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Žinios iš Lietuvos — Elta 

• v • Opozicija: Lozoraičio 
atleidimas — politinis 

aktas 
Vilnius, gegužės 7 d. (Elta) — 

Gegužės 6 d. Tėvynės Santaros 
vardu Seime buvo perskaitytas 
pareiškimas, kuriame spren
dimas atleisti Stasį Lozoraitį iš 
Lietuvos Respublikos ambasa
doriaus Jungtinėse Amerikos 
Valstijose pareigų laikomas 
absurdišku ir valstybės intere
sams žalingu žingsniu. Tėvynės 
Santara kreipiasi į prezidentą 
Algirdą Brazauską, prašydama 
jį būti savarankišku ir pakeisti 
savo sprendimą. 

Bus didinami atlyginimai 
ir pensi jos 

Dažnėjant streikų grėsmei ir 
protestams, vyriausybė nutarė 
didinti atlyginimus ir pensijas. 
Bet Tarptautinio Valiutos Fon
do ekspertai tam nepritaria, nes 
tai žingsnis atgal į centro 
kontroliuojamą ekonomiją. 

Nuo gegužės mėnesio atlygi
nimai švietimo darbuotojams 
bus padidinti 30%, sveikatos ap
saugos — 20%, kultūros ir meno 
— 25%, o kitų iš biudžeto finan
suojamų įstaigų ir organizacijų 
darbuotojams — dešimčia pro
centų. Studentų stipendijų fon
das didinamas 15 procentų. To
liau bus mokamos pašalpos la
bai sunkiai gyvenantiems žmo
nėms. 

Tai gegužės 6 dieną Vy
riausybės rūmuose įvykusioje 
spaudos konferencijoje patvir
tino minis t ras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Jis akcen
tavo, jog, brangstant pragyve
nimui, ir toliau bus didinami 
atlyginimai ir kitos išmokos. 

Susitikime su žurnalistais 
taip pat dalyvavo Tarptautinio 
Valiutos Fondo misijos vadovas 
Adalbert Knobl. 

Negal ima kred i tų sunaudot i 
a lgoms 

„Vyriausybės ketinimai ne
padės stabil izuoti ta lono", 
pasakė Antanas Gryna ir Ri
mantas Aukštuolis, Amerikos 
lietuviai šiuo metu dirbantys 
Lietuvos Banke. Anot jų, užsie
nio kreditų panaudojimas atly
ginimams ir pensijoms pakelti 
yra žalingas Lietuvos ekono
mikai. 

Gegužės 6 d. Seimo rūmuose 
surengtoje spaudos konferen
cijoje Antanas Gryna pabrėžė, 
jog normaliomis sąlygomis už 
tas paskolas užsienyje reikėtų 
pirkti re ikal ingas Lietuvai 
prekes. Jeigu vyriausybė užsie
nio kreditais dengs pragyveni
mo išlaidas, infliacija didės ir 
stabilizuoti taloną bus sunkiau. 

Ekspertai akcentavo, kad Lie
tuvos Bankas, kaip centrinis ša
lies bankas, privalo būti nepri
klausomas nuo vyriausybės ir 
sugebėti pasipriešinti balsuo
tojams pataikaujantiems vy
riausybės sprendimams. 

Lietuvoje — daugiau kaip 
100,000 bedarb ių 

Bedarbystės lygis Lietuvoje 
gegužės 1 d. pasiekė 1.4% ir, 
palyginti su balandžio pradžia, 
padidėjo viena dešimtąja 
procento. Iš viso gegužės 
pradžioje įregistruoti 30,109 
bedarbiai. Darbo neturinčių 
žmonių skaičius jau peršoko 

100,000 — gegužės 1 d. jų buvo 
100,764. 

Bedarbystės lygis rajonuose 
yra dukart didesnis, negu mies
tuose — atitinkamai 2.1% ir 1%. 
Tarp miestų šis rodiklis yra di
džiausias Alytuje — 2% (1,200 
bedarbių), Panevėžyje — 1.9% 
(1,800 bedarbių) ir Vilniuje -
1.6% (6,800 bedarbių). Mažiau
sias procentas bedarbių yra 
Kaune — 0.3%, Marijampolėje 
— 0.5% ir Klaipėdoje - 0.9%. 

