamų pataisų projektai 
rodo, kad, jas visas priėmus, 
žemės roforma būtų dar labiau 
suvaržyta. Savininko teisė at
gauti žemę, ja disponuoti, ap
spręsti savo veiklos sritį, dar 
labiau sumažėtų, o priklauso
mybė nuo valdinininko malonės 
padidėtų. 

Tikslinga kuo greičiau atsta
tyti pretendentams teisę į žemės 
nuosavybę ir išduoti j iems 
laikinus nuosavybės dokumen
tus, liudijančius, kokiu plotu ir 
kokios kokybės žeme jie dispo
nuoja. Norintiems savarankiš
kai ūkininakauti ar atgautą 
žemę nuomoti, sklypus tikslinga 
suteikti natūra, pagal žemėtvar
kos projektus. Norintiems žeme 
naudotis kaip kapitalu, ją tiks
linga „užstatyti" Žemės banke, 
o pastarasis ją nuomotų fizi
niams ir juridiniams asmenims. 
Žemės savininkai, tiek turintys 
žemę natūra, tiek ir Žemės 
banke, privalo turėti teisę ja 
laisvai disponuoti: parduoti, 
dovanoti, įkeisti už paskolą, 
mainyti. Nenorintys šių proce
dūrų galėtų iš karto imti kom
pensaciją. 

O kaip su kelektyvine (juridi
nio asmens) žemės nuosavybe? 
Ją reikėtų traktuoti dvejopai: ne 
žemės ūkio tikslams ją galima 
parduoti ir fiziniams, ir juri
diniams asmenims (pvz., pramo
nės įmonei, bankui ar parduo
tuvei statyti). Tačiau žemės 
ūkyje ji turėtų išlikti privati 
(t.y. atskiro asmens nuosavy
bėje). Tiesa, naudojimo tikslams 
privačių asmenų grupė šią žemę 
gali sujungti bendrosios dalinės 
nuosavybės pagrindu į dides
nius ar mažesnius junginius. 
Kol bus įvykdyta reforma, sa
vaime išliks ir valstybinės že
mės. 

Atsisakyti ydingų pataisų dar 
ne vėlu. Reikia tikėtis, kad tai 
suvoks ir Seimo dauguma. 

SU JUO VALGĖME 
Kodėl Bažnyčia sekmadienius i 

švenčia Mišiomis? Vieną atsa
kymą girdime Velykų dienos Mi
šių pirmame skaitinyje — vieno 
seniausių pamokslų pavyzdyje, 
kaip apaštalai kalbėjo apie 
prisikėlusį Kristų (Apd 10:34, 
37-43). Ten šv. Petras išdėsto pa
grindines tiesas apie Jėzų: kad 
Dievui jį patepus Sv. Dvasia ir 
galybe, jis „vaikščiojo, dary
damas gera ir gydydamas visus 
velnio pavergtuosius". Bet 
nepaisant to, tie, kuriems jis 
gera darė — jo paties tautos 
žmonės, jį nužudė. Žmogaus 
tartas „paskutinis žodis" — 
mirtis Jėzaus atveju nebuvo 
paskutinis žodis: „Dievas jį 
prikėlė ir leido jam pasirodyti, 
beje, ne visai tautai", o tik tai 
daliai Dievo išsirinktosios tau
tos, kuriuos jis paskyrė liudy
tojais, „būtent mums, kurie su 
juo valgėme ir gėrėme, jam 
prisikėlus iš numirusiųjų". 

Sekmadienia is , Kristaus 
prisikėlimo dieną, Mišiose ir 
mes valgome, ir geriame su 
prisikėlusiu Kristumi, ir tai 
mus įpareigoja liudyti jį prisi
kėlusį, kaip įpareigojo ir apaš
talus. Mišiomis minime ne tik 
Jėzaus kančią ir mirtį, bet taip 
pat ir jo prisikėlimą, bendrau
dami su juo — prisikėlusiu. 

Šv. Petras baigia pamokslą, 
pasakydamas, jog Jėzus yra 
„gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas", 
bet toks, kuris visiems, juo ti
kintiems, duoda nuodėmių at
leidimą. Jėzus yra teisėjas, bet 
ne kaltinantis, o atleidžiantis, 
žmones padarantis teisiais. 
Todėl Velykos yra tokia džiugi 
šventė — kad visi, nepaisant 
savo trūkumų, kalčių, tikėdami 
prisikėlusiu Kristumi, esame iš
vaduojami ir iš savo nuodėmių 
ir jų nešamos mirties. Dėl to ir 
džiūgaujame psalmės žodžiais: 
„Šią dieną laimingą Viešpats 
padarė, džiūgaukim, kelkim 
linksmybes!" (Ps 117:24). 

Kristus prisikėlęs liko žmo
gumi — jis grįžo pas savo žemiš
kus draugus ir su jais valgė. Jo 
prisikėlimo liudininkai buvo jo 
motina ir artimiausieji jo drau
gai — Marija Magdalietė, apaš
talai. Kristaus prisikėlimo iš
gyvenimas juos perkeitė, nors, 
tiesa, iš pradžių jiems buvo sun
ku patikėti. Šv. Jono evangeli
jos ištraukoje (20:1-9) Marija 
Magdalietė, atėjusi Velykų ry
tą ir, radusi tuščią kapą, pakvie
tė apaštalus. Jie, vėliau atbė
gę, įsižiūrėję į paliktas laido
jimo drobules, suprato, kad 
įvyko Jėzaus prisikėlimo prana
šystė. Jie įtikėjo prisikėlimu, 

nes jie pirmiau buvo įtikėję, 
žemėje gera darančiu, Kristumi. 
Tuščias kapas neįtikino netikin
čiųjų. 

Kadangi apaštalai tikėjo Kris
tumi, dar žemėje esančiu, 
Dievas neapleido jų ir po jų 
Viešpaties Jėzaus mirties. Kaip 
skaitome šv. Luko evangelijos 
pabaigoje, Jėzaus tragiška, gė
dinga mirtis Jeruzalėje sukrėtė 
daugelio Kristumi tikėjusių 
tikėjimą. Bet taip, kaip Dievas 
neleido mirčiai būti paskuti
niuoju žodžiu jo Sūnaus misijos 
atžvilgiu, taip jis neleido ne
tikėjimui ir nevilčiai būti 
paskutiniuoju žodžiu Kristumi 
tikėjusiųjų gyvenime. Dievas 
niekuomet neapvilia juo ti
kinčiųjų. Prisikėlęs Kristus 
kiekvienam juo tikėjusių 
padėjo tikėti ir juo prisikėlusiu: 
su vienais valgė, su kitais vaikš
čiojo, Tomui leido įdėti pirštus 
į jo žaizdas. Ir jis juos perkeitė, 
kai jie pradėjo patys gyventi 
prisikėlusiu Kris tumi t i
kinčiųjų gyvenimu. 

Prisiminę jo pažadus, jie 
meldėsi, prašydami Šv. Dvasios. 
Ją gavę, jie su ta pačia Šv. Dva
sios galia, kuria jis pats buvo 
pripildytas, buvo įgalinti gyven
ti ne pagal žmogiškus troškimus 
ir norus, o pagal Dievo. Jie 
išmoko svarbiausiu savo gyve
nimo rūpesčiu padaryti ne savęs 
apsirūpinimą, o tuos dalykus, 
kurie Kristui rūpi. Pavyzdžiui, 
kad visi, su kuriais jie bendra
vo, suvoktų, kad jie yra Dievo 
mylimi, iš nuodėmės išvaduoti 
žmonės, verti meilės, rūpesčio ir 
pagarbos. 

Patys valgę su prisikėlusiuo
ju savo Viešpačiu, pirmieji Kris
taus mokiniai patyrė, kaip jie 
jam rūpi ir kaip labai jis juos 
myli, jiems padeda. Išgyvenę 
Kristaus mirtį, kaip visų savo 
vilčių praradimą, su Prisikėlu
siuoju bendraudami, jie taip pat 
patyrė savyje prasidedantį 
naują gyvenimą su nebemirš-
tančiuoju, prisikėlusiuoju Kris
tumi. Šv. Paulius taip mokė ir 
pirmuosius Koloso miesto tikin
čiuosius (Kol 3:14), kurie, kaip 
ir mes, pažino tik prisikėlusį 
Kristų, neturėję galimybės jo 
pažinti žemėje mokančio ir gy
dančio. 

Rašydamas Korintiečiams (1 
Kor 5:6-8), šv. Paulius naudojo 
naujosios duonos raugo įvaizdį: 
neapkrėskime Kristaus prisi
kėlimo švenčių džiaugsmo su 
dar neatsisakytų blogų įpročių 
raugu, bet švęskime šventes „su 
nerauginta, tyros širdies ir tie
sos duona". a.j.z. 

Lietuviški margučiai, marginti Veronikos Škėmaites-Polikaitienės 
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Kitą dieną Bremene, kai kišenėj jau turėjo ameri

kiečio pasą ir paskutinį sykį spaudė ranką, pasakė: 
— Nežinau, kaip ten gyvensiu. 
— Aš taip pat nežinau, atsakiau, ir abu susi-

juokėm, pasibučiavom ir persiskyrėm. 
Pasilikau stovėti, o jis nuėjo ir nuėjo. Kaip sapne. 

Nueina, nueina ir nebegali nei pasišaukti, nei pama
tyti. 

Keistas jausmas suspaudė širdį, lyg vienas žmogus 
būtų iš laivo į jūrą išmestas. Rodos, išgriebtum, bet jau 
nugrimzdęs, tik vanduo besiūbuoja tirštas nuo mėly
numo. 

Ilgai vaikštau po griuvėsius ir žiūriu j vandenin 
nuleistus tiltus, į milijonų rankų darbą, kad kitiems 
milijonams pasauly nebūtų nei duonos, nei vietos, 
paskui vėl sugrįžtu į gatves, kuriose tebėra žmonės, 
ir imu galvoti apie Salmę. Jaučiu, kad turiu jai ką 
parvežti. Bet ką? Ilgai stoviniuoju prie langų, nuperku 
kvepalų, pačių geriausių, ką galima rasti, staiga at
simenu vokietį, kur pirkom lagaminus. Jis sutinka 
maloniai. Mes jau seni pažįstami. 

— Lagamino? Prašau. O kur jūsų draugas? 
— Išleidau į Ameriką. 
— Laimingas. 
— Laimės galima rasti visur. 
— Tik ne Vokietijoj. 
— O aš radau. 
— Na? 
Rodo man lagaminus ir išplečia akis. 

— Sau paimu šitą popierinį, o kitą prašau odinį, 
žmonai. Vedžiau. 

— Tai laimė? 
Jis juokiasi ir purto galvą. 
— Bet tamsta, užtikrinu, savo gyvenime tokios mo

ters nematei. Aš neturiu jos su kuo palyginti. Ji nepaly
ginama. Visi ligi šiol literatūroje vartoti palyginimai 
visiškai netinka. Ji visai kitokia. 

— Ji moteris. Jos visos kitokios ir visos la
bai vienodos. Net nuobodu kaip vienodos. Kai mano 
metų sulauksi, tą patį pasakysi. Ir Faustui Gretchen 
nusibodo. 

— Nepasakysiu. 
— O antra vertus, tamsta pačią didžiausią klaidą 

padarei. Dabar Vokietijoj vesti negalima. 
— Kodėl? 
— Tamsta žmonos vienos neišlaikysi, o jeigu jai dar 

užeis noras turėti vaikų. 
— Mes važiuosime kitur. Gal į Ameriką, ar kur 

kitur. Ji didelė pianistė. 
— O tamsta? 
— Lingvistas. 
— Kalba graži Dievo dovana. 
— O visos — neaprėpiamas turtas. 
— Aš mėgstu kalbas. Nors mano specialybė preky

ba, bet kalboms vi<s»Ha laiko turėjau. Aš ne teoretikas. 
Teorijai reikia visą gyvenimą pašvęsti, o man reikėjo 
gyvų kalbų. Kalbu laisvai angliškai, prancūziškai, bet 
mylimiausios mano tai senovės kalbos. 

Pradėjau graikiškai Iliadą, jis pagavo ir nutęsė, 
nušokau į Vergilijų, jis tuoj už akių užbėgo. 

— Tai ne moteris, — nutraukė deklamavimą pran
cūziškai. — Čia skaistybė, kaip rasa, patvarumas, kaip 
uola. Uolos per tūkstančius metų sutrupėjo, o Homeras 

pasiliko ir pasiliks. Paskutinė pasaulio moteris taps 
sena, niekam nebeverta kempinė, o Homeras bus toks 
pat didelis ir skaistus. 

Mes dabar maišom visas kalbas į krūvą, ir kai aš 
imu kalbėti ispaniškai, jis jas lengvai atspėja, bet kai 
pradedu lietuviškai, vokietis išsižioja. Tokios kalbos 
jis nesąs girdėjęs. 

Tada imu kalbėti jam apie lietuvių kalbą ir apie 
jos vertę kalbų mokslui. Jis atsidėjęs klauso, paskui 
suduoda per petį ir pasako: 

— Man gaila tavęs. Mokslininkas turi būti kaip 
vienuolis. Turi turtą. Nemainyk jo į moterį. 

— Ir nemainau. Geras draugas ir vienuoliui ne
kenkia. 

— Draugas, žinoma, bet ne tironas. Tironai ištisas 
tautas sunaikina, milijonus galvų, o vieną galvą, ė! Bet 
lagaminą reikės rasti. Lukterk. 

Mirkteli akim, išeina pro siauras dureles į kitą 
kambarį ir po valandėlės atneša juodos lakuotos odos. 
raudonais siūlais apsiūtais kraštais. 

— Toks ir auksinei žmonai nebus prastas. 
— Nebus! Kiek? 
— Doleriais ar markėmis? 
— Tik markėmis. 
— Du tūkstančiai. 
— O! 
— Bet tos rūšies niekur negausite. Ir čia buvo 

užsakyta specialiai vienai amerikietei, bet kai man taip 
į širdį pataikei. Aš galiu duoti pigesnį. 

— Ne, ne! — greitai pasakiau. — Aš paimu šitą. Bet 
jeigu pusantro užtektų, būtų gerai. Mes juk ne ma
terijos žmonės. Materija irgi tampa tironu. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, penktadienis, 1993 m. Balandžio mėn. 9 d. 

HORIZONTAI 
VĖL SUGRĮŽO J. MINELGA 

Balandžio 13 d. sueina treji 
metai, kai Čikagoje mirė žino
mas eilėraščių va ikams ir 
linksmų satyrų suaugusiems 
kūrėjas, „Draugo" Spyglių ir 
dyglių skyriaus bendradarbis 
Jonas Minelga. Šis trijų poezi
jos knygų jaunimui autorius 
prieš mirtį labai troško, kad ket
virtasis, rankraštyje esąs, jo 
eilėraščių rinkinys „Pabūk, 
varnėne, svečiuos", kada nors 
būtų išleistas Lietuvoje. Te
nykščiai „Vyturio" leidyklai 
rankraščius po poeto mirties pri
statė J. Minelgos bičiuliai čika-
giškiai A. Valavičius ir A. Če
pėnas. „Vyturio" leidykla pra
ėjusių metų pabaigoje padarė 
staigmeną — išleido ne jo naują 
poezijos rinkinį „Pabūk, varnė
ne, svečiuos", o kuklią senes
niųjų eilėraščių rinktinę, pava
dintą „Saukia tėviškės laukai", 
dailininkės E. Dulskaitės ilius
truotą. Leidykla pažadėjo kada 
nors išleisti ir minėtą rinkinį. 

Tai, sakyčiau, poeto priešmir
tinis troškimas pusiau įvyk
dytas — jo trečiąsias mirties 
metines galime paminėti. Lie
tuvoje „Vyturio" leidyklos 1992 
m. data išleistu rinkiniu. Kaip 
atrodo, rinkinyje „Šaukia tėviš
kės laukai" sudėti kai kurie 
eilėraščiai iš ankstyvesnių Jono 
Minelgos tvirtų knygų — 1964 
m. Čikagoje išleistos „Labas 
rytas, vovere", iliustruotos Kazio 
Veselkos; 1973 Čikagoj išleis
tos „Kiškio pyragai", iliust
ruotos Vandos Aleknienės , 
ir paskutinės, taip pat Čikago
je išleistos, „Žiogas muzikan
tas" , kurią iliustravo D. Kiz-
lauskienė. 

Kai paimi į rankas vilniškę 
knygutę „Šaukia tėviškės lau
ka i" su tikrai įspūdingomis, ta
čiau nespalvotomis dail. E. 
Dulskaitės iliustracijoms, visgi 
jauti , kad rankose tur i tik eili
nį sąsiuvinėlį, o ne rimto vaikų 
poezijos kūrėjo rinkinį, toli 
gražu neprilygstantį Čikagoje 
išleistiems. Nors leidykla už 
knygutės išleidimą gavo paly
ginti nemažai dolerių, bet pro
duktas išėjo tikrai nekoks. Ypač 
dėl to, kad, taupant popierių, į 
kai kuriuos puslapius sudėta po 
du eilėraščius, kas rinkinio 
išvaizdą tiktai menkina. 

Dalia Montvilienė, pristaty
dama autorių, Vilniuje išleisto 
rinkinio 45 psl. rašo: „Lėk, 
paukštyte, žvaigždžių takais, 
atgal prie Baltijos krantų, jau 
arti pavasaris, o čia ne tavo 
kraštas , iš čia dieną naktį tave 

LIETUVIU TELKINIAI 

Jonas Minelga. 

šauks, vilios tėviškės laukai, — 
taip išsakydamas gimtojo krašto 
ilgesį, ragina kregždutę šios 
knygos autorius, vaikų poetas 
Jonas Minelga. Iš Lietuvos 1944 
metais pasitraukęs į Vakarus, 
į Vokietiją, po penkerių metų jis 
persikelia į Ameriką ir visą li
kusį gyvenimą... išgyvena 
ten..." 

Vildamiesi, kad į amžinybę 
iškeliavusį bičiulį Joną Minelga 
žinia apie jo kūrybos rinktinės, 
nors technišku požiūriu ir kuk
lios, išleidimą tėvynėje labai 
pradžiugintų, tikime, kad vieną 
dieną sulauksime ir jo paskuti
nio, prieš mirtį parašyto, rin
kinio, kurį jis pats pavadino 
„Pabūk, varnėne, svečiuos" iš
leidimo. 0 ko verta jo kūryba, D. 
Montvilienė taip aptaria: „Kri
tikų Jonas Minelga buvo prily
ginamas Vytei Nemunėliui ir 
Leonardui Žitkevičiui. Mokėjo 
paprastai, lengvai ir kartu vaiz
dingai, skambiais posmais pra
bilti į vaiko širdį, stengėsi su
žadinti kilnius jausmus, tiek 
kalbėdamas apie Kalėdų ar 
Velykų šventes, — Kristaus gi
mimą ir prisikėlimą, — tiek apie 
mylimą motiną, bočių žemelę, 
jos didvyrius". Kadangi šie 
metai Lietuvoje ir išeivijoje 
vadinami Dariaus ir Girėno 
metais, štai kaip apie Atlanto 
nugalėtojus vienoj ilgesnėj 
poemoj eiliavo J. Minelga: „Sup
kite, bangos,/ Laivą ant marių,/ 
Legendą oškit/ Man apie Darių,/ 
Kai su Girėnu/ Jie per Atlantą/ 
Ryžos pasiekti/ Baltijos krantą./ 
Pro debesėlį/ Švelnų, lyg pūką,/ 
Paukštis plieninis/ Tėviškėn 
suka.../ Nepasirodė/ Dieną nei 
naktį./ Vaško žvakelės/ Ėjom 
uždegti./ Vėjas dainavo/ Soldino 
giriai:/ — Štai dėl tėvynės/ 
Miršta didvyriai!" 

A.A. LAIKRAŠTIS „OPOZICIJA" 
1993 m. vasario mėn. data iš

leidęs ketvirtą numerį (iš viso 
54), savo dienas Lietuvoje baigė 
vienas labiausiai „tarybiškai" 
nusiteikusių laikraščių „Opo
zicija". Jį, pastaruoju metu 
rašytoją V. Petkevičių išrinkus 
į Seimą, redagavo, pasak žurna
listo R. Valadkos paskelbto 
straipsnio „Akiračių" š.m. kovo 
mėn. nr., „žymus ateistas J. Sa
kalauskas". 

Kodėl šis laikraštis, kuris 
tamsiomis spalvomis vaizdavo 
pokario dešimtmetyje veikusius 
Lietuvos partizanus-rezistentus, 
kabinėjosi prie kunigų ir nepa
gailėjo piktesnio žodžio tikin
tiesiems, anot jo redakcijos, daro 
„pertrauką"? Tai paaiškinama 
pirmame vasario mėn. numerio 
puslapyje įdėtame pranešime: 
„Malonūs skaitytojai! Opozicija 
su jumis bendravo beveik pen
kiolika mėnesių. Manoma, kad, 
reikšdami Jūsų mintis, bent 
trupinėliu prisidėjome prie de
mokratijos plėtotės Lietuvoje. 
Dabar darome ilgesnę pertrau
ką. Dėl finansinių priežasčių..." 

Sunku tikėti, kad šis laikraš
tis būtų bent kiek prisidėjęs prie 
„demokratijos plėtotės Lietuvo
je"... Greičiau jis ilgėjosi Brež
nevo ar Andropovo laikų. O tai 
gali paliudyti ir šie paskutinia
me „Opozicijos" numeryje 
spausdinamo E. Morkūnaitės 
straipsnio žodžiai: „Užteko 
milijonų rengti referendumus 
dėl prezidento institucijos, dėl 
svetimos kariuomenės išvedi
mo, bet niekas nesiteikė pa
klausti Lietuvos žmonių, kokios 
santvarkos (jei ne demokrati
nės, tai gal sovietinės-tarybinės 
— VR) ir kokių reformų jie no
ri..." 

Taigi, reąuiem „Opozicijai", 
kai tuo tarpu Lietuvoje leidžia
mas ir skaitytojų skaičiumi be
ne ketvirtoje vietoje stovintis 
valdančiosios LDDP organas 
„ t i e s a " , 1988 m. iški lus 
Sąjūdžiui, gerokai pakeitė savo 
veidą teigiamąja kryptimi ir ten 
skelbiama nemažai straipsnių, 
kuriuos kartais skaitai net su 
malonumu. Pvz. „Tiesoje" per
spausdintus čikagiškio „Laisvo-

CLEVELAND, OH 
DAUGIAU NEGU ŠIMTAS 

METŲ GYVENIMO 
SŪKURIUOSE 

Kovo 14 dieną amžinybėn 
iškeliavo Adelė Gelgotienė, šioje 
ašarų pakalnėje išgyvenusi dau
giau kaip šimtą metų. Ji gimė 
1890 m. birželio 10 dieną Vartų 
kaime, Vilkaviškio apskrityje, 
gausioje pasiturinčio ūkininko 
šeimoje. Ištekėjusi už Juozo 
Gelgoto, apsigyveno jo ūkyje, 
kuris buvo įgijęs Pievinių 
vardą, nes buvo apsuptas labai 
gražių pievų. Gelgotai sulaukė 
šešių dukrų ir dviejų sūnų, 
kurie brendo ir mokėsi jau 
laisvoje Lietuvoje. Deja, 1944 
metų vasarą karo grėsmei ir 
Raudonajai armijai artėjant, 
Gelgotai nutarė trauktis iš 
Lietuvos, kad išvengtų Sibiro. 
Liko tik dukra Joana, gailes
tingoji sesuo, gyvenusi mieste. 

Gelgotų šeimos kelionės 
pradžią pažymėjo pirma tra
gedija: Vokietijos pasienyje 15 
metų sūnų vokiečiai pagavo 
apkasų kasti, ir jo likimas ne
buvo žinomas daugelį metų. 
Drezdene, septynerių metukų 
Zina staiga susirgo apendicitu. 
Vokietis gydytojas, ją patik
rinęs, nustatė, kad jei nebus 
skubiai padaryta operacija, ji 
turės mirti. Nauja žaizda atsi
vėrė motinos širdyje, kai gydyto
jas dukrelę nugabeno į 
priešlėktuvinės slėptuvės 
ligoninę, o šeima turėjo bėgti iš 
Drezdeno. Pakeliui per radiją iš
girdo apie Drezdeno bombar
davimą. Velionė buvo giliai 
tikinti moteris, ji nesiliovė 
karštai meldusis, kad Dievas ir 
Jo Motina sugrąžintų jai 
vaikus... Ji tikėjo stebuklais... 

Negana tų dviejų praradimų... 
Nelaimingu būdu Gelgotų 
šeima pateko į vokiečių 
okupuotą Lenkiją, kur buvo 
uždaryti Sosnowice darbo 
stovykloje. Prasidėjus karui su 
Sovietų Sąjunga, bėgdami nuo 
mūšių, pabėgėliai desperatiškai 
veržėsi iš Lenkijos. Per baisią 
spūstį šeimai pavyko įsigrūsti į 
prekinį traukinį, bet tėvas 
nespėjo užšokti ant pajudėjusio 
traukinio. Tą pačią naktį rusai 
užėjo ir grąžino į Lietuvą. Tuoj 
išgabeno į Sibirą, iš kurio jis už 
poros metų pabėgo ir nelegaliai 
apsigyveno pas gimines Lietu
voje. 1957 metais jis mirė po 
sunkios operacijos. Prie apkasų 
pagautą sūnų rusai „išlaisvino" 
ir grąžino į Lietuvą, kurioje jis 
įsitraukė į partizaninę veiklą. 
Vieną naktį trylika stribų įsi
veržė j jo trobelę ir jį ištrėmė į 
Sibirą, nes įtarė, kad jis ne vien 
ūkininkauja... Po penkerių 
metų ir garsiosios Stalino 
„amnestijos" jis grįžo į Lietuvą. 

Su dukromis ir sūnumi atsi
dūrusi Seligenstadto tremtinių 
stovykloje, Adelė Gelgotienė 
nesioliovė melstis ir tikėti, kad 
ji atgaus savo vaikus. J i 
maldavo vokiečius, kad teirau
tųsi apie jos Drezdene likusią 
Ziną. Viešpats jos maldų 
išklausė: vieno vokiečio dėka, po 
daugiau negu dviejų metų, 
dukrelė grįžo pas motiną. Ją 
buvo įdukrinusi vokiečių šeima, 
kurios sūnus žuvo Lietuvoje. Jie 
prie mergaitės labai prisirišo, 
bet tarpininkui pasakė, kad jei 
tikroji motina įrodys, kad tai jos 
dukra, jie ją motinai atiduosią. 
Baisi buvo Zinos kelionė iš rusų 
į amerikiečių zoną: tamsią naktį 
reikėjo lipti per spygliuotas 
vielas, saugotis sargybinių... 

šios Europos" radijo bendradar
bio L. Narbučio pokalbius su V. 
Adamkum, kandidato į Lietu
vos prezidentus St. Lozoraičio 
rinkiminės kampanijos vadovu. 

P.S. Šios skilties skaitytojams 
linkiu linksmų Velykų švenčių. 

Vl.R. 

Geroji Gelgotienė nepamiršo 
atsidėkoti jos dukre lę 
mylėjusiai vokiečių šeimai, 
dalinosi savo kukliu tremtinio 
daviniu, o vėliau ir iš Amerikos 
jiems siuntė dovanų... 

Atvykusi į Clevelandą, ji buvo 
laiminga, kad tame pačiame 
žemyne gyvena penkios jos duk
ros, vienas sūnus, o su laiku 
keturiolika anūkų ir dvidešimt 
du proanūkai. Ji iki paskutinio 
atodūsio buvo pilnos sąmonės ir 
šviesaus proto, paskutinius žo
džius aiškiai ištarusi: „Dieve, 
būk su manim mano mirties 
valandą". 

Kovo 16 dieną laidotuvėse 
dalyvavo draugai ir giminės iš 
arti ir iš toli. Šv. Mišias aukojo 
Dievo Motinos parapijos 
klebonas kun. Gediminas Ki-
jauskas ir koncelebrantas prel. 
Aleksandras Goldikovskis; 
Regina Brazaitienė grojo 
vargonais, giedojo ,Aldona 
Stempužienė, velionės dukra 
Dana Čipkienė skaitė Mišių 
skaitinius, o auką nešė trys 
velionės proanūkai. Po pamaldų 
automobilių vilkstinė nulydėjo 
karstą į Visų Sielų kapines. 
Kun. Kijauskui sukalbėjus 
maldas ir sugiedojus „Marija, 
Marija", ant karsto artimieji 
užbėrė smėlio saują, velionės 
anūko atgabentą iš Palangos. 
Tą pačią dieną vyko pamaldos 
už jos vėlę Tauragėje, kur 
gyvena dukra Joana, ir Mari
jampolėje, kur gyvena sūnus 
Alfonsas. 

Taip pasibaigė ilga ir ste
buklais bei tragedijomis 
nuženklinta Adelės Gelgotienės 
gyvenimo kelionė, bet per visus 
skausmus, netektis ir nelaimes 
jos dvasią stiprino gilus tikėji
mas ir josjnaldos iššaukė ste
buklus... Giliausia užuojauta jos 
dukroms, sūnums ir jų šeimoms. 
Turite jaustis laimingi, taip il
gai turėję savo brangią, orią ir 
taurią motiną. 

Aurelija Balašaitienė 

A.A. ALDONA 
KAVALIŪNIENĖ 

Balandžio 2 d. palaidota 
buvusi čiurlionietė a.a. Aldona 
Kavaliūnienė, sulaukusi 66 
metų amžiaus. Jos liūdi vyras 
Antanas Kavaliūnas, duktė 
Dalia, sūnus Vytautas ir brolis 
Liudas Mikalonis Detroite. Atsi
sveikinimo vakare maldas 
skaitė kun. Gediminas Ki-
jauskas. Skautininkių drau
govės vardu atsisveikino sesė 
Amanda Muliolienė. 

PIANISTO 
A. KUPREVIČIAUS 

KONCERTAI 

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus Chopin'o kūrinių kon
certai bus balandžio 9 d., 8 
v. vak. ir balandžio 30 d., 8 vai. 
vak. Cleveland State Universi-
ty ir Drinko Recital Hali, Music 
and Communication pastate. 
Įėjimas laisvas, visi kviečiami. 

T. G. 

Abu plungiškiai ir plungišką dainą traukia. Solistė Giedrė Kaukai tė ir dr. 
E. Lenkauskas. 

Nuotr. VI. Bacev ič iaus 

VANDALU ŽALA 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIAI 

Su širdgėla turime pranešti 
apie Clevelando Šv. Jurgio pa
rapijai vandalų padarytą 
skriaudą. Kovo 30 d., antra
dienio ankstyvą rytą, kažkas, 
uždėjęs ant gazo pedalo cemen
to bloką paleido pilnu greičiu 
pavogtą automobilį į Šv. Jurgio 
bažnyčios sieną. Automobilis 
pralaužė špižinę tvorą ir išmušė 
didžiulę angą parapijos salės 
sienoje. Nukentėjo šildymo ir 
vandens vamzdžiai bei elektros 
laidai, keliose vietose nukrito 
salės lubos. Sienoje įstrigusiame 
automobilyje rasta pilna 
gazolino skardinė, kuri laimin
gai — nesprogo nuo susi-
trenkimo. Spėjama, kad buvo 
bandyta padegti Šv. Jurgio 
bažnyčią. Parapiečiai biule
tenyje ras klebono kun. Juozo 
Bacevičiaus laišką apie šią 
nelaimę. Visi kviečiami talkon 
pataisymams at l ikt i arba 
prisidėti auka. 

Gerardas J u š k ė n a s 

VYRESNIŲJŲ POPIETĖ 

Vyresniųjų popietė įvyks 
antradienį, balandžio 13 d. 2 v. 
p.p. Parapjos konferencijų kam
baryje. Kalbės dr. Elena Čeičie-
nė. 