Tarp rajonų didžiausias ne
darbas Tauragėje — 3.7%, ma
žiausias Plungėje — 0.5%. 

Bedarbių gretas daugiausia 
papildė buvę pramonės įmonių, 
žemės ūkio, statybos dar
bininkai, prekybos ir visuo
meninio maitinimo darbuotojai. 
Vidutinis bedarbių amžius yra 
apie 40 metų. 

Lozoraičio atšaukimas 
vertinamas neigiamai 

' Vilniaus metropolitas, arkivyskupas Audrys BaČkis (vidury >. balandžio 27 d. aerodrome pasitiko 
j Lietuvą nuolatiniam apsygyvenimui atvykusius savo tėvus, Lietuvos diplomatą Stasį Bačkj 
ir jo žmoną Oną Galvydaitę-Bačkienę. Kartu su valdžios diplomatais juos pasitikęs vysk. J. 
Tunaitis pasakė, kad Bačkiai apsigyvens velionio vyskupo Julijono Steponavičiaus bute, kuris 
priklauso Vilniaus arkivyskupijos kurijai. 

Vyksta Lietuvos valstybinės 
kalbos egzaminai 

Jau visą mėnesį Lietuvoje 
vyksta valstybinės kalbos egza
minai nelietuviškas mokyklas 
baigusiems darbuotojams. Egza
minus jau laikė 17 grupių. Di
džioji dauguma teisingai atliko 
visas egzaminuose pateiktas už
duotis ir gaus valstybinės kal
bos mokėjimo pažymėjimus. 
Ypač sėkmingai egzaminus iš
laikė Vilniaus rajono švietimo 
ir kultūros įstaigų, Trakų ra
jono pašto tarnybų, Vilniaus 
tardymo izoliatoriaus kalėjimo 
bei Vidaus Reikalų ministerijos 
sustiprinto režimo pataisos 
darbų kolonijos darbuotojai, ir 
„Lietuvos avialinijų" kapitonai. 

„Valstybinės kalbos egzami
nai visur vyksta korektiškai, 
stengiamasi saugoti tautinių 
mažumų garbe ir orumą", sako 
valstybinės kalbos inspekcijos 
virš ininkas Donatas Sma-
linskas. Kultūros ir Švietimo 
ministerijos sprendimu tuos 
pačius egzaminus laikys ir rusų 
bei lenkų mokyklų abiturientai. 

Ministerija prašo 
mokytojų pakentėti 

Kultūros ir Švietimo minis
terija susirūpinusi. 

Lietuvoje, prasidėjusiais chao
tiškais ir dažnai įstatymų nesi
laikant organizuojamais moky
tojų streikais, Ministerija krei
pėsi į mokytojus, kviesdama pa
kentėti, turėti dar šiek tiek 
kantrybės, rūpintis vaikų sau
ga, valstybės stabilumu. 

Mokytojų kantrybės ir sąži
ningo darbo dėka švietimas iki 
šiol buvo viena iš nedaugelio 
veikiančių sričių. Dabar var
gana buitis mokytojus privertė 
imtis kraštutinių priemonių. 
Pedagogo atlyginimo vidurkis 
už 18 pamokų su visais priedais 
yra 8,535 tai., o už 1.5 etato — 
apie 12,000 tai., sakoma kreipi
mesi. 

Ministerija, pritardama teisė
tiems pedagogų reikalavimams 
deramai padidinti atlyginimus, 
kviečia daryti viską, kad 
mokykla netaptų besikuriančios 
demokratinės visuomenės de-
stabilizacijos židiniu. 