SĖKMINGAS 
RADIOTONAS 

„Tėvynės garsų" Radiotonas, 
rinkliava John Carol universi
teto stočiai buvo labai 
sėkminga. „T.G." vedėja Aldona 
Stempužienė dėkoja visiems 
atsiliepusiems ir parėmusiems 
WVIC radyo stotį. 

Balandžio 5 - 20 
Gegužės 3 -18 
Gegužės 6 - 24 
Gegužės 17 - birželio 1 
Gegužės 25 - birželio 9 
Birželio 1-16 
Birželio 14 - 29 
Birželio 15-30 

LIETUVA 1993 
Grupinės kelionės; 

Birželio 22 • liepos 7 
Birželio 28 - liepos 13 
Birželio 29 - liepos 14 
Liepos 5 - 20 
Liepos 6 - 21 
Liepos 12 - 27 
Liepos 13 - 28 
Liepos 19 - rugpjūčio 3 

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

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

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

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

• „Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje. 

Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą 

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brook lyn NY 11229 
Tel . 718-769-3300; 1-800-952-0119 

FAX 718-769-3302 
Telex 216 282 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 S. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 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 
# 608 Rugsėjo 1—15 
# 606 Birželio 22—Liepos 7 
# 607 Liepos 10—18 
# 608 Rugpjūčio 1—12 
#609 Rugsėjo 18—27 

Teatrų Festivalis 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Frankfurtas 
Vilnius, Kaunas, Palanga, Šiauliai, Viena 
Kelionė Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga. 
Havajai — 4 salos 
San Francisco, 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 
Biri. 7, 14, 21, 28 
Liepos 5, 12, 19, 26 
Rugp. 2, 9, 16, 23, 30 
Rūgs. 6, 13, 20, 27 
Spalio 4. 11 

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

Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Galite užsisakyti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 8. KEDZIE AVE., EVEROREEN PARK, IL 80842. Tel. 708-422-3000. Fax # 708-422-3183 

" ^ 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2įu6a? 

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

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

8888 South 781h Avenue 223 Kalvarijų, gatvė 
Htofcery HM, MOJMM 88487 V * * * , Lietuva 
TA 766-4M-7272 T * f w 1 : 77-74-67 Ir 77-



JAV LB Ekonominių Roikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

KULTŪROS LOBIAI LIETUVOJE DRAUGAS, penktadienis , 1993 m. Balandžio mėn. 9 d. 

SUSIPAŽINKITE: ATVIROS 
LIETUVOS FONDAS 

Šį straipsnį atsiuntė mūsų 
skilčiai iš Lietuvos „Lito" sa
vaitraščio redakcijos narys An
t a n a s Stasiukaitis. 

* * * 

Pač i ame Vilniaus cen t re , 
senuosiuose Radvilų rūmuose, 
a t idary tas Rytų ir Centrinės 
Europos Soroso šiuolaikinio 
meno centro filialas. Centras 
Vilniuje kaups informaciją apie 
Lietuvos meną, pateiks žinias 
apie tarptautinį meną. Nemuno 
krašto menininkams ta i labai 
re ika l inga informacija. 

Atidarant šį centrą, daug gerų 
žodžių pasakyta apie jo steigėją 
— Atviros Lietuvos fondą. Šiuo 
a t v e j u t a ip ka lbė jo m e n o 
žmonės, nors Lietuvoje panašiai 
ga lė tų pasakyt i d a u g kas : 
verslininkai, gamybos vadovai, 
švietimo ar sveikatos apsaugos 
darbuotojai. Tie, kuriems padėjo 
ir padeda Atviros Lietuvos fon
das. Tai gal žvilgtelėkime, pasi
domėkime, ką j is veikia. 

Atviros Lietuvos fondas (ALF) 
Vilniuje įkurtas 1990 m. spalio 
pradžioje. Tai vienas iš garsaus 
vengrų kilmės JAV finansinin
ko ir filantropo Soroso (George 
Soros) remiamų fondų. Pirmąjį 
j is įkūrė 1983 metais Vengrijoje, 
o dabar tokie fondai veikia bene 
v i suose pokomun i s t i n iuose 
Rytų Europos kraštuose (išsky
r u s Vokietiją), Baltijos šalyse, 
ka i kuriose kitose buvusiose 
sovietų respublikose. Sorosas 
šiuos fondus ir finansuoja. Be
je , pirmaisiais veiklos metais 
Atviros Lietuvos fondas buvo 
gavęs 300 tūks t anč ių J A V 
dolerių, o 1993 metams skir ta 
j a u pusantro milijono. 

Užeikime į senovišką mūrą 
Vilniaus A. Jakšto gatvėje, ku r 
keliuose trečiojo aukšto kamba
riuose dirba fondo žmonės. Pas
taraisiais metais ALF sumaniai 
vadovavo iš JAV atvykusi 
Audra Misiūnienė. Jos kontrak
t a s j au baigėsi, ją pakeis iš 
Kanados atvykęs žmogus, o 
dabar vykdomojo direktoriaus 
pareigas eina vilnietis Algis 
Lipštas, fonde dirbantis nuo pat 
jo įsikūrimo. 

Atviros Lietuvos fondo tikslas 
— p a d ė t i fo rmuot i a t v i r ą 
visuomenę rinkos ekonomikos 
sąlygomis. Kadangi Soroso fon
dai veikia daugelyje šalių, jie 
tur i t am tikrus, visiems bendrus 
planus, vadinamąsias regioni
nes p rogramas . Tačiau ne
galima neatsižvelgti į kiek
vienos šalies ypatumus , vietos 
sąlygas, todėl ir ALF dirba 
dviem kryptimis: pagal minėtas 
regionines programas ir tas , 
kur ias pasiūlo pats ALF, maty
damas, kur Lietuvoje šiuo metu 
būtų reikalingiausia jo parama. 

Kokios yra regioninės pro
gramos? Tai dažniausiai įvairūs 
kursai , stažuotės, stipendijos 
užsienio šalyse, kurias , susi
ta ręs su kitų šalių organi
zacijomis, finansuoja Soroso fon
das. Pavyzdžiui, stažuotės vady
bos specialistams, parlamenta
rams, žurnalistams su „Na
t iona l Forum F o u n d a t i o n " 
(JAV), s tažuotės social inių 
ta rnybų bei visuomeninių or
ganizacijų vadovams su „Coun-
cil of International Programs" 
(JAV), kursai knygų leidėjams 
ir platintojams su „Know How 
F u n d " ir „The Unwin Founda
tion" (Didžioji Britaruja), stažuo
tės teisininkams su „American 
Bar Association" (JAV) ir kt. 

Pats ALF parengė, finansuo
j a ir remia projektus verslo bei 
ekonomikos, mokslinių tyrimų, 
ekologijos, kultūros, švietimo 
reformos, masinės informacijos 

priemonių, socialinės globos, 
sveikatingumo, etninių kultūrų 
bei kitose sri tyse. 

Be to, A L F yra suda ręs 
vertimų leidybos programą. Tai 
serija knygų, kurias , remiant 
ALF, leidžia Lietuvos leidyklos. 
ALF taip pa t dovanoja knygas 
ir periodinius leidinius biblio
tekoms, mokykloms, apmoka 
vaistų bei medicinos siuntų at
gabenimą į Lietuvą, prireikus 
teikia kitokią paramą. 

K a s ir ka ip j a gali pasinau
doti? Pasakę, kad visi būtume 
teisūs ta prasme, kad ALF iš 
tikrųjų atviras ir prieinamas vi
siems. Ki ta s dalykas, kad fon
do lėšos nešvaistomos bet kam, 
jas stengiamasi naudoti kuo ra
cionaliau, t ik įsit ikinus, jog jos 
duos didžiausią naudą, ir tomis 
lėšomis p a s i n a u d o j u s i a m 
žmogui, i r visuomenei. Bet kaip 
atrinkti geriausią variantą, kad 
būtų pr i imtas teisingas spren
dimas? 

Anot Algio Lipšto, padeda du 
dalykai — viešumas ir konku
rencinė a t ranka . Pvz., yra kelios 
vietos stažuotei Amerikoje. Apie 
tai paskelbus, atsirado gana 
daug norinčių, tuo tarpu kam 
t e k o v a ž i u o t i , d a ž n i a u s i a i 
nežino nė pats fondas, nors jis ir 
t v a r k o d o k u m e n t u s . V ienu 
atveju j a m pavedama padaryt i 
tik pirminę atranką, tarkim, su
rengti anglų kalbos egzaminą, 
po kurio dalis pretendentų at
kr in ta . K i tu atveju fondas 
rengia t a m t ik rus specialius 
pokalbius, bet visuomet visas 
anketas su daugybe klausimų, 
į kur iuos pretendentas tur i iš
samiai a t saky t i , ALF siunčia į 
centrą. N e t ir tų žmonių, kurie 
nepraėjo pirminės a t r ankos , 
reikalas sprendžiamas centre, 
tad čia, Vilniuje, negali turė t i 
įtakos joks „kūmas" a r šiaip 
geras draugas . 

Panašiai elgiamasi ir rengiant 
vietines programas. Į ALF bene 
daugiausia kreipiasi paramos 
kul tūros ir švietimo darbuo
tojai, leidyklų, redakcijų atsto
vai . 

Apskritai daugiausia prašoma 
mater ial inės paramos. Tarkim, 
ž m o g u s gavo iš u ž s i e n i o 
kviet imą į svarbų simpoziumą. 
J i e prašo ALF, kad j a u atly
gintų bent dalį kelionės išlaidų. 
Šiuo atveju reikalas aiškus—jei 
y r a galimybės, padedama. 

J a u minėjome, kiek lėšų ALF 
šiems me tams skyrė Sorosas. 
Suprantama, jos negali būti be
ribės, tač iau nėra ir pernelyg 
d ide l io k a t e g o r i š k u m o , 
varžymo. ALF kasmet pateikia 
da rbų programą, k u r i k a s 
ketvirt į koreguojama. J a i r im
ta i argumentuojama, kad t a m 
t i k roms programoms re ik ia 
daugiau lėšų, galima jas i r 
gauti . Nors, žinoma, paskut inis 
žodis y r a fundatorių. 

Šiaip a r taip, Atviros Lietuvos 
fondas, darant is t ikra i daug 
gero mūsų kraštui , nė ra neiš
senkant i stat inė. ALF patenki
n a apie 35 proc. visų paramos 
prašymų. Tai jau nemažai. Ga
l ima sakyt i , kad ją gauna t ie , 
kuriems ji t ikrai reikalinga. At
viros Lietuvos fondo adresas: 
A. Jakš to 9, 2600 Vilnius, Tel. 
221-687. Fax 221419. 

I s to r in i a i p a m i n k l a i 

Praėjusią vasarą, besilanky
damas Lietuvoje, turėjau progos 
daug kur pakeliauti ir daug ką 
pamatyt i . J au esu rašęs apie 
didelį jos grožį. Dabar t iktų 
pakalbėt i apie jos tur t ingumą, 
bet ne auksu, ne naftos šalti
niais, o kūrybos ir meno turtais. 
Gal kas pasakytų: „Vilniuje ta i 
taip, bet kokie ten tur ta i provin
cijoje?" Ir ten y ra didelių tos 
rūšies tur tų , dažnai prilygstan
čių ar pralenkiančių kai kurias 
Europos šalis, j au nekalbant 
apie Ameriką. Reikia t ik pasi
žiūrėti į Lietuvos didikų rūmus, 
d v a r u s , v iešus p a s t a t u s ir 
bažnyčias, kad pastebėtum jų 
nepaprasta i tur t ingą architek
tūrą. Užėjusį į kai kur ias jos 
bažnyčias nus tebina didelės 
baroko ar gotikos meno verty
bės: statulos, paauksuoti išpuo
š i m a i , n e p a p r a s t i v i t r a ž a i . 
Tiesa, gal menu tur t ingesnės 
ka i kurios Romos ar Bavarijos 
bažnyčios už Kauno bazilikos 
interjerą, bet gi čia ne Roma, ne 
Vokietija, o mažutė Lietuva! 

Lietuvos istorija, daug senes
nė už kai kurių Europos šalių, 
ypač Naujojo Pasaulio, paliko 
daug piliakalnių, pilių ir kito
kių istorinių vietų, kuriomis 
domisi ne t ik vietiniai gyvento
jai , bet ir svečiai iš užsienio, 
ypač lietuvių kilmės. Aplankęs 
Medvėgalio ar Džiugo piliakal
nius bei Rambyno a r Birutės 
kalnus, susimąstai apie kryžiuo
čių puolimus ir nars ius žemai
čius, gynusius savo žemę, ir apie 
aukas , smilkusias dievams tų 
vietų aukuruose. Rambyne te
bėra išlikęs s tambus akmuo, 
an t kur io tos aukos buvo degi
namos. Dalis Rambyno kalno, 
vandens paplauta, neseniausiai 
nusl inko į Nemuną, nusinešda
ma ir medžius. 

Pokario metais l ietuviai ėmė 
domėtis Lietuvos pilių ir istori
nių vietų res tauravimu. Nors 
TSRS biurokrati ja priešinosi 
„buržujiškų p r i e t a rų" atstaty
mui, tačiau sumaniems lietu
viams pasisekė iš sąjunginių 
biudžetų išreikalauti lėšų tiems 
re ikalams. Šiandien galime pa
sidžiaugti res tauruotu Gedimi
no pilies bokštu ir a ts ta tytom 
Trakų, Raudonės bei Vytėnų 
pilimis. Kauno ir Biržų pilių 
griuvėsiai , la ikinomis pastogė
mis apdengti, kad toliau nenyk-
tų, laukia restauracijos. Šiuo 
metu ats tatomi Vilniaus aukš
tesniosios pilies rezidenciniai 
rūmai ir baigiami atkasinėti že
mesniosios pilies griuvėsiai . 
Garbė toms Lietuvos įstaigoms, 
kurios sumanė prikelti Lietuvos 
istoriją iš griuvėsių, o man da
vė galimybę ją akivaizdžiai 
prisiminit . 

V I N C A S ŠALČIŪNAS 

t i ek pa t svarbus, kaip įra
šas HOLLYWOOD Los Angeles 
mieste. 

Panašaus likimo buvo susilau
kę daugumas Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktims pami
nė t i paminklų. Vienur jie buvo 
visai sunaikinti , kitur — suža
loti, dar kitur — užkasti. Dabar 
j i e , s u t a i s y t i arba nau ja i 
atstatyti , vėl puošia miestelių ir 
miestų aikštes, kaip nepriklau
somos Lietuvos praeities liudy
tojai. Buvęs apdraskytas didžiu
lis Laisvės paminklas Ukmergė
je vėl išdidžiai stovi Nepriklau
somybės aikštėje, pasipuošęs 
Vyčiu ir iš naujo atkurtais įra
šais. Šis turbūt yra didžiausias 
mano matytų tos rūšies pamink
lų. Kiti kuklesni arba tik kop
lytstulpiai su įrašais. Daugelis 
Nepriklausomybės paminklų 
rado sau užvėją bažnyčių šven
toriuose, kur tarybinės valdžios 
r anka jų nepasiekė. 

Be minėtųjų, daug paminklų 
Lietuvos žmonės pristatė trem
t in iams, partizanams ir bolše
vizmo aukoms pagerbti. Pami
nėtini yra: Rainių miškelyje 
nužudytiems (netoliese jiems 
dar pastatyta nauja koplyčia), 
t r ims Lankeliškiuose nužudy
tiems kunigams, žuvusiems par
t izanams Birštone, KGB kanki
niams Marijampolėje ir daug 
daug kitų įvairiose Lietuvos 
vietose. Šios rūšies paminklams 
Lietuvos žmonės negailėjo nei 
darbo, nei lėšų. Tai t a r tum 
eksponatai-liudytojai visą Lie
tuvą apimančiame tautos kan
čių muziejuje. 

M e n o tu r t a i šventovėse 

• 1981 m. k o v o 30 d. įvyko 
pasikėsinimas prieš prez. Ronald 
Reagan gyvybę, kuomet jį Va
šingtone peršovė John Hinck-
ley.Jr. 

• Č i k a g o s miesto viešoji bib
lioteka buvo įkurta 1872 m. ir 
a t idary ta visuomenei tų metų 
balandžio 1 d. 

La i svės i r k a n k i n i ų 
a t m i n i m a s 

Tarybinė valdžia be skrupulų 
naikino viską, kas galėtų pri
mint i Lietuvos istoriją, ypatin
gai ką nepriklausoma Lietuva 
buvo sukūrus i . Vieton to, ji 
s ta tė paminklus pavergėjų va
dams, „liaudies didvyriams", 
„išvaduotojams" ir bolševizmo 
pakal ikams. Po Kovo 11 viso to 
neliko, ir man maty t i neteko, 
išskyrus tik ke tu r ias grupes 
tarybinio tipo skulptūrų ant 
t i l to per Nerį Vi lniaus gatvėje. 
Viena tų grupių vaizduoja para
duo janč ius sov ie tų k a r i u s . 
Turbūt per anks t i buvo ją nu
versti , kol Vilniuje dar buvo 
dislokuota jų divizija. 

Vilniaus puošmena, Trys kry
ž ia i , buvo i š s p r o g d i n t i i r 
užkasti . Jų surastos liekanos 
dabar suguldytos įkalnėje, kaip 
t au t inės kul tūros naikinimo 
eksponatas . Vietoje, kur jie 
anksčiau stovėjo, dabar iškilo 
tokie pat nauji. Matomas iš 
įvairių miesto vietų, šis bal tas 
V i l n i a u s o r i e n t y r a s ne to l i 
Gedimino kalno yra miestui 

Iš 1989 m. gale veikusių 636 
katal ikų bažnyčių apie pusė 
yra medinių ir net 127 yra 
pripažintos kaip architektūros 
paminklai, statyti pagal puoš
nius viduramžių ar Renesanso 
laikų Vakarų Europos architek
tūrinius stilius. Man atrodė, jog 
ryškiausiai ankstyvai gotikai 
atstovauja labai daili Šv. Onos 
bažnyčia Vilniuje, klasikiniam 
stiliui — Vilniaus Arkikatedra 
— bazilika, bizantiniam — Kau
no Šv. Mykolo (Įgulos) bažnyčia, 
barokiniam — Tytuvėnų bažny
čia. Kadangi tarybiniam laiko
tarpyje naujos bažnyčios nebuvo 
statomos, modernistinio stiliaus 
bažnyčių mačiau tik kelias: Ky
bartų, naujai statomą Kaltinė
nų ir vis dar neužbaigtą remon
tuoti Prisikėlimo bažnyčią, išdi
džiai iškilusią Žaliakalnyje virš 
Kauno. 

Suprantama, kad bažnyčių vi
daus puošnumai irgi nevienodas. 
Tik tos, kurių statybas rėmė 
Lietuvos didikai (pvz., Radvilai, 
Oginskiai, Pacai), bajorai arba 
kitokie XVI-IX a, turtuoliai, 
pasižymi nepaprastu puošnumu 
ir meno vertybėmis: marmuras, 
žymių skulptorių pagamintos 
statulos, paauksuoti karnizai, 
turtingai dekoruotos sienos ir 
lubos, puikūs vitražai. Visa tai 
primena kai kurias bažnyčias, 
matytas Vokietijoje ir Italijoje. Ir 
nenuostabu, nes jų statyboms bu
vo samdomi vokiečių ir italų 
meistrai, skulptoriai, dailininkai. 

Mano galva, turtingiausiai iš
puošta yra Kauno Arkikatedra-
bazilika. Tai tikras barokinio 
meno šedevras! Antra meno ver
tybėmis turtingiausia yra An
takalnio Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia Vilniuje. Tūkstančiai 
biblinių temų. žmonių ir gyvulių 
figūrų, augalų formų ir dekoraty
vinių detalių reljefais ir gipsatū
romis dengia jos vidaus sienas, 
lubas, skliautus, piliorius. Labai 
išpuošti bažnyčios altoriai, sakyk
la, vargonų ..viškos", tačiau 
tapybos joje nedaug. Turbūt pa
saulyje nėra kitos bažnyčios, 
išpuoštos tokia meno forma. 

Dėl meno turtų aukštai vertin
čiau Vilniaus Šv. Teresės ir Šv. 
Onos bažnyčių interjerus, ir Šv. 
Kazimiero koplyčią arkikatedro

je. Tačiau ir provincijos bažnyčios 
savyje slepia brangius meno tur
tus. Tokių mačiau nemažai, bet 
išskirtinai išvardinsiu t ik kelias: 
Šiluvos baziliką, Rietavo, Kražių 
ir Tytuvėnų bažnyčias bei Telšių 
katedrą. Būtų tokių ir daugiau, 
jeigu nebūtų išplėšti ir išgrobti jų 
meno tur tai okupacijos metais. 

Turiu dar paminėt i unikaliai 
lietuvių tautodailės meno drožy
ba išpuoštą naują Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 
Vilniuje. Nepaprastai kruopščiai 
ir turtingai išdrožinėti altorių, 
sakyklos, statulų, paveikslų ir 
vargonų ap ipavida l in imai , o 
klausyklos — neįkainojamos ver
tės liaudies meno kūriniai. Liau
dies drožybos darbų pastebėjau ir 
kitose bažnyčiose, bet ši galėtų 
būti laikoma to meno muziejumi. 

Trumpai stabtelsiu prie meno 
turtų, sukauptų Pažaislio bažny
čioje ir vienuolyne. Vienuolyno 
patalpose buvęs muziejus dabar 
iškeltas kitur. J c patalpos baigia
mos remontuoti ir greitai bus per
duotos tikrosioms jų savininkėms 
— seselėms kazimierietėms. Jos 
man ne tik leido fotografuoti 
meno brangenybes, bet su jomis 
ir supažindino, daug ką paaiški
no. Kol vienuolyno patalpų re
montas bus baigtas, nedidelė 
seselių grupė laikinai ir ankštai 
gyvena viename jo pastate. Pa
klausta, ar vienos, gyvendamos 
toliau nuo žmonių, jos jaučiasi 
saugiai, viena seselė pasakė, kad 
jas nuolat saugoja Lietuvos ka
riuomenės sargybiniai . „Kai 
įsikursime saugesniame vienuo
lyne, sargybos nereikės", — sakė 

ji-
Vienuolyno bažnyčia iš lauko 

baigiama sutaisyti ir nudažyti, 
bet užtruks daug laiko, kol jos 
vidaus remontas bus baigtas. 
Nepaisant t o , jos kupole ir 
skliautuose j au pilnai atsivėrė 
restauruotų freskų grožis, meis
triškai vaizduojantis religines 
scenas ir Bažnyčios personažus. 
Tuos italų menininkų darbus 
gana drąsiai galima lyginti su 
Florencijos bažnyčių ar Sikstinos 
koplyčios freskomis. Gaila, kad 
žemutinių sienų piešinius tegali
ma įžiūrėti tik pro laiko ir 
pusamžį trukusio niokojimo tam
sų nuosėdų šydą. Bet ir juos kada 
nors atidengs restauruotojų ran
ka, kaip atidengė freskų spalvas 
kupole, vienuolyno sienose ir 
Pacų kapelionijos salėje. 

Erdvi zakristija — tikras kelių 
meno rūšių muziejus Jos lubose 
yra stambios Kristaus gyvenimą 
ir darbus vaizduojančios freskos, 
tartum įrėmintos puošnių gipsa
tūrų ar s tukatūrų dekoracijose. 
Jų daug ir įvairių — žmonių ir 
gyvulių figūros, augalų formos ir 
kt. Ąžuolinės sienos ir baldai tur
tingai išdabinti renesanso sti
liaus drožyba. 

Kretingoje pranciškonas vie
nuolis parodė vienuolyno celėse ir 
bažnyčioje už altoriaus vis dar 
užslėptus meno kūrinius, kurie 
kada nors turės išvysti dienos 
šviesą. Nustebino mane meno 
turtai, sukaupti Vilniaus univer
siteto skaitykloje, auditorijų salė
se, koridoriuose. Taip pat ne
mažai meno turtų eksponuota 
įvairiuose muziejuose, didikų 
rūmuose ir dvaruose. Prie tokių 
tur tų ga l ima priskir t i kelių 
šimtmečių eigoje sukur t a s ar
chi tektūros paminklus , kur ių 
radau ne t i k miestuose, bet ir 
provincijoje. 

Be bažnytinės architektūros, 
Vilniuje y r a d a u g ki tokios: 
Verkių rūmai , Vyskupų rūmų 
ansamblis, Raduškevičių rūmai . 
Medininkų vartai , Vilniaus fil
harmonija, Dailės muziejus, Šv. 
Dvasios cerkvė ir daug kitų. 
Didelį įspūdį man paliko grafo 
Oginskio rūmai Plungėje, grafo 
Tizenhauzo rūmai Rokiškyje, 
Radvilų rūmai Biržuose ir grafo 
Tiškevičiaus rūmai Palangoje. Be 
minėtųjų architektūros pamink
lais reikėtų laikyti ir unikaliai 
lietuviškas, šiaudiniais stogais 
dengtas kaimo pirkias (jų kai
muose jau neteko matyti), dabar 
tapusias eksponatais Rumšiškėse 
ir Žemaičių buities muziejuje 
netoli Telšių. 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

SIENINIO KALENDORIAUS 
LAPUOSE 

Sieninio kalendor iaus kvad
ratėliuose didžiosiomis raidėmis 
surašyt i Lietuvos vaikų vardai. 
Iš vienos pusės — dienos, valan
dos, iš kitos — kur k a m paskir
t a važiuoti. Po kiekvieno vaiko 
vardu skliausteliuose Lietuvos 
Vaikų Vilties savanorio pa
vardė. 

Dienai užsibaigus, tos dienos 
k v a d r a t ė l i s p e r b r a u k i a m a s . 
Visi kovo mėn. kvadratėliai jau 
pe rb rauk t i . Baigės i mėnuo. 
Kovo mėn. kalendoriaus lapo 
vieton — balandis. Surašyti var
dai , valandos, savanorių pavar
dės. 

Antrajame Seklyčios aukšte 
ty lu ir ramu. Ankstyvas rytas. 
L a u k e lyja. Puč ia žieminis 
vėjas, sudarda langai . Lietuvos 
p a u k š t e l i a i su p a l a u ž t a i s 
sparneliais lankosi sapnų šalyj. 

Nua id i s k a m b u t i s . Tyliai 
t r inkte l i miegamojo durys. Lei
džiasi stačiais laiptais, šešta
dienį atvažiavusi iš Panevėžio, 
a š tuoner ių me tų Vilma su 
m a m a Rima Ivanauskiene. Pra
veria lauko duris . Pro lietaus 
lašus jas pas i t inka su šypsena 
dr. Aldona Juozevičienė. Veža 
į Shriners l igoninę pirmajam 
pat ikr in imui . Prasideda Lietu
vos Vilties savanorio darbo 
diena. 

Čikagoje L ie tuvos Va ikų 
Vilties kadras susideda iš 13 as
menų, kurių skaičius padaugėja, 
ka i , re ika lu i iškilus, savanoris 
įjungia darban savą žmoną, ar
ba savanorė savo vyrą. Šie 
asmenys, t ikiuosi nesuklysiu 
pasakius, atlieka patį svarbiau
sią Lietuvos vaikų globos darbą. 

Savanor ių darbas įvairus, 
sudė t ingas , pare ikalaujant is 
daug laiko, didelės kantrybės, 
y p a t i n g o g e r a š i r d i š k u m o . 
Savanorių pagrindinis tikslas — 
nuvežt i vaikus ir motinas pas 
daktarus ar į paskirtus tyrimus, 
ver tė jau t i , a i šk in t i dak t a rų 
radinius , nurodymus. Guldant 
vaiką ligoninėn, padėti dakta
r a m s paruošti t iek vaiką, t iek 
motiną operacijai. Operacijos 
me tu globoti mamą. Po operaci
jos paaiškint i , kas , kur, kaip 
buvo daroma, ko tikėtis. Vaikui 
begulint ligoninėje, jį lankyti , 
a i š k i n t i sese l ių p r i ež iū ros 
nurodymus. 

Be abejo, kiekvienas skai
ty to jas , t i ek iš a smen i škų 
p a t y r i m ų , t iek vaizduotėje, 
supranta , ką reiškia ir kaip mo
tinos psichologinę bei fizinę 
l a i k y s e n ą ve ik ia s e r g a n t i s 
va ikas . Sergančio vaiko gydy
mas savoj aplinkoj, apsuptam 
art imųjų, yra didelė naš ta . 
Tačiau, motinai atvažiavusiai 
vaiką gydyti į svetimą kraštą, 
nemokančiai ir nesuprantančiai 
ka lbos , pas iduodančia i sve
timųjų globai, t a našta sunkiai 
įsivaizduotina. Ją tegali galbūt 
t i k iš d a l i e s s u p r a s t i t i e 
a s m e n y s , k u r i e n u š l u o s t o 
motinai rūpesčio ašarą, šalia, 

p r i e jos a t s i sėdę , r a m i a i 
i šk lauso, paguodžia ir pri
glaudžia vaiką ir motiną prie 
savo širdies. Tai gali padaryt i 
t ik ypat ingai savimi moką 
dalintis žmonės, kurie, užmiršę 
savo kasdienybės bėdas, auko
jasi ki tų gerovei. 

Jūratė Budrienė, visą širdį ir laiką 
aukojanti Lietuvos Vaikų Vilčiai. 

Kad Lietuvos Vaikų Vilties 
savanoriams būtų lengviau su 
atvažiavusiomis motinomis ben
draut i , kad jie galėtų mamoms ' 
ko tobuliau padėti, Lietuvos 
Vaikų Vilties komiteto n a r ė ir 
savanorė Marija Kriaučiūnienė 
kovo mėn. 9 d. suorganizavo 
savanorių pokalbį su Shriners 
ligoninės psichologe dr. Carolyn 
Anderson. Dr. Anderson su 
Lietuvos Vaikų Vilties savano
r iais praleido dvi valandas . 
Susipažino su jų d a r b u ir 
rūpesčiais, pateikė daug pa
ta r imų, kaip ger iau padėt i 
Lietuvos vaikams ir motinoms. 

Lietuvos Vaikų Vilties sava
norio darbas neprasideda ir ne
sibaigia vežiojimu pas daktarus, 
parvežimu ir išvežimu j aerouos
tus . Šie geraširdžiai žmonės 
priglaudžia ir globoja va ikus ir 
motinas: Irena Garunkšt ienė , 
Dana Gierštikienė, Albinas ir 
Elena Hoffmanai, Liucija ir 
Vilius Hoffmanai. dr. Aldona 
Juozevičienė. Genė Kiudulienė, 
Marija Kriaučiūnienė, Geno
vai tė Maldėnienė, Ona ir Kęs
t u t i s Paul ika i , R a i m u n d a s 
Rimkus, Regina Smolinskienė, 
Antanas ir Viktorija Valavičiai, 
Birutė Vindašienė — anglų 
kalbos mokytoja. 

L i e t u v o s V a i k ų V i l t i e s 
savanoriai ne kar tą kiekvienos 
savaitės eigoje užlipa stačiais 
Seklyčios laiptais, bendrauja su 
motinomis ir vaikais; išsiveža 
pas save į svečius, apvežioja ir 
aprodo Čikagos bei apylinkių 
įdomybes. Tai j ie daro iš pasi
šventimo. Tai yra jų neap
skaičiuojama auka Lietuvos 
brangiausio turto išlaikymui. Ir 
v i s a t a i tik už n u o š i r d ų , 
l ietuvišką žodelytį Ačiū! 

J ū r a t ė B u d r i e n ė 

1 £ ^•M#"^f-V\ 1 p c >!•• 

Atsisveikinimas su Andrium Liegiu ir Mindaugu Boruta, kurie jau grįžta 
į Lietuvą. Sėdi iš kairės: Irena Garunkštienė, Andrius ir Mindaugas; stovi 
— Vilius HofTmanas, Danutė Borutienė, Rūta Liegienė ir Dana Gierštikienė. 

i t 
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LIETUVIU TELKINIAI 

OMAHA, NE 
VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ 

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimas vasario 21 
d. buvo pradėtas Omahos lietu
vių parapijos bažnyčioje 10 vai. 
ryto šv. Mišiomis, aukojamomis 
kun. Petro Žarkausko, pa
tarnaujant uniformuotiems 
skau tams . Giedojo choras 
„Rambynas". Mišios buvo baig
tos visų dalyvių giedamu Lietu
vos himnu. 