Norvegų technika Pabaltijo 
energetikai 

Norvegijos kompanijos „Alca-
t e l " atstovai patenkinti jų 

Prancūzijos ekonomija daug 
blogesnė, negu buvo sakoma 

Paryžius, gegužės 6 d. (NYD tybinio biudžeto planą, nebūtų 
— Ketvirtadienį buvo išleista į buvę galima žinoti to. ką valsty-
spaudą tyrimų analizė, rodanti, binio biudžeto revizija parodė, 
kad Prancūzijos ekonomija iš Bet analizės rezultate vis-
tikrųjų yra daug blogesnėje vien akivaizdu, kad P. Berego-
padėtyje, negu buvusioji Sočia- voy vyriausybė netinkamai 
listų valdoma vyriausybė prisi- tvarkė krašto ekonomiją ir prieš 
pažino. Buvo kalbama, jog suži- pat rinkimus kraštVfckc rvomiją 
nojęs, kad analizės rezultatai apibūdino nepagrįstai optimis-
bus paskelbti, buvęs Prancūzijos tiškai — ar tyčia norėdami 
ministras pirmininkas Pierre balsuotojus suvedžioti, ar patys 
Beregovoy nusižudė praėjusią netinkamai analizuodami vals-
savaitę. 

Valstybės finansų apyskaitą 
užsakė naujoji centro-deši-
niųjų vyriausybė, kuriai vado
vauja dabartinis ministras pir
mininkas Edouard Balladur, ir 
pravedė vyriausias valstybės 
revizorius. Ši studija tapo labai 
kontroversiška porą dienų prieš 
jos paskelbimą dėl to, kad iš 
anksto spaudon patekusios 

tybės ekonominę būklę ir dėl to 
tikrosios padėties nežinodami. 

Jie numatė 165 bilijono fran
kų, arba 31 bil. dol. valstybinio 
biudžeto deficitą 1993 metams, 
tuo tarpu, kai naujoji analizė 
parodė, jog jis numatomas 341 
bil. frankų, arba 64.3 bil. do
lerių. 

Kadangi Europos susijungimo 
Maastricht sutartis leis nau-

žinios apie jos turinį sudarė juosius Europos pinigus įsivesti 
vaizdą, kad P. Beregovoy sąmo- tik tiems kraštams, kurių vals-
ningai nuslėpė tikrą valstybės 
ekonominę būklę. 

Bandydamas nuraminti iški
lusį pasipiktinimą, valstybės 
revizorius Jean Reynaud spau
dos konferencijoje pristatyda
mas ką tik išleistą analizę 
pagyrė buvusį premjerą Bere
govoy ir pareiškė, jog daryda
mas ją, jis niekuomet nenorėjo 
pravesti premjero Beregovoy 
teismą. Reynaud taip pat pa
sakė, kad prieš šešis mėnesius, 
kai tuometinis ministras pirmi
ninkas Beregovoy išdėstė vals-

parodoje užmegztais ryšiais. 
Parodos metu jie j au deri
no konkrečius planus su Bal
tarusijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įvairių įmonių ir 
organizacijų vadovais. „Eesti 
energia" su „Alcatel" aptarė su
tartį dėl povandeninio kabelio 
tiesimo. 

Šiaulių elektros t inkla i , 
Kauno elektros tinklų pro
jektavimo institutas, Latvijos 
energetikai, Lietuvos įmonė 
TENA ir kelios kitos įmonės 
numato pasinaudoti „Alcatel" 
technologijomis ir patirtimi, 
sprendžiant problemas, išky
lančias jungiant senus ir naujus 
elektros perdavimo tinklus, 
diegiant visiškai naujas namų 
šildymo sistemas bei jas auto
matizuojant. 

• Lietuva ir Lenkija susitarė 
nereikalauti įvažiavimo vizų iš 
viena kitos piliečių. 

tybinio biudžeto deficitas 
neviršys 3% bendrojo vidinio 
produkto (angl...gross national 
producti"), analizės duomenys 
kelia susirūpinimą dėl Pran
cūzijos ekonominės ateities. 

Pranešime taip pat matoma, 
kad Beregovoy vyriausybės už
tikrinimai, kad Prancūzijos 
ekonomija nėra recesijoje, buvo 
neteisingi. Buvusioji Prancūzi
jos vyriausybės iš karto apskai
čiavo, kad 1993 metais krašto 
ekonominis augimas sieks 2.3% 
ir vėliau tą skaičių sumažino iki 
1.5%. Bet ekonomijos analizė 
rodo, kad šiais metais ji būsianti 
tik 0.4%. 