Minėjimas 11 vai. ryto. buvo 
tęsiamas parapijos salėje. Įnešus 
vėliavas ir sugiedojus JAV him
ną, kun. P. Žarkauskas sukal
bėjo maldą, LB Omahos apy
linkės pirmininkas dr. Gedi
minas Murauskas, pasveikinęs 
visus susirinkusius ir supa
žindinęs su svečiais — latvių ir 
ukrainiečių atstovais, apibūdino 
šventės reikšmę. 

LB Omahos apylinkės valdy
bos nariai perskaitė: Aušrelė 
Sakalaitė — Nebraskos valstijos 
gubernatoriaus proklamaciją, 
skelbiančią vasario 16 d. — Ne
braskos lietuvių diena; Angelė 
Sičiūnaitė — šventės rezoliuciją, 
kurios kopijos buvo pasiųstos 
aukštiesiems Nebraskos vals
tijos pareigūnams ir dabarti
niam Lietuvos Respublikos pre
zidentui; dr. G. Murauskas — 
gautus sveikinimus: JAV prezi
dento Bill Clinton, Nebraskos 
valstijos atstovo Peter Hogland 
ir miesto tarybos nario Steve 
Tomasek. 

Po sveikinimų ir linkėjimų 
pirmininkas supažindino su 
viešnia, LB JAV Kraš to 
valdybos nare adv. Regina Na-
rušiene. Jos įdomi paskaita 
(anglų kalba) buvo išklausyta su 
dideliu dėmesiu. Oficialioji mi
nėjimo dalis vyko anglų kalba, 
nes nemaža dalis dalyvių buvo 
silpnai lietuviškai kalbantieji ir 
kitataučiai. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. 

Po trumpos pertraukos vyko 
meninė šventės programa. 
Publika gėrėjosi „ A u š r o s " 
šokėjų puikiai atliekamais šo
k ia is ir nesigailėjo j i ems 
plojimų. Šokėjams vadovauja 
Gražina Reškevičienė. Lituanis
tinės mokyklos mokiniai pasi
rodė su Maironio „Lietuva 
brangi" deklamacija. 

Šokėjus sekė dainininkai . 
J ausminga i da inuodamos 
„Šlama šilko vėjas", scenon 
suėjo tautiniais drabužiais pasi
puošusios choris tės . Atėję 
,.Rambyno" choro vyrai užtraukė 
nuotaikingą „Kalnuos dainuo
ja", „Šėriau žirgelį" ir „Valio, 
pjovėjėliai". Dainas danuojant, 
dirigentas pakvietė prisidėti ir 
publiką. Na, ir dainavo! Buvo 
nauja, gražu ir šeimyniška. Pro
gramos pabaigai vėl visi su

dainavo „Lietuva, brangi". 
Chorui dirigavo Algimantas To-
tilas, akompanavo Aldona Tan-
ner. 

Prasidėjus vaišėms, visų 
dėmesio centre buvo viešnia R. 
Narušienė ir jos vyras. Jos 
paskaita, ir vėliau nuoširdus 
bendravimas su Omahos 
lietuviais liko visiems maloniu 
prisiminimu. 

Prieš Nepriklausomybės su
kakties šventę LB Omahos 
apyl. valdyba lankėsi pas Ne
braskos gubernatorių Ben 
Nelson, kuris maloniai visus 
priėmė ir vasario 16-ją dieną pa
skelbė Nebraskos Lietuvių 
diena. Ta proga Gubernatorius 
pasirašė ir Nebraskos valstijos 
garbės piliečio žymenį adv. Re
ginai Narušienei, kuris jai buvo 
įteiktas Vasario 16-sios minėji
me. Garbės žymenį su gub. B. 
Nelson parašu gavo ir omahie-
tis Algimantas Antanėlis už 
pasidarbavimą lietuvių bend
ruomenei ir Lietuvos laisvinimo 
darbuose. Padėkos žymenį gavo 
ir Alpha Mikėnaitė už ilgametį 
darbą ir pagalbą lietuvių klu
bams ir organizacijoms. Alphos 
žinioje yra bažnyčios, parapijos 
salės, virtuvės ir choro patalpų 
priežiūros reikalai. Jos dėka 
visur yra pavyzdinga tvarka. 
Jos nuoširdumas ir pasišven
timas lietuvių reikalams yra 
visų labai vertinamas Alpha 
priklauso Moterų klubui, o taip 
pat ir chorui „Rambynui". 

PARAMA LITUANISTINEI 
MOKYKLAI 

LB Švietimo taryba Omahos 
lituanistinę mokyklą parėmė 
600 dol. Vietinė LB apylinkės 
valdyba švietimo reikalams taip 
pat paskyrė 200 dol. Čekiai 
buvo įteikti mokyklos vedėjai 
Aušrelei Sakalaitei. 

Šiuo metu mokyklą lanko 16 
mokinių. Vaikų amžiaus moki
nių tėra tik keturi. Visi kiti — 
suaugę, lietuvių kilmės įvairaus 
amžiaus asmenys, norintys 
išmokti lietuvių kalbą. 

Mokykloje mokiniai supažin
dinami ir su lietuvių papročiais 
bei kultūra. Prieš Kalėdas būna 
kalėdinių šiaudinukų pamokos, 
o prieš Velykas — marginami 
margučiai. To meno moko Mo
terų klubo narė Valerija Jaude-
gienė. Moterų klubas ir kitais 
atvejais paremia mokyklą. Šis 
klubas Kalėdų švenčių proga 
skiria pinigų nupirkti moki
niams l ietuviško pobūdžio 
dovanėles. Mokyklos išlaidų są
skaitybą veda klubo narė Irena 
Matz. Mokykloje dirba: vedėja 
Aušrelė Sakalaitė, mokytoja 
Violeta Rotella ir padėjėja 
Ramutė Mitchell. 

A. Sakalaitė, šalia daugelio 

Best Wishes For A Happy Easter 
From 

ELUS CLEANERS 
3026 E. 91et ST 

Chtcago, IN. 
(312) 7 2 1 - M M 

Serving Chicago Since 1934 
VVeddmg Gowns Expertry Dry Cieaned 

And Sealed in An Airtight 
Waterproof Chest 

Ideal Vvedding Gift!! 

OLD FASHIONEO CANDIES 
• 2 1 0 Carmak 
Berayn, III. 

(708) 788-6669 
Home of French Oeam 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

Linksmų šv. Velykų' 
BROADWAY AUTO WRECKERS LTD. 
1394S t . Sacramenta, B4ue M a n d , IN. 

( 7 M ) 371-0300 
C M M f O Phane * (312) 223-7005 

DKMIIS pasirinkimas v*liaus<ų modalių vartotų 
dalių Mes perkama y airių modalių naudotus 
amomotottiu* ir laužą Kalbama lietuviškai 

Happy Eastc 
From 

STANELY YURKUS 
2440 W. 71 st , Chicago. IN. 

(312) 737-5529 
„AUOYKLA JUOSTA 

Lithuanian Costumes And Gifts 

Happy Easter 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIOWAY RMARMACY INC. 

Phane: (312) 707-01 SS 
DoHar Off With Vrtamins 

4324 W. 63rd St., CMcego. IN. 

Happy Easter 
From 

LAWM LANES 
• 7 M 8 . PulMkl 

Chicago. Hi 
(312) 582 2525 

Open Bowling Easter Sunday 

CLASSIFIED GUIDE 

Laramie, VVyoming, lietuviai ir jų draugai švenčia Vasario 16-tąją. Antras iš kairės — adv. Algis 
Liepas. Viduryje su pyragu — Linas Regis. Abu „emigrantai" iš Čikagos. 

įsipareigojimų, kviečiama 
visada randa laiko amerikiečius 
moksleivius supažindinti su 
Lietuvos istorija, kultūra bei da
bartine padėtimi. Neseniai Ne
braskos valstybiniame universi
tete, Lincoln mieste, National 
Graduate Honor Society mer
gaičių grupei skaitė išsamią 
paskaitą apie Lietuvos istoriją. 

NAUJOS JĖGOS 
LB DARBE 

Dabartinę LB Omahos apy
linkės valdybą sudaro jaunesnės 
kartos akademikai. Pastebimos 
jų nuoširdžios pastangos šiame 
darbe. Jau pasirodė dvi laidos 
lietuvių ir anglų kalbomis 
informacinio biuletenio 
„Balsas" . Telk iant lėšas 
visuomeninei veiklai, sausio 
mėn. buvo suruošt i labai 
sėkmingi cepelinų pietūs. 
Mūsiškiai cepelinai jau populia
rūs kitataučių tarpe. Cepelinų 
virimą prieš keliolika metų pra
dėjo skautės Laima Antanėlienė 
ir Gražina Reškevičienė. 

Šios naujos valdybos pastan
gomis, dieną prieš Nepriklau
somybės šventę Omahos 
„World Herald" skelbė kur ir 
kada ji vyks. Vasario 21 d., nuo 
2 v. iki 3 v. p.p., KIOS HM ra
dijo stotis transliavo lietuvišką 

LARAMIE, WY 
ŠVENTĖME IR MES 

Spaudoje skaitant i lgus 
aprašymus apie iškilmingus 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimus įvairiuose 
lietuvių telkiniuose, būtų ne
teisinga nepaminėti VVyomingo. 
Tik čia, dar gerokai „lauki
niuose Vakaruose", lietuviško 
telkinio nesudarome, tai ir šią 
l i e tuv iams svarbią šventę 
minime individualiai, dažniau
siai šventišku susibūrimu vie
tinių draugų tarpe. 

Ir šiemet suruošiau savo Va
sario 16-tos vakarienę. Išsike-
pėm kalakutą su visais priedais 
ir užsigardžiavimui — trispalvį 
pyragą. Pasikabinome lietu
višką vėliavą, pabendravome, 
pasikalbėjome apie Lietuvą — 
jos praeitį, sunkią dabartinę 
būklę ir pakėlėme tostą už švie-

programą, paruoštą valdybos 
pirm. Gedimino Murausko. 
KMTV 3 kanalas 10 v.v. rodė 
minėjimo programos ištraukas. 
Už gražias pas tangas ir 
sėkmingą šventės pravedimą 
jaunajai valdybai tenka gerai 
paploti. 

J. P. 

VIENINTELIS TIESIOGINIS SKRYDIS 

1 RYGĄ 

NEREIKIA PERSĖSTI Į KITĄ LĖKTUVĄ 
ŽEMOS BIUETŲ KAINOS 

Pradedant birželio 2 d., 
išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį iš New Yorko. 

AMERICAN TRANS AIR 
Tel. 1-800-382-5892 

* Kaina į vteną pusę Bilietus kelione* ten ir atgal reikia įsigyti iki gegužes 15 d. ir, mažiausiai. 
21 dieną prieš isskrendant. Lėktuvai kursuoja savaites dienomis $16 JAV muito, imigracijos 
išvykimo mokestis Į kainą neįskaitytas Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti: $10 apsaugai, 
$3 patarnavimams ir $1.45 AFIS 

Keleivis pasirūpina transportu \ kitas Baltijos šalis. 

Angly Kalba 
Sėkmingai 
Darbuotis 
Universitete Ir 
Profesijose 

• 1 1 ^ T h « Uri'versity of Illinois 
at Chicago 

The University of Illinois at Chicago 
Tutorium in Intensive Engiish 
(Intensyvūs Anglu Kalbos Kursai) 

• keturių lygių dėstymas vyksta ištisus metus 
• mažos grupes su profesionalais ESL dėstytojais 
• dėstymas surištas su kompiuteriais ir įvairiomis 

vaizdinėmis priemonėmis 
• patarimai imigracijos -etnalais: 1-20 vizos studen

tams 
• visi studentai laiko TOEFL egzaminus, kurie bus 

užskaitomi lllinojaus Universiteto 
• papildomi kursai: TOEFL Paruošimas, Kalbos 

Įgūdžiai Pažengusiems 

Del platesnes informacijos, kreipkitės į: 

The University of Illinois at Chicago 
, The Tutorium m Intensive Engiish (M/C 324) 

Box 4348. Chicago ii 60680 USA 
(312)996-8098/Dr Boca 

Deja, universitetas negali duoti finansinės 
paramos. 

sesnę ir laimingesnę jos ateitį. 
Še imyniškai, nuoširdžiai, be 
iškilmingų prakalbų. Kitaip ir 
negalima, nes Wyominge lietu
vių nedaug. Gyvename plačiai 
pasklidę valstijoje, nesudary
dami jokio organizuoto vieneto. 
Susitinkame retai, dažniausiai 
atsitiktinai, bet reikalui esant, 
be didelių pasirengimų (nepai
sant nuotolių) susiburiam ben
drai akcijai. Būdingas tokios 
veiklos pavyzdys buvo pastan
gos įtakoti JAV vyriausybę ir 
tuometinį prezidentą George 
Bush pripažinti Kovo 11-šios 
Aktu paskelbtą atstatytą Lietu
vos nepriklausomybę. Wyom-
ingo lietuviai — profesorius dr. 
Karolis Bagdonas iš Wyoming 
State universiteto, adv. Algis 
Liepas iš Cheyenne, Linas Regis 
iš Centennial, Rimvydą Valiu-
kėnaitė iš Laramie, talkinami 
vietinių amerikiečių, laiškais, 
peticijomis, telefonais kreipėsi 
ne tik į savo valstijos guberna
torių, kongreso ir senato atsto
vus, bet į daugelį įtakingų 
asmenų, prašydami paremti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo pastangas. Buvo 
gauta audiencija pas guberna
torių, o Wyomingo legislatūra 
vieną dieną paskyrė Lietuvos 
reikalui, priimdama palankias 
rezoliucijas. Privačia iniciatyva 
pagamintomis sagėmis, su JAV 
vakarams būdingu jojančio kau
bojaus įvaizdžiu ir užrašu 
„Wyoming Cowboy's Buckin' 
to free L i t h u a n i a " , pasi
puošė senatoriai, kongresmanai 
ir kiti Lietuvos reikalus re
miantys asmenys. Tokią sagę 
dėvėjo ir JAV gynybos sekreto
rius Diek Cheney. 

Ateityje gal ir mes galėsime 
parašyti apie iškilmingesnį 
visuomeniško pobūdžio minė
jimą, jei susilauksime daugiau 
„ateivių" iš Čikagos. 

LMR 

Dengiami stogai, kalamas 
„s id ing" , bei atliekami namų 
vidaus remonto darbai. Skam
binti Sigitui: 312-247-2837 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 
737-5168 

REAL E S T A T E S E A L E S T A T E 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

BELL-BACE REALTORSf 
J . BACEVIČIUS 

Ave., •829 9. K 
CMcaae, H. 

(312) 778-2233 
IMCOME TAX - IN$UKANCe 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas' 
. Visi agantal kalba lietuvi*!* ' 
• Nuolaida pensininkams i 

-ou Gs*y, 

aliai 
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REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

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

U N A S R E A L E S T A T E 
L I N A S M E I L U S , B roker 

3860 S. Archer A v a . , 
Chicago, IL 60632 
Ta i . 312-890-5821 

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

Parduodame namus, sklypus ir biz
nio pastatus: Brighton Pk., McKInley 
Pk - Br idgepor t ir p ie tvakar ių 
priemiesčiuose 

t'gntu.^ 
FOR RENT 

Išnuomojamas vieno miega
mojo butas vyresnio amžiaus 
asmeniui 63-čios ir Lavvndale gat
vių rajone. Skambinti po 7 v.v. 

(312) 735-7301 

HELP VVANTED 

ACCENT REALTY, I N C 
5265 VVest 95th Street 

Oak Lawn, Illinois 60453. 

Bus. 7 0 8 - 8 3 8 - 9 4 0 0 ' 
Raa. 708-423-0443 

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

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

Ml8CEU_AHfOU» 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPtY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite", p i rkdami čia jų 

reikmenis. Pas inaudok i te patog iu 

planu at idedant pas i r ink tus reik

menis ypa t inga i p r o g a i . P i lna i 

užbaigtų foto. r j o t r a u k ų aptarna

v imas A t idary ta p i r m a d i e n i ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 va lan

dos Antratf..ir t rečiad. susnkalbėsit 

lietuviškai J 

3314 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T A I S Y M A I 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

3 1 2 - 7 7 9 - 3 3 1 3 
K L A U D I J U S P U M P U T I S -

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % p ig iau mokės i t 
už apd raudą nuo ugnies ir automobi l io^ 
p a s m u s . 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We»t 95th Strat 
ToJ. - (708) 424-8*54 

(312) 5 8 1 , 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
K r a l p t l a į H e r m i * D e c k y s 

Tel. 585-6624: Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

IMEX AMERICA, INC. 
Nuomoja automobilius Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius mažu nuošim
čiu į Lietuvą. Tel. 708488-0049, 
Fax 708-888-8642. Skambinki
te darbo dienomis 9 v.r.-5 v .v. 

RACINE KEPYKLA IR 
DEUKATESAI 

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

Catering 
6 2 1 6 S . A r c h a r A v a . 

C h i c a g o , JL 6 0 8 3 8 
T a i . 5 8 1 - 8 6 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Vi r i 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVYRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8810 8. Putaaid M . 

. Phon* (312) 881-4111 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. C icero Ava. 
Burtoank, IL 80459 
Tai . 708-423-7879 

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, šestd 8 v r 
- 10 v.v.. Kviečiame apsilankyti! 

Joe Ir Janina 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St. 
Tel 776-1486 

HASTER PLUMBING 
CCMPANY 

Liceosed. Bonded, Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
telės. Karsto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius,, 
MN SERAPINAS 788-838-2880 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

PRANAS G. MEILE, CPA 
2646 W. 63 SL, 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasaulio 

Liet. Centre, Lemom ' 
Tel.: raštinė 312-776-5163 

namai 708-636-5347 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVE$TMENf 
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STASĖ LEIMONIENĖ 
- GIMBUTIENĖ 

Stasė Lukoševičiūtė-Gimbu-
tienė, dantų gydytoja iš 
Lietuvos, mirė 1993 m. vasario 
28 sekmadienio rytą Arlingtone 
prie Bostono. Gimusi 1910 m. 
vasario 5 dieną Vilniuje, versli
ninko šeimoje, augo Dzūkijoje. 
Prie Alovės, netoli Alytaus, jos 
tėvai nuomojo dvarelį. Stasė 
lankė gimnaziją Alytuje, gyven
dama šeimyniniame bendrabu
tyje. Su ilgesiu ir pasigėrėjimu 
pasakodavo apie gražias apy
linkes, kartais pėsčia eidavo 
namo pas tėvus. Prisimindavo 
gimnazisčių pobūvius Lietuvos 
kariuomenės ulonų pulko kari
ninkų ramovėje. Gražuolė Stasė 
turėjo pasisekimą. Ateitininkė 
gimnazijoje, ją baigusi, 1930 m. 
įstojo į Vytauto Didžiojo univer
siteto Medicinos fakultetą. Čia 
Stasė Lukoševičiūtė priklausė 
studentų ateitininkų korporaci
jai Gajai. Dantų gydytojos diplo
mą gavo 1936 m., jau būdama Lei-
monienė ir augindama sūnelį Ro-
muką. Diplomą pasirašė rektorius 
prof. Mykolas Roemeris ir deka
nas prof. Vladas Lašas. 1937 m. 
kovo 3 d. dr. S. Leimonienė gavo 
Lietuvos Sveikatos departamen
to leidimą verstis dantų gydymo 
praktika ir atidarė kabinetą 
savo namuose Kaune, Marilan-
do g. nr. 10 (Žaliakalnyje, prie 
Ąžuolyno). 1932 m. gruodžio 31 
d. Stasė Lukoševičiūtė susituo
kė su ekonomistu dr. Juozu Lei-
monu, gimusiu Daugirdiškės 
dvare, Gudelių vals., Mari
jampolės aps., 1900 metais. 
Jisai, irgi ateitininkas ir pa
vasarininkų veikėjas, dirbo 
Katalikų veikimo centro direk
torium (daugiau apie dr. J. 
Leimono veiklą žr. LE XIV p. 
350). 1937 m. šeima susilaukė 
antrojo sūnaus Sigito. Namuose 
pagelbėjo motina Sofija Lukoše
vičienė. Stasės tėvas Aleksan
dras buvo miręs anksčiau. Lei-
monų namuose gyveno Stasės 
kolegė studentė Petrutė Lei-
monaitė, dr. Juozo sesuo, vėliau 
žinoma kaip dantų gydytoja P. 
Totoraitienė. 

Laimingą šeimos gyvenimą 
staiga nutraukė sovietinė in
vazija ir okupacija. Tuoj pat, 
1940 m. vasarą dr. J. Leimonas 
buvo įkalintas Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjime. Iškankintas 
išsigelbėjo, karui prasidėjus ir 
bolševikams išbėgant. Bolše
vikinė valdžia atėmė dr. Lei-
monienės kabinetą, o ji buvo 
priversta gydyti dantis prasto
je prieglaudoje. Gyvenamojo 
namo didžiąją dalį okupantai 
sekvestravo saviesiems atėjū
nams. Vaikų padėtis pasidarė 
vos pakenčiama. Kad ir truk
doma, Stasė sugebėdavo ner-
duoti savo vyrui kalėjime 
maisto ir drabužių. Pagaliau, 
norėdama gelbėti vaikus ir savo 
artimųjų prikalbinta, dr. Leimo
nienė surizikavo įsirašyti į 
vokiečių repatrijacijos sąrašus. 
Pagelbėjo maždaug vokiška jos 
vyro pavardė. 1941 metų 
vasario ar kovo mėnesį dr. Stasė 
Leimonienė su dviem sūneliais 
ir motina išvažiavo „repatrian
tų" traukiniu iš Kauno pro 
Eitkūnus ir atsidūrė Berlyne. 
Tos kelionės pradžia buvo dra
matiška: bolševikų komisija ne 
visada sutikdavo su vokiškosios 
komisijos sprendimais ir sovie
tinė milicija griebė kai kuriuos 
iškeliaujančius prie pat trauki
nio. Bandė sulaikyti ir Leimonų 
šeimą, bet atsirado kas pagel
bėjo juos įtraukti į vagoną. Iš 
viso iš Lietuvos „repatriavo" 
apie 40,000 žmonių, nors tikrų 
vokiečių tarp jų buvo apie 
15,200 (LE XXV p.161). Dr. 
Leimonienė tuoj pat gavo darbą 
savojoje profesijoje pas seną 
dantų gydytoją pavaduoti karui 
mobilizuotą jaunesnį dantistą. 
(Smulkiau apie tą kelionę Vokie
tijon ir gyvenimo sąlygas tenai 
dr. Leimonienė-Gimbutienė 
paskelbė savo atsiminimus 

A.a. Stasė Gimbutienė. 

Toronto žurnale „Moteris" 1983 
m. nr.4. Atsargiai pasirašė in
icialais S.L.-L.).. 1941 metų 
karui prasidėjus, dr. J. Lei
monas išsivadavo iš kalėjimo ir 
susižinojo su savo šeima prie 
Berlyno. Stasė prašėsi palei
džiama iš darbo, kad galėtų su 
vaikais grįžti namo. Vokietis 
viršininkas nesutiko jos išleisti, 
tad teko dar metus palaukti. Ir 
vyrui nebuvo leista aplankyti 
savo šeimą Vokietijoj. 1942 m. 
vasarą visa Leimonų šeima su
grįžo į savo namus Kaune. Vyras 
dirbo Lietuvos kooperatyvų ad
ministracijoje, o žmona tęsė 
dantų gydymą. Neilgam. 

1944 m. rudenį Leimonų šei
ma, kaip ir daugelis mūsų, 
pasitraukė į Vokietiją. Jie 
atsidūrė Uchtės mieste, anglų 
zonoje. Dr. Leimonienė vėl gydė 
lietuvių ir kitų pabėgėlių dan
tis stovykloje. 1947 m. šeima 
išvyko į Angliją, kur teko dar
buotis smulkioje pramonėje. Čia 
Stasė Leimonienė nebegalėjo 
dirbti gydytoja, o turėjo 
pasitenkinti pagelbėti dantistui 
Victor A. Curtin kaip asistentė. 
Kad galėtų leisti sūnus į ge
resnę katalikišką gimnaziją, 
Leimonai persikėlė gyventi į 
Bostoną. Įsikūrė South Bostone, 
kur jau gyveno gausus lietuvių 
telkinys. Abu tėvai sunkiai dir
bo fabrikuose, o sūnūs pasižy
mėjo moksle ir gavo geras sti
pendijas studijoms universite
tuose Romas — psichologiją, Si
gitas — fiziką. Jų mama dirbo 
elektrotechnikos fabrikėlyje 
netoli namų Thomas Parke. Ne
toli ir lietuvių Šv. Petro baž
nyčia, Lietuvių Piliečių klubas, 
kur klestėjo kultūrinė? katali
kiška ir visuomeninė veikla, 
įtraukusi į savo sūkurį visą 
Leimonų šeima. Tuo laiku aš 
gyvenau su sava šeima kitame 
Bostono pakraštyje. Susitikda
vom su Leimonais lietuviškuose 
renginiuose. 

Dr. Juozui Leimonui staiga 
mirus 1963 m. gegužės 3 d., 
našlė Stasė liko gyventi South 
Bostone ir tęsė tarnybą tame 
pačiame fabrikėlyje. Sūnūs 
išsivažinėjo tarnyboms tolyn 
nuo Bostono. Stasė globojo savo 
motiną ten pat namie. Maždaug 
tuo metu ir man teko likti 
vienam, šeimai išsikėlus į Kali
forniją. Susipažinau su Stase, ir 
susituokėm 1968 m. spalio 11d. 
Nuo tos dienos jai nebereikėjo 
niekur tarnauti ir galėjo ap
sigyventi geresnėje Bostono 
dalyje. Stasės sūnūs ir mano jau 
suaugusios dukros pritarė mud
viejų vedyboms, ir visą laiką 
išlaikėm itin draugiškus ryšius 
su abipusiais atsilankymais 
tarp Atlanto ir Pacifiko krantų. 
Patiko tasai gyvenimo pertvar
kymas ir abiem senutėm moti
noms, S. Lukaševičienei ir EI. 
Gimbutienei. Jsikūrėm nedide
liame name, ant vėsaus kalne
lio Arlingtone tarp daugelio 
ąžuolų. Man sekėsi profesinis ir 
visuomeninis darbas, o žmonai 
patiko pašeimininkauti namie, 
dažnai turėti svečių, kitur pasis
večiuoti, lankyti Bostono sim
foninio orkestro koncertus ir 
gerus teatrus. Daug kartų pake-
liavom po Europą, Kanadą, Flo
ridą, salas. 1978 metais Stasė 
aplankė savo gimines Lietuvo
je. Paraše man atviruką iš Vil

niaus: ,,jau baigiasi mano 
nuostabios dienos. Atrodo, 
vakar atvažiavau, o rytoj jau 
kelionė atgal". Stasė neblogai 
pramoko anglų kalbą, galėjo 
skaityti knygas, sekti dramas 
televizijoje, pabendrauti su 
mano kitataučių kolegų šeimo
mis. Mano inžinerinės firmos 
partnerių pobūviuose ji ele
gantiškai išlaikė „grand lady" 
įvaizdį. Stasė vengė tuščių 
kalbų pobūviuose ar telefonu, 
neapkentė apkalbų ir dėl to 
nevisada pritapdavo miesčio
niškų manierų rateliuose. 

Po giedros — dargana, audra: 
apie 1980 metus Stasės atmin
tis ėmė silpnėti. Lahey klini
kose nustatyta Alzheimerio 
ligos pradžia. 1983 m. aš 
paskubėjau išeiti pensijon iš fir
mos, kurioje dirbau nuo pat 
1949 metų be pertraukų. Norė
jau būti namie, kur mano kas
dienė pagalba pasidarė reika
linga žmonai. Jos motina buvo 
mirusi 1977 metais. Dar vis po 
truputį pakeliaudavom, paben-
draudavom su draugais, bet 
Stasė jau nebe ta pati: susi
rūpinusi, suvokdama savo pro
gresuojančią ligą. 1987 metai 
buvo lemtingi: prireikė nuola
tinės pagalbos ir priežiūros 
dieną naktį. Gydytojams pata
riant ir jos sūnums pritariant, 
teko perkelti ligonę į slaugos 
namus tų metų rugsėjo mėnesį. 
Čia pat Arlingtone, aukšto lygio 
įstaigoje, su t i k r a i gera 
priežiūra ir individualiu aptar
navimu. Ačiū Ilai Patvvari, tų 
slaugos namų administratorei 
— mano kolegos inž. Sanat Pat
vvari žmonai. Ji pagelbėjo pri
imti Stasę, nelaukiant eilės. Per 
penkias minutes galėjau pa
siekti tuos namus automobiliu, 
lankyti nors ir kasdien. Galėjau 
išvežti žmoną pasivaikščioti ar 
pasivažinėti ištisus penkerius 
metus. Pradžioje, kol jinai dar 
galėjo kalbėti, džiaugdavosi 
pavasarių žiedais — „Koks gro
žis" — sakydavo, glostydama 
šakeles. 

Praėjusių metų pabaigoje Sta
sės jėgos tiek išseko, kad jau 
nebegalėjo pastovėti ir vaikščio
ti. Buvo vežiojama ant ratukų. 
Matyt, jinai suvokė savo bevil
tišką būklę, apsiniaukus, depre
sijos slegiama. Bet dar vis pa
žindavo savo artimuosius, ret
karčiais nusišypsodavo, už ran
kos nutvėrusi, jos nebepaleis
davo — lyg kad kalbėtų akimis: 
nenueik, dar pabūk... Jinai 
visada buvo draugiška ir sveti
miems tuose namuose. Dievulis 
lėmė, kad Stasės liga nepasiekė 
tos tragiškos fazės, kada ligonė 
pasidaro pikta, atstumia ją ap-
lanklančius ar ją aptarnaujan
čius žmones. Dažniau aplanky
davo Stasę mūsų kaimynė gail. 
sesuo Emilija Kazlauskienė, re
čiau — arlingtonietė draugė 
Bronė Kuodienė ir iš toliau bi
čiuliai Valė ir Antanas Girniai. 
Staigus plaučių uždegimas 

LAIŠKAI 
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užgesino Stasės gyvybę ten pat, 

NE DRAMBLYS, BET 
SKIEDRA 

Mano trumpame pasisakyme, 
išspausdintame „Drauge" š.m. 
kovo 26 d., ginant neteisingus 
Tomo Venclovos mestus kalti
nimus 1941 m. sukilėliams ir re
zistentams Lenkijos spaudoje, 
įsibrovė klaida. Br. Nemickas 
pastebėjęs klaidą, tituluojant 
Dr. Kleist neteisingu titulu, 
š.m. balandžio 6 d. „Drauge"., 
paryškino tą klaidą savo laiške, 
duodamas jai labai impresyvią 
antraštę — Klaida kaip dram
blys! 

Parafrazuojant tą antraštę 
posakiu — Malkas kertant lekia 
ir skiedros, atrodo, kad Br. 
Nemickas iš skiedros (tech
nikinės klaidos) padarė dramblį, 
pasisakymo turinyje nepaste
bėjęs paties dramblio. Toks klai
dos išryškinimas skaitančiam 
sudaro įspūdį, lyg rašiusis 
nežinojo, kas buvo hitleriniais 
laikais Vokietijos užsienio 
reikalų ministras ir pats Dr. 
Kleist. 