Kai dabartinis premjeras E. 
Balladur užsakė šią reviziją, jis 
sakė, jog tai padarė tam, kad 
Prancūzijos gyventojai turėtų 
tikrą vaizdą, kokia iš tikrųjų 
yra krašto ek nomija, prieš 
jam paskelbiar/ griežtus eko
nomijos suvaržomus. Analizė 
taip pat parode <ad ir socialinio 
draudimo ir pensijų atskiri 
valatybiniai b;udežtai taip pat 
turės apie 18 bilijono dolerių 
deficitus. 

Tad visas Prancūzijos deficitas 
siekia maždaug 6% bendrojo 
vidinio produkto — dvigubai 
tiek, kiek leidžia Maastricht 
gairės. Premjeras Balladur sa 
ko, kad Prancūzijos ekonomija 
paskutini karta buvo tokioje 
pavojingoje ekonominėje būk 
lėje tik II Pasaulinio karo metu. 

Dalis skirtumo tarp buvusios 
vyriausybės statistikų ir da

bartinės be abejo priskirtina ir 
tam, kad visos Europos recesi
ja yra daug sunkesnė, negu eko
nomistai pranašavo. Be to, 
Balladur vyriausybė taip pat 
turi interesų apjuodinti buvusią 
vyriausybę. Bet daug kas mano, 
kad premjeras Beregovoy manė, 
jog ši analizė galutinai sunai
kins jo garbę ir prestižą, ypač, 
kad neseniai paaiškėjo, jog jis 
buvo priėmęs 180,000 dol. pa
skolą be palūkanų iš versli
ninko, kuris vėliau buvo nuteis
tas už biržos piktnaudojimą. 

TRUMPAI 

— Rusijos žinių agentūra 
Itar-Tass pranešė, kad Rusija 
savo kareivių skaičių Latvijoje 
per vienerius metus sumažino 
nuo 57,000 iki 22,000, bet ne
paminėjo, kad daugumas demo
bilizuotųjų kareivių žada 
pasil ikti Latvijoje. Iš 2.7 
milijonų Latvijos gyventojų 
28% yra rusai. 

— Lenkijos prezidentas Lech 
Walesa pasiūlė Vakarų kraš
tams dalį Rusijai šelpti ski
riamų lėšų panaudoti perkant 
Rusijai skiriamus gaminius iš 
Rytų Europos šalių. 

— Danija balandžio 29 d. pap
rašė, kad Europos Bendrija iš
tirtų Ignalinos atominės elek
trinės saugumą, nes ji sudaro 
didelę grėsmę Europai. Danijos 
tyrimų ministras Svend Berg-
stein pasakė, jog kadangi 
Lietuva nepasirašė Vienos 
konvencijos dėl branduolinių 
avarijų, Vakarų firmos nenori 
pradėti remonto darbus, kad 
nebūtų traukiamos į teismą 
nelaimės atveju. Bergstein taip 
pat pasakė, kad EB turėtų 
ištirti taršos pavojų nuo buvusių 
sovietinių reaktorių, kurie buvo 
paskandinti jūroje. 

— Šiaurės Šalių gynybos mi
nistrai nusprendė nedovanoti ir 
neparduoti ginklų Baltijos vals
tybėms. Suomijos gynybos mi
nistrė pareiškė, kad Baltijos 
šalis daug svarbiau paremti 
švietimo programomis, nei duoti 
ginklų. 

— Lietuvos Banko valdyba 
pranešė, kad rengiamasi priva
tizuoti Lietuvos valstybinį ko
mercinį, Taupomąjį ir Žemės 
bankus. Lietuvoje viešintys 
Šveicarijos bankų atstovai 
pasisiūlė padėti privatizuoti 
bankus ir įdiegti jų parengtą 
kompiuterizuotą bankų paslau
gų sistemą. 