Įsibrovusią klaidą taisy
damas, turiu pasakyti, kad su 
dr. P. Kleist man teko ne kartą 
susi t ikt i , sprendžiant fun
damenta l ius klausimus — 
Laikinosios Vyriausybės tarny
bos Lietuvai ar okupantui. Dr. 
Kleist asmuo ir titulas man 
buvo ir yra gerai pažįstamas. 
Keliuose savo straipsniuose ir 
savo leidinyje, išleistame 1988 
m. apie Lietuvos aukas ir 
žmonių nuostolius (38 psl. 
paskutiniame paragrafe) dr. 
Kleist titulas yra nadojamas 
toks: „...Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijos Rytų skyriaus 
vedėjas Dr. Kleist". Todėl mano 
pasisakyme dėl daug jaut
resnio reikalo šią technikinę 
klaidą laikau tik skiedra, ne 
drambliu. 

Adolfas Darnusis 
Lemont, IL 

Park Avenue slaugos namuose, 
savo lovoje. Po šermenų South 
Bostone pas Casperą, palaidota 
kovo 3 d. iš Šv. Jurgio liet. para
pijos bažnyčios N'onvoode. Tą baž
nyčią mudu lankydavom iš Ar-
lingtono, nors Stasė buvo pri-
sirušusi ir prie senosios Sv. Pet
ro parapijos South Bostone. Tad 
ir šermenyse meldėsi, ir gedu
lingas Mišias atlaikė abiejų 
parapijų klebonai, kunigai V. 
Valkavičius ir A. Kontautas, 
koncelebruojant prelatui V. 
Balčiūnui iš Putnamo. Palaido
ta Bostono Naujosios Kalvarijos 
kapinėse, greta jos pirmojo vyro 
Juozo Leimono, dalyvaujant 
abiem sūnum? ir svainei dr. 
Petrutei Totoraitienei, kartu su 
gausiu bostoniečių būriu ir iš 
apylinkių. 

Jurgis Gimbutas 

Su malonumu skaičiau šių 
metų Balandžio mėn. 2 d. ve
damąjį straipsnį, kuris buvo 
taikomas mums, išeiviams dėl 
kalbos „piktžolių" pašalinimo. 
Su išreikšta mintimi, kad gerais 
pavyzdžiais reikia pasinaudoti, 
pilnai sutinku. 

Bet, būtų gražu, kad ir mūsų 
tėvynainiai pasektų kai kurių 
mūsų tautiečių, gyvenančių už 
tėvynės ribų, pavyzdžiu atlietu
vinant savas pavardes, prie 
kurių mūsų krašto engėjai buvo 
prisegę slaviškas galūnes. 

Pavyzdį pirmiausia turėtų 
parodyti pats Lietuvos preziden
tas ir ministras pirmininkas, 
nes svetimtaučiai apie žmogaus 
tautybę daugiausia sprendžia iš 
pavardės. 

Nejaugi dar vis negalim atsi
kratyti svetimo jungo pėdsakų! 

Valerija Kasulaityte 
• Zadeikienė 

Oak Lawn, IL 

NEPILNA INFORMACIJA 

„Draugo" kovo 27 dienos lie
tuvių telkinių Los Angeles, C A 
skyriuje yra RKV aprašymas, 
pavadintas „Susitikimas su A. 
Abišala". 

RKV davė gerą informaciją vi
suomenei, bet ji yra nepilna. 
RKV nieko nekalba apie kitą 
svarbią buvusio ministro pirmi
ninko A. Abišalos kalbą per 
Lietuvių radijo valandėlę, ku
rioje jis painformavo šio telkinio 

klausytojus kitą savaitgalį po 
viešųjų ir uždarų susitikimų. 

Yra daug žmonių, kurie dėl 
ligų, senyvo amžiaus ir kitų 
priežasčių negalėjo dalyvauti 
viešuose ir uždaruose susiti
kimuose. Tie lietuviai, kurie 
girdėjo buvusio Lietuvos mi
nistro pirmininko A. Abišalos 
kalbą per radiją, yra dėkingi, 
kad ir jie nebuvo užmiršti. 

Vytautas Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

VAGIŲ YRA VISUR 

Perskaičius Albino Slivinsko 
laišką š.m. balandžio 2 d. 
„Drauge", sumaniau ir aš para
šyti, kad ir mūsų išeivių tarpe 
yra nesąžiningų žmonių. 

Praėjusią vasarą rugpjūčio 
mėn. mano dukra Jūratė Jensen 
su vyru skrido į Lietuvą, kurios 
jie niekad nebuvo matę. Grįž

tant Vilniuje, mano sesuo, kuri 
iš Alytaus atskubėjo jų išlydėti 
ir įteikti dovanėlę, pavėlavo. 
Dovaną įteikė vienai iš Ameri
kos poniai, kuri dar nebuvo 
nuėjusį į lėktuvą. Toji ponia pri
ėmė dovanėlę, žadėdama lėktu
ve perduoti mano dukrai. Ta
čiau to nepadarė. Dovanėlė li
kosi pas ją. 

Sesuo parašė ir apgailestavo, 
kad išėjo nesusipratimas. Sako, 
tai buvusi blondinė moteris, su 
akiniais, apie 40 metų amžiaus. 
Sako, atpažinčiau, jei vėl sutik
čiau... 

Jeigu toji ponia skai to 
„Draugą", tai gali tą gintarą 
nusiųsti „Draugo" adresu, o iš 
ten bus persiųsta mano dukrai. 
Būtų gražu, kad skriaudą ponia 
atitaisytų. 

Agota Šuopiene. 
Chicago, IL 

DOVANA UOSTAMIESČIO 
PAVEIKSLŲ GALERIJAI 

Klaipėdos paveikslų galerijoje 
atidaryta JAV gyvenančio lietu
vių dailininko Vlado Vaitekūno 
kūrybos paroda. Uostamiesčiui 
jis padovanojo 37 tapybos ir gra
fikos darbus, kuriuose, pasak 
autoriaus, juntama Vydūno 
dvasia. 

Vladas Vaitiekūnas 1934 
metais baigė Kauno meno mo
kyklą ir dešimt metų dirbo 
piešimo mokytoju įvairiose 
Lietuvos gimnazijose. Pasitrau
kęs į Vakarus jis tęsė pedago
ginę veiklą, buvo Amerikos 
lietuvių dailininkų sąjungos 
pirmininkas. 

Dabar Klaipėdos paveikslų 
galerijoje yra dar trys padovano
tos išeivijos dailininkų darbų 
kolekcijos — Prano Lapės, 
Archibaldo Bajoraičio ir Prano 
Domšaičio kūriniai. Visi jie ar
ba gimė Mažojoje Lietuvoje, ar
ba jaučia sentimentų šiam kraš
tui. (Elta) 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Atsargos maj. 
JUSTINAS STANAITIS 

Vos sulaukęs 99 metų amžinai užmigo MacNeal ligoninėje 
1993 m. vasario 20 d. Palaidotas 1993 m. vasario 23 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdi padėka kun. F. Kireiliui už maldas koplyčioje, 
atnašautas gedulingas šv. Mišias ir palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą. 

Ačiū sol. D. Stankaitytei ir muz. R. Šokui suteikusiems 
muzikinę palydą gedulingoms Mišioms. 

Dėkojame sūnėnui Vytui Senkui,atvykusiam iš Kanados. 
Dėkojame visiems draugams, giminėms bei pažįstamiems, 

išreiškusiems užuojautą skausmo ir liūdesio valandose. 
Dėkojame visiems, aukojusiems šv. Mišias, gausiai auko

jusiems Lietuvos Vaikų Vilčiai ir atsiuntusiems gėlių puokš
tes bei vainikus. 

Dėkojame karsto nešėjams. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui D. Gaidas už malonų 

patarnavimą. 
Nuliūdę: žmona Monika, duktė Daila su vyru Juozu, 

anūkai Liubinskai — Gilė, Linas, Tauras su žmona Sue, 
Aidi s su žmona Loretta ir proanūkai Albinas ir Liana. 
Lietuvoje — duktė Aldona Baltramiejūnienė ir anūkės — 
Jūratė su vyru Rimu, Vilija ir proanūkė Martyna. 

A.tA. 
ONAI VALIENEI 

mirus, jos vyrą VYTAUTĄ, dukras ONE ir DANIĄ 
su šeimomis užjaučiame. 

Garliauskų šeima 

The "No Fooling" Mortgage 
No Application Fee. 
No Origination Fee 
No Appraisal Fee 

No Credit Fea 
No Points. 

No Fooling. 

fcfl 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 

For a limited time, Standard Federal fa* is 
offering fixed rate and FHA mortgage loan- vith no 
upfront costs. So why fool around anyvvivr 

Call today for complete details. 
else? 

EEE 1=1 
LENDER 

Standard Federal Bank 
Chicago and Southwestern Suburbs '08' 636 -

Western and Morth Northwestern Suburbs i '08' 9* 

ThB proqram * kmtefl to or* to Hoo-fanity. 
owner occuped detacted dwe*"qs Good v F 

ard conveoiionai *wd 'a * mortgages o"v 

N^lIPfDBYFOtC 

DC^N'T SPEND IT A l i SAVE S O M F A t 

MUTUAL 'PeJenat SAVINGS 
AND IOAN A.",5CX IATK )N 

Chortercd ooH Superyiied by *>" llmtrvJ Stoto* ( 
2212 W CERMAK ROAD • CHICAGO, MINOIS 60608 PHONE (312) 847 7747 

' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Nijolė Ambraza i ty tė , Lie
tuvos Respublikos Seimo atsto
vė ir operos solistė, dalyvaus 
Lietuvių Fronto Bičiulių Čika
gos sambūr io s u s i r i n k i m e 
balandžio 21, trečiadienį, 7 vai. 
vak. Marijonų salėje prie „Drau
go". Kviečiami nariai ir svečiai. 

x Lietuvos vyčių 36 kuopos 
susirinkimas bus š.m. balandžio 
19 d., 7:30 vai. vakaro Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos (Brighton Park) salėje, 
4420 S. Fairfleld. Specialus susi
rinkimo svečias — Vandens 
valymo biuro atstovas. 

x Našlių, naš l iukių ir pa
vienių klubo susirinkimas bus 
balandžio 16 d., 1 vai. po pietų 
Kojak salėje, 4500 S. Talman. 
Visi kviečiami susir inkime 
dalyvauti. Po susirinkimo — 
vaišės ir pabendravimas. 

x Lietuvių O p e r o s „Nor
mos" spektaklyje šį kartą dai
nuos Irena Milkevičiūtė ti
tulinę partiją, Nijolė Ambrazai
tytė, Eglė Rūkštelytė, Bronius 
Tamašauskas, Jonas Vaznelis, 
Julius Savrimas ir, žinoma, 
mūsų Operos choras. Diriguoja 
Alvydas Vasaitis. Režisuoja Eli-
gijus Domarkas. Chormeisteris 
— Ričardas Šokas, o chorą 
padėjo paruošti ir akompanavo 
Manigirdas Motekaitis. Režisie
riui asistuoja Vida Momkutė, ji 
yra ir scenos menedžerė. Gros 
simfoninis orkestras. Spektaklis 
bus Atvelykio sekmadenį 3 vai. 
po pietų. Šiuo metu repeticijos 
vyksta Morton audi tor i jos 
scenoje. 

x Nereikia bū t ina i būt i pen
sininku, kad būtų smagu daly
vauti „ P e n s i n i n k o " vaka
rienėje, kuri rengiama balan
džio 17 d., šeštadieni, Seklyčioje. 
Vakarienę rengia JAV LB 
Socialinė taryba. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Lietuvių J a u n i m o sąjun
gos Chicagos sky r iu s ruoš ia 
išvyką į Maywood Park Rače 
Track šeštadienį, balandžio 17 
d. 6 v.v. — pabendravimas. 
Lenktynės — 8 v.v. Informacijas 
teikia Audrius Remeikis, tel. 
708-257-1050, a r b a Nida 
Bichnevičiūtė, teisingas tel. 
708-656-3721. Visi kviečiami. 

(sk) 

x Lithuanian Mercy Lift 
kviečia visus d a l y v a u t i 
Eitynėse, kurios įvyks šešta
dienį, balandžio 17 d. nuo 10 v.r. 
iki 6 v. p.p. Palos Hills mies
telyje. Rinktis prie Moraine 
Valley College, 111 St. i r 88 
Ave. Informacijai skambinti. 
708-257-6777. 

(sk> 

x ALIAS organizuoja gru
pinę kelionę į Lietuvos Archi
tektų sąjungos suvažiavimą 
Vilniuje su papigintom kainom 
per G. T. In te rna t iona l , INC 
kelionių agentūrą . Prašom 
kreiptis tiesioginiai, tel.: (708) 
430-7272. Išskrendam gegužės 
mėn. 25 d. Lufthansa oro linija. 
Grįžimas atviras. 

(sk) 

x Vai ravimo te i sės (IL Dri 
ver's License) — $100 pas Ed 
Šumaną. Tel. 1-708-24*8241. 

(sk) 

x V e l y k ų K i š k i s s a k o : 
„Užaakykit iš anksto Velykoms 
maistą iš Talman Delicatesen. 
Skambink i t e 312-434-9766 
užsakyti tokius skanumynus, 
kaip velykinius tortus ir kitus 
pyragus, kimštą parš iuką, 
iškeptą antį, ungurius, silkių ir 
daug daugiau!" Arba užeikite į 
2624 W. 60 g-ve. , Lx 

(sk) 

x J a u n i m o centro kavinė 
Velykų pirmąją dieną, sekma
dienį, balandžio 11 d., uždaryta. 

x Iškilmingos Velykų Mi
šios Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos 
bažnyčioje Brighton Parke bus 
lietuvių kalba 10 vai. ryto. 
Mišių metu giedos mūsų svečiai 
solistas iš Lietuvos: Nijolė 

Ambrozaitytė, Irena Milkevičiū
tė ir Bronius Tamašauskas. Visi 
jie šiuo metu yra Čikagoje ir 
ruošiasi dalyvauti „Normos" 
operoje balandžio 18 d. Mišių 
metu solistams akompanuos 
muz. Alvydas Vasaitis, kuris 
diriguos ir „Normą". Nekalto 
Prasidėjimo parapijos klebonas 
kun. Anthony Puchenski kvie
čia lietuvišką visuomenę gau
siai a ts i lankyt i į šias 
iškilmingas Velykų sekma
dienio Mišias. 

x Lietuvos vyčių 112 kuopos 
susirinkimas bus antradienį, 
balandžio 20 d., 7:30 vai. vakaro 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Kalbės parapijos kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas 
apie neseniai įvykusią savo 
kelionę į Romą ir susitikimą su 
popiežiumi Jonu Paulium II. 
Linkėdama visiems linksmų 
Velykų, 112 kuopos valdyba 
maloniai kviečia susirinkime 
dalyvauti. 

x R a m u n ė Dičienė, anks
čiau gyvenusi Čikagoje, yra 
dainavusi Operos chore dešimt 
metų. Šiuo metu jau ilgesnį 
laiką gyvena Kalifornijoje, bet 
šiemet atskrenda dalyvauti 
„Normos" operos spektaklyje. Ji 
savo draugų menines bei kul
tūrines pastangas prisiminė 415 
dol. čekiu. 

x Dr. Ju rg i s Gimbutas, Ar-
lington, Mass., parėmė dienraštį 
50 dol. auka. Labai dėkojame. 

x Ieškomas Leonas Vac-
b e r g a s , Jono ir Petro brolis, 
Mykolo sūnus, gyvenęs Čika
goje. Ieško Olgos Vacbergai-
tės-Milašienės anūkas, Vitalijus 
Karalius. Atsiliepkite, rašykite: 
V i t a l i j u i K a r a l i u i , 2211 
Mont rose Ave., Montrose, 
CA 91020 a rba paskambinkite 
(818) 249-1835. 

(sk) 

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

(sk) 

x American Travel Service 
nuo balandžio3 d. bus atidary 
ta šeštadieniais — 9 v.r.—1 v. 
p .p . American Travel Service. 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
Pk . 60642, tel. 708-422-3000. 

(sk 

x „ Ž A I B A S " ketvirt i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
u ž s a k y m a i pristatomi per 10 
d a r b o dienų į namus . Kreip
tis; „ŽAIBAS*. 9626 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60457, 
tel . 708-430-8090. 