C hicaga, gegužės 7 d. — Visos 
Lietuvos politinės partijos, 
išskyrus LDDP, neigiamai įver
tino praėjusią savaitę įvykusį 
Lietuvos ambasadoriaus Wa-
shingtone Stasio Lozoraičio at
šaukimą, praneša „Draugui" 
korespondentas 'iš Vi lniaus 
gegužės 6 dieną. J is taip pat in
formuoja, kad „Tiesos" laik
raštyje buvo atspausdinti Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos vadovų Grožvydo Lazausko 
ir dr. Leono Kriaučeliūno pa
reiškimai, pritariantys Stasio 
Lozoraičio atšaukimui ir Vyta-
to Čekanausko paskyrimui. Vy
tautas Čekanauskas iki šiol ėjo 
Lietuvos generalinio konsulo 
pareigas Los Angeles, Kalifor
nijoje. Jis yra paskirtas laiki
nuoju Lietuvos reikalų patikė
tiniu — „charge d'affaires", kol 
bus paskirtas naujas ambasado
rius. 

Tačiau ambasadorius susilau
kė ir daug paramos. Lietuvos 
Seime opozicinė Tėvynės Santa
ros frakcija paskaitė pareiški
mą, smerkiantį amb. Lozoraičio 
atšaukimą, kaip LDDP politinį 
veiksmą ir prašantį prezidentą 
Brazauską sprendimą atšaukti , 
veikiant nepriklausomai nuo 
LDDP. 

Gegužės 5 d. iš Vilniaus am
basadoriui Lozoraičiui atėjo laiš-
i-as. pasirašytas apie 70-ties 
asmenų, kuriame ambasadorius 
buvo prašomas „lengvai nepasi
duoti dabartinės valdžios Lietu
voje spaudimui ir neapleisti 
ambasadoriaus vietos". Laiške 
toliau rašoma: „Užtikriname 
Jus, kad ir likę maždaug 
770,000 Lietuvos žmonių, prėju-
siuose rinkimuose balsavusių už 
civilizuotą Lietuvos ateitį, sun
kiai įsivaizduoja šią ateitį be 
Jūsų veiklos. Neįmanoma per
vertinti Amerikos lietuvių in
dėlio į Lietuvos laisvės bylą. 

Juk tiek nedaug telieka iki tik
ros nepriklausomybės. Reikia 
tik susitvarkyti nuosavą kiemą. 
Tačiau be Jūsų pagalbos tai 
t ruks labai ilgai". 

Tas skaičius parašų buvo su
rinktas, kaip rašoma laiške, tik 
per valandą, užtikrinant, jog jei 
reikėtų, galėtų sur inkt i ir 
770,000 ir gal net visą milijoną 
parašų. 

Gegužės 7 d. ambasadorius . 
Lozorai t is gavo laišką iš 
Lietuvos Centro Judėjimo, kurį 
tos partijos vardu pasirašė Sei
mo nariai Romualdas Ozolas ir 
Egidijus Bičkauskas. Jų laiškas 
pradedamas, paminint, ambasa
doriaus Lietuvai atiduotus 50 
savo gyvenimo metų, ir kad 
„per ilgus dešimtmečius oku
puotos ir aneksuotos Lietuvos 
vardas nebuvo išbrauktas iš 
pasaulio visuomenės atminties" 
didele dalimi amb. Lozoraičio 
pastangomis. „Vargu, ar Jūsų, 
Ekscelencija, nuveiktus darbus 
įmanoma įverstinti ordinais ir 
medaliais. Esame įsitikinę, kad 
geriausias įvertinimas — tai, jog 
Jūsų, Ekscelencija, vardą Lie
tuvos žmonės tar ia ir tars pa
garbiai". 

Laiške džiaugiamasi, kad 
amb. Lozoraitis sugeba pakilti 
virš dabartinės Lituvos politikos 
stilių, kurį „diplomatine kalba 
sunku įvertinti", ir kad amba
sadorius yra pasiruošęs ir toliau 
Lietuvai tarnauti . „Politikai, 
partijos ateina ir nueina — 
Lietuva viena", rašoma Centro 
Judėjimo laiške ambasadoriui. 

Laišką baigia, daugelio Lie
tuvos žmonių vardu dėkodami 
už pasišventimą Lietuvos labui 
ir linkėdami jėgų tolimesniam 
darbui. „Manome, kad taip pat 
turime teisę (ir net privalome) 
atsiprašyti už elgesį Jūsų, 
Ekscelencija, atžvilgiu, kuris 
vargu ar atitinka elemantarias 
padorumo normas", baigiamas 
laiškas. 

Lietuvos alyva 
Vilnius, balandžio 28 d. 

(RFE/RL) — Lietuvos ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
prašė Norvegijos, kad ji padėtų 
Lietuvai tapti mažiau priklau
soma nuo Rusijos naftos. Šiuo 
metu Rusija Lietuvai teikia 
98% jai reikiamos naftos. Spau
dos konferencijoje ministras pir
mininkas A. Šleževičius pareiš
kė: „Mes neturime kito naftos 
šaltinio ir Rusija tai išnaudoja, 
Lietuvai darydama politinį bei 
ekonominį spaudimą. 

Norvegija yra stambiausia 
Vakarų Europos naftos gamin
toja. Lietuvos premjeras kvietė 
Norvegijos alyvos kompanijas 
padėti Lietuvai modernizuoti 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonę, kuri kasmet gali per
dirbti po 12 milijonų tonų naf
tos. Šleževičius taip pat išreiškė 
viltį, kad Norvegijos firmos 
padės Lietuvai išvystyti savo 
alyvos laukus. 

Balandžio 28 d. švedų alyvos 
kompanija „OK Petroleum" 
pasakė kursianti bendrą įmonę 
su Lietuvos firmomis eksploa
tuoti po Lietuvos žeme esančius 
alyvos laukus, kunujose numa
toma, kad yra 10 milijonų sta
tinių įmanomos paimti naftos. 
Šiame alyvos lauke netoli Kre
tingos, kuris vadinasi „Genčiai", 
numatoma paimtą naftą rafi
nuoti Mažeikiuose ir sunaudoti 
Lietuvoje. Genčių laukas yra 
1,850 metrų po žeme ir manona 
duos alyvą apie 20 metų. 

Švedijos įmones „Svenska 

Petroleum Exploration AB" 
atstovas pareiškė: „Už kelių 
metų bus paimama apie 4,000 
statinių alyvos kasdieną, jei 
viskas eis pagal planą". Ši su
tart is padaryta po kelis metus 
trukusių diskusijų bei derybų ir 
švedų firmos čia investuos tarp 
15 ir 30 milijonų dolerių. Sven-
ska įmonės prezidentas Palle 
Svensson pareiškė: „Ši sutartis 
duos Lietuvai pajamas, kurios 
pagyvins jos ekonomiją, o mes 
tikimės, kad šis projektas ir 
Švedijai bus ekonomiškai įma
nomas". 

KALENDORIUS 

Gegužės 8 d.: Mykolas, Aud
rė, Džiugas, Mingaila. 

Gegužės 9 d.: Motinos diena, 
5 Velykų sekmadienis, Griga
lius, Edita, Austė. Butautas, 
Mingailas. 

Gegužės 10 d.: Antoninas, 
Beatričė, Putinas, Servaida. 

Gegužės 11 d.: Mamertas, 
Miglė, Roma, Skirgaudas. 

O R A S CHICAGOJE 

Šeštadienį saulė tekėjo 5:39, 
leisis 7:56. Temperatūra dieną 
81 F (27 C), dalinai saulėta, 
naktį 57 F (14 C). 