(sk; 

„Harmony of Cultures Night" pasirodyme Loyolos universitete programoje dalyvavo ir Lietuvių 
studentų klubo nariai. Programa vyko š.m. kcvo 25 d. 

Nuotr. Kovo Lapš io 

GIESMIŲ VAKARAS TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOJ 

Kaip savo išore, taip ir 
vidumi, ji nepasižymi ypa
tingais meniškais išsipuošimais, 
vra kukli ir pirmiausia skirta 
Dievo Žodžio skelbimui. Bet 
Čikagos lietuvių evangelikų-liu
teronų Tėviškės parapijos baž
nyčia, esanti prie 6641 So. Troy 
gatvės, žinoma Čikagos lietuvių 
bendruomenėje jau daugiau kai 
41 metus savo tradiciniais Ver
bų sekmadienio Giesmių vaka
rais. Tėviškės parapija nuo pat 
įsisteigimo prisidėjo savo veik
los jnašu prie dvasinės kultūros 
puoselėjimo išeivijos lietu
viškoje bendruomenėje, kiek tik 
leido ir dar šiandien leidžia jos 
pajėgumas. Kad daugelis 
lietuvių šias pastangas supran
t a ir jas įvertina, įrodė 
l ietuviškai krikščioniškos 
giesmės mylėtojų gausus atsi
lankymas ir į šių metų Verbų 
sekmadienio Giesmių vakarą. 

Tarp vakaro programos at
likėjų buvo nemažai profesiona
lių muzikos žinovų: prof. Ani
cetas Arminas iš Vilniaus, prof. 
dr. Raminta Lampsatis iš Ham
burgo ir Londono, kur jai tenka 
šiuo metu su vyru ir dukrele In
dre gyventi, taip pat ir čika-
giečiai muzikai — Arūnas 
Kaminskas, Robertas Mockus ir 
Ričardas Šokas. 0 iš paskos juos 
vejasi jaunasis Erikas Mikaitis. 

x Vilnius-Chicago-Vilnius 
- $775; Vilnius-New York-Vil-
nius — $675 iki balandžio 30 d. 
Amer ican Travel Service, 
9439 S. Kedzie, Evergreen 
P a r k , IL 60642, tel. 708-
422-3000. 

(sk) 

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

(sk.) 

x Optical Studio, 2620 W. 
71 st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-778^766. Kreiptis į Al
doną Kaminskienę. Darbo vai.: 
trečd.-penkt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 v.r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r.-l v. p.p. Pirmad. ir antrd. 
uždaryta . 

(sk) 

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku

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

(sk) 

mėginantis savo muzikiniu ga
bumu siekti Isaak Stern, Itzhak 
Perlman ir kitų smuiko vir
tuozų žvaigždynų. Klausytojų 
tarpe teko pastebėti kompozi
torių Povilą Mieliulį, kurio 
vienas kūrinys buvo vakaro pro
gramoje, ir Tėviškės parapijos 
ilgametį dirigentą Jurgį 
Lampsatį, kurio vadovavimo 
metu choras buvo pasiekęs žy
mias muzikines aukštumas. 

Giesmių vakaro programa 
buvo pradėta Roberto Mockaus 
grojamu vargonų preliudu. Tė
viškės parapijos klebonas, vysk. 
Hansas Dumpys, t rumpai 
pasveikinęs susirinkusiuosius, 
dar pridūrė, kad bendrai gieda
ma giesmė yra tam tikras įnašas 
į mūsų ekumetinį suartėjimą. 

Tėviškės parapijos chorui 
atlikus Povilo Mieliulio miš
riam chorui skirtą kūrinį, vado
vaujant Ričardui Šokui, vakaro 
dalyviai įsijungė į bendrą, iš 
evangelikų-reformatų giesmyno 
kilusią, giesme: „Džiaukis, duk
terie Ziono. būk, Jeruzale, 
linksma", muz. Arūnui Ka
minskui pritariant vargonais. 
Solo partijai Donna Dumpys 
buvo pasirinkusi vieną iš Cezar 
Franck kūrinių. Toliau buvo 
Jono Dambrausko „Malda už 
tėvynę", kurią atliko mišrus 
parapijos choras. Anksčiau 
paminėtas Erikas Mikaitis pasi
rodė padaręs žymią pažangą 
nuo praeitų metų, atlikdamas 
smuiku Giuseppe Tartini sona-

x Siuntiniai į Lietuvą grei
čiausiai pristatomi per BAL-
TIA EXPRESS. Oro siuntos 
per 10 dienų: Skambinkite ne
mokamai: tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. Arba pri
statykite siuntinius adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

x Gera naujiena Detroito 
lietuviams: Baltia Express at
stovai ,,Europe Enterprise" 
priiminėja siuntinius į Lietuvą. 
Prisatykite adresu: 320 E. 
Twelve Mile Rd., Ste. 205, 
Warren, MI 48092 arba skam
binkite tel. 313-558-9906. 

(sk) 

x Pinigai į Lietuvą pe r 5 
dienas! Pristatomi doleriais 
tiesiai į ranx »s. Kreipkitės į 
Baltia Expres* nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624 arba pristatykite pini
gus adresu: 3782 W. 79 St., Chi
cago, IL 60652. 

(sk) 

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

(sk) 

tą in G Minor, kuriam, kaip 
visiems programos atlikėjams, 
akompaniatoriumi buvo muz. 
Robertas Mockus. Čikagos lietu
vių operos solistė Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom pagiedojo po 
vieną giesmę i š Christoph Wil-
libald von Gluck ir Ludwig van 
Beethoven kūrybos. Gražina 
Stauskas prisistatė klausy
tojams su Antonio Vivaldi, o 
Viktoras Mieliulis su dviem P. 
P. Bliss giesmėmis. Programoje 
nebuvo pamiršta ir Johann Se-
bastian Bach muzika. Vieną jo 
duetą atliko Donna Dumpys su 
Aldona Buntinaite, o kitą — 
Aldona Buntinaite su Egle 
Rūkštelyte-Sundstrom. 

Prof. dr. Raminta Lampsatis 
atliko pianinu dvi Domenico 
Scarlatti sonatas, kurias ji dieną 
prieš tai skambino, kaip 
padėkos iš re iškimą savo 
motinai, Palmyrai Lampsa-
tienei, jos laidotuvių apeigų 
metu. Tėviškės parapijos chorui 
šį kartą vadovavo net du diri
gentai, vienas antrą pakeis
dami: prof. Anicetas Arminas ir 
Ričardas Šokas. Vlado Jaku-
bėno harmonizuotą liaudies 
giesmę „Dieve, Tu mano gyvy
be" ir D. Rappard „Štai, čia šir
dis" pravedė prof. Anicetas Ar
minas, o Povilo Mieliulio 
kompoziciją „Ramybės ieškant" 
ir Norman Ramsey „Aarono 
Palaiminimas" teko muz. Ričar
do Šoko vadovavimui. 

Vakaro programą praturtino 
ir Moterų vokalinis vienetas, 
susidaręs iš Eglės Rūkštely-
tės-Sundstrom, Gražinos Staus
kas, Dianos Paulikaitytės, 
Aldonos Buntinaitės, Ritos No-
reikaitės-Stončienės ir Klaudi
jos Sedaitytės-Gunn, pasi
rodymas su Ludwig van Beetho
ven „Džiaugsmo giesme". Po jos 
vysk. Hansas Dumpys išreiškė 
trumpą padėką programos 
atlikėjams, svečiams ir parapie-
čiams už parėmimą 41-ojo 
Giesmių vakaro, o ir pakvietė 
dalyvius atsistojimu padėkoti 
Viešpačiui Dievui už suteiktą 
bendrystę šio vakaro proga. 

Prieš pabaigą dar bendrai 
sugiedota, muz. Arūnui Ka-

x TRANSPAK siunčia tal-
pintuvus (konteinerius) į Lietu
vą k a s savaitę. Siunčiame 
„AIR CARGO". Siųskite per 
seniausią siuntinių į Lietuvą įs
taigą TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 

' 312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andr ius Kurkulis, 
tel. 312421-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312421-8886 du
bą su Oppenheimer A Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 

VEIKLŪS STUDENTAI 

Loyolos universiteto Lietuvių 
Studentų būrelis pasirodė 
„Kultūrų sąskambio" vaka
ronėj kovo mėnesio gale Loyolos 
universitete. Tarp studentų 
draugijų: graikų, italų, ispanų, 
indų, azijatų, kroatų, serbų, 
Amerikos juodųjų ir kitokių 
tautybių kilmės studentų, lietu
viai imponavo dainomis ir 
šokiu, stebint daugiau negu 600 
dalyvių. Sumaniai ir sąmojingai 
pranešinėjo ir lietuvių pasi
rodymą vedė Vidas Barzdukas. 
Padainuota senovės daina. 
„Negiedokit gaideliai". Nors 
pagal pranešėją, daina ne iš 
linksmiausių, vis vien buvo 
smagiai publikos priimta, ne
gailint katučių. Po pertraukos 
„Malūnas" sušoktas mikliai ir 
vaizdžiai: be aiškinimų žiūrovai 
pagavo šokio prasmę. Baigiant 
publika buvo pakviesta įsijungti 
sutartinėj „Saulutė tekėjo" ir 
žodžių nemokėdama... Besi
juokdami žiūrovai nors ritmišku 
plojimu pritarė. Dainos ir šokiai 
palydėti sklandžiai akordeonis
to Audriaus Polikaičio. 

Aldona Mogenytė-Walker 

minskui pritariant vargonais, 
anais laikais lietuvninkų labai 
mėgstamą Paul Gerhardt 
(1607-1676) vakaro giesmę: 
„Nūn ilsis laukas, miškas, 
gyvūnai, žmonės, viskas". Ir tuo 
užsibaigė 41-sis Giesmių vaka
ras Tėviškės parapijoje, muz. 
Robertui Mockui grojant vargo
nų postliudą. 

Tėviškės parapijos choro il
gametis pi rmininkas yra 
Leonas Gružas. Choro val
dybos narei Idai Kasparai-
tienei būtų turėjęs tekti laurų 
vainikas už jos didįjį rūpes
tingumą choro reikalais, bet gal 
— kaip dažnai pasitaiko — 
neliko jai nei vienos rožės žiedo. 
Toks jau didžiųjų darbininkų 
likimas. Giesmių vakaro pro
gramos viršelis buvo pieštas 
Noros Aušrienės. 

Po dvasiško pasistiprinimo 
reikėjo pasistiprinti ir kūniškai, 
kaip vėliau išsireiškė Tėviškės 
parapijos tarybos pirmininkas 
Kasparas Vaišvila, pasveikin
damas svečius ir visus kitus 
vakaro dalyvius prie vaišių 
stalo parapijos salėje. Leonas 
Gružas dėkojo choro valdybos 
vardu visiems atlikėjams, o po 
jo žodžio į susirinkusiuosius 
kreipėsi dar vilnietis prof. Ani
cetas Arminas, išreikšdamas 
džiaugsmą, kad galėjo pabūti 
tautiečių tarpe ir kartu visiems 
linkėdamas šv. Velykų. Muz. 
Ričardas Šokas tarp kitko 
pasakė, kad jis dabar jau 
jaučiasi čia kaip veteranas, ir 
kada choras su tokia tradicija, 
turėjęs ją tęsti toliau. Po šių 
parapiečiams tokių malonių 
žodžių ir po vysk. Hanso Dum-
pio sukalbėtos maldos, visi 
kreipėsi į parapijos moterų 
draugijos nar ių paruoštas 
vaišes, į turtingai skanėsiais 
apkrau tus s talus, kurių 
paruošimas visada tiek daug 
laiko ir energijos iš darbuotojų 
pareikalauja. Bet kaip Idai 
Kasparaitienei, taip ir visoms 
šeimininkėms virtuvėje niekas 
laurų vainikų už darbą neįteikė, 
nors visi džiaugėsi pamatę 
Lėnos Leipienės ir Vandos Ka-
siulienės taip gražiai papuoštus 
ir padengtus stalus ir gyrė taip 
gardžiai Idos JonuŠaitienės, An-
nos Galinaitienės, Mėtos Meje-
rienės, Martos Sedaitienės, 
Martos Paulikaitienės ir Zelmos 
Noreikienės bei Anitos 
Lekšienės paruoštą vakarienę. 
Joms nuo pagalbos neatsiliko ir 
Olga Paulikienė. 

vb 

DĖKOJAME: 
Sėkmingai praėjo „Draugo" 

koncertai, kurie praturt ino 
mūsų išeivijos ku l tū r in į 
gyvenimą ir paliko malonius 
prisiminimus. Koncertus atliko 
solistė Giedrė Kaukaitė ir pia
nistė Gražina Ručyte-Landsber
gienė. 

„Draugo" vajaus komitetas 
reiškia nuoširdžią padėką kon
certų organizatoriams: Cleve-
lande Vladui Plečkaičiui ir 
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonui kun. Gediminui Ki-
jauskui; Detroite Liet. Bend
ruomenės pirm. Genutei Gri
gaitienei. 

Dėkojame visiems globo
jusiems koncertų menininkes, 
ypač dr . Vitalijai ir muzikui 
Alvydui Vasaičiams, solis
tams Margari ta i ir Vaclovui 
M o m k a m s ir J u z e i Iva-
šauskienei, kurie viešniomis 
rūpinosi visą mėnesį Čikagoje. 

Dėkojame „Baltic Blossoms" 
savinink. Kazei Kuraitytei už 
gražias paaukotas gėles, „Baltic 
Bakery" kepyklos savininkui 
Algiui Ankui , A n t a n u i ir 
Viktor i ja i Va lav ič i ams ir 
Onai Norvilienei. 

Dėkojame spaudos ir radijo 
darbuotojams, „Dirvos" redak
toriui ir „Margučio" vadovui 
Petrui Petručiui už reklamą. 

Solistė susirgo, ir koncertai 
neįvyko St. Petersburge ir 
Miami, FL. Tų koncertų rengė
jams inž. Mečiui Šilkaičiui ir 
muz. Algiui Šimkui reiškiame 
nuoširdžią padėką už jų rūpes
tį. 

Tariame nuoširdų ačiū ir 
puikiai atliktus koncertus solis
tei Giedrei Kaukaitei ir pianis
tei Gražinai Ručytei-Lands-
bergienei. Taip pat dėkojame 
visiems atsilankiusiems į kon
certus, rėmusiems lietuvišką 
spaudą sveikinimais ir auko
mis, kad spauda tęstų savo 
misiją lietuvių išeivijoje. 
„Draugo" Vajaus komite tas 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų seimų namus Chicago
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 5864069 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x „Car i tas" talkos būrelis 
prašo lietuvių visuomenę prisi
dėti prie dvasinio jaunimo 
auklėjimo Lietuvoje, užprenu
meruojant religinės bei tautinės 
kultūros žurnalus. Ses. Zita 
Mikalauskai tė , Ukmergės 
„Carito" vadovė, rašo: „Jūsų 
gausias dovanas išdalinome 
daugiavaikėms šeimoms, naš
laičiams, vienišiems, seneliams 
ir invalidams. Ypač naudingos 
pirštinės ir šilti rūbai, nes 
paskutiniu metu, kaip niekad, 
atšalo orai. Dėkojame už 
pagalbą mater ia l ia i stoko
jantiems, bet dar labiau, jeigu 
yra galimybė, p rašy tume 
dvasinės pagalbos, kur ią 
suteikia žurnalai „Laiškai lietu
viams", „Ateitis" ir kiti. Tai la
bai naudinga darbui su jaunimu 
visais atžvilgiais ir savaime 
atsiranda ryšys su išeivija". 

Dėl religinės spaudos koor
dinavimo Lietuvoje per „Cari
tas" skyrius prašau kreiptis pas 
Talkos būrelio vadovę Juliją 
Šaulienę. 

x A m e r i c a n - L i t h u a n i a n 
hunters and fisherman club per 
Alex T. Navardauską, Portage, 
Indiana, „Draugo" paramai 
atsiuntė 30 dol. Nuoširdus ačiū. 

x NAMAMTPIRKTFPAA 
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 84>7747. ! , , -

(sk) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

t i 