Sekmadienį saule teka 5:38, 
panašus oras, kaip šeštadienį. 
Pirmadienį truputį vėsiau, da
linai saulėta, gali palyti. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 8 d. DAINAVOS MAGIKA IR 
NAUJI STOGAI 

IŠ ATEITININKŲ 
1 GYVENIMO 

RAŠINĖLIŲ KONKURSAS 
MOKSLEIVIAMS 

Mieli moksleiviai, 

stebime, kaip kiekvienas jūsų 
bręstate ateitininkiškų idėjų 
pažinime ir įgyvendinime. Būtų 
labai malonu išgirsti iš jūsų, 
kaip sekasi ta brendimo „kelio
nė" . Todėl su entuziazmu 
skelbiame šių metų rašinių 
konkursą „Mano atei-
tininkiška kelionė į idealą". 
Rašinėlių rašymas suteiks jums 
progą permąstyt šią kelionę, o 
mums progą pasimokyti iš jūsų 
ir pasidžiaugti jumis. 

Rašinėliai turėtų būti trumpi 
— nuo vieno iki dviejų puslapių, 
t.y. rašant vienoje lapo pusėje 
(tik, reikalui esant, galima nau
doti antrą lapo pusę rašinėlio 
užbaigimui). 

Pasirašykite rašinėlį slapy
vardžiu ir nurodykite savo 
amžių, o prie rašinio formos pri
dėkite atskirą užlipdytą voką, 
kuriame bus lapelis su jūsų 
tikruoju vardu. Rašinėlius su 
voku siųskite: 

Monika Vygantas 
MASCV 

1193 S. Kenihvorth Ave. Apt. #3 
Oak Park, Illinois 60304 

iki 1993 m. gegužės 31 d. Raši
nėlius, kuriuose gausime po tos 
datos mielai perskaitysime, bet 
jiems nebus galima skirti 
premijų. 

Ateitininkas niekada nepasi
tenkina paprastumu. Jis nuolat 
siekia save ir savo aplinką pa
tobulinti. Mūsų ideologijoje yra 

parašyta, „...ateitininkai bando 
(pa)veikti gyvenimą idealu". 
Nors tas idealas yra nepasie
kiamas, jo nuolatinis siekimas 
iškelia mus į aukštesnį lygį, 
padaro mus geresniais žmonė
mis. Save keldami, mes galim 
kelti ir kitus, pakviesdami juos 
kartu su mumis į šią begalinę 
kelionę link idealo. 

Papasakokite apie savo kelio
nę į idealą. Savo kilimu ar esate 
iškėlę ir kitus? 

Stovykloje oficialiai praneši
me konkurso laimėtojus, o iš 
anksto skirsime šias premijas: 

Jaunesniems moksleiviams 
(9-to ir 10-to sk.) 

Pirma vieta — 100% vasaros 
stovyklos kainos. 

Antra vieta — 50% vasaros 
stovyklos kainos. 

Vyresniems moksleiviams 
(11-to ir 12-to sk.). 

Pirma vieta — 100% vasaros 
stovyklos kainos. 

Antra vieta — 50% vasaros 
stovyklos kainos. 

Kuopai, kurios didžiausias na
rių procentas konkurse 
dalyvaus, bus įteikta ypatinga 
premija. Dėl to skatinkite vieni 
kitus dalyvauti, netgi padisku
tuodami temą kuopos susirin
kimuose, tarpusavyje ar su 
kitais ateitininkais. Kiekvieno 
asmens mintys bus skirtingos ir 
ypatingos temos išvystyme. Dėl 
informacijos skambinkit Dainai 
Siliūnienei, tel. 708-852-7631. 

Sėkmės! 
Garbė Kristui! 

MASCV 

„Gajos" korp! susi r inkime pranešėjai,-os. Iš k. — dr. Danguolė Bortkevičienė 
— viešnia iš Lietuvos, dr D a n a Brazdžiūnaitė, dr. Ona Daugi rd ienė ir mo
dera tor ius dr . A n t a n a s Razma, Sr. 

MOKSLEIVIŲ DĖMESIUI 

Pranešama, kad dabartinės 
MAS CV laikas baigiasi. 
Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos suvažiavime, liepos 10 
d., Dainavoje bus renkama nau
ja MAS CV. Skatinam visus 
pagalvoti, kas galėtų sudaryti 
naują MAS CV sąstatą. MAS 
CV suplanuoja moksleivių atei
tininkų programas, kursus ir 
stovyklas. Sekite šį skyrių dėl 
papildomų žinių. 

MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI 

ATSIKURIA BOSTONE 

Kovo aštuonioliktą dieną gru
pė moksleivių susirinko Bosto
no Piliečių klube atkurti ateiti
ninkų kuopą. Susirinkimą pra
vedė Mirga Girniuvienė, o jai 
padėjo Vytas Sužiedėlis. Daly

vavo Moacir ir Varpas de Sa 
Pereira, Dailė Aukštikalnytė ir 
Dainora Kupčinskaitė. Pradėjo
me susirinkimą malda ir tada 
buvo aptariamos trys pagrindi
nės temos. Pirmiausia visi papą 
šakojo, dėl kurių priežasčių jie 
atvyko į susirinkimą bei kodėl 
ateitininkai jiems rūpi. Paskui 
diskusijos tema buvo žmogus ir 
jo santykis su gamta. Buvo kal
bama apie balansą tarp gamtos 
ir technologijos, gamtos vaidme
nį žmonių gyvenimui šiandien, 
ar žmogus yra tikrai toks žvėris, 
kaip kartais literatūroje pasiro
do ir pan. Pagaliau buvo svars
toma, kaip toliau tęsime veiklą, 
ar galime pasiskelbti tikra kuo
pa ir kokie užsiėmimai mums 
įdomūs. Susirinkimą baigėme 
malda. Tokia pradžia mokslei
vių ateitininkų veiklos Bostone. 
Visi norintys dalyvauti kviečia
mi. 

Dainora Kupčinskaitė 

1991-jų metų vasario 23 die
nos posėdyje Dainavos direk
torių taryba patvirtino naują 
stovyklos administratorių Ma
rių Gražulį. Tų pačių metų kovo 
16 dienos korespondencijoje 
„Drauge" buvo rašyta: „Marius 
Gražulis su Dainava suaugęs 
nuo pat mažens. Jis ten daugelį 
metų stovyklavo, dirbo ir vado
vavo, o nuo gegužės mėnesio 
galo ją administruos ir ten pat 
vietoje gyvens... Sėkmės Mariui 
naujose ir atsakingose pareigo
se!" 

Besiartinančių antrųjų sto
vyklos administravimo metinių 
proga Mariui buvo pateikta 
keletas klausimų. 

J a u n i m a s dažnai kaltina
mas, kad kratosi įsipareigo
jimų. Kas tave paskat ino tik
ra i a t sak ingas stovyklos ad
m i n i s t r a t o r i a u s p a r e i g a s 
apsiimti? 

Aš buvau komendantu 
jaunųjų ateitininkų stovykloje 
1990 metais. Stovyklos koordi
natorė Birutė Bublienė pasiūlė, 
mintį, kad aš apsiimčiau Dai
navos priežiūros pareigas. Si 
mintis visada buvo viena iš 
mano svajonių. Aš su jos siū
lymu greit sutikau. Tuo reikalu 
ji toliau kalbėjosi su Tarybos 
nariais, o jie su manimi. Esu 
dėkingas Birutei Bublienei už 
pradinę iniciatyvą. 

Kokią padėtį radai, perė
męs stovyklos administravi
mą? 

Dainava buvo gana gerame 
stovyje. Mano nuomone, A. 
Grigaitis, baigdamas adminis
travimo darbą, ją paliko geres
niame stovyje. 

Kokios tavo svarbiausios 
pareigos? Kas pareikalauja 
daugiausia laiko? 

Mano svarbiausia pareiga yra 
patarnavimas. Daugeliu atvejų 
aš esu vienintelis Dainavos 
atstovas, kurį stovyklaujančios 
grupės mato. Aš Dainavai turiu 
a ts tovaut i kaip mandagus, 
sąmoningas administratorius. 
Grupės manimi pasitiki, kad 
viskas bus švaru ir sklandu. 
Dainavos taryba manimi taip 
pat pasitiki, kad stovyklau
jančios grupės grįš. Pačios 
stovyklavietės patalpų valymas 
pareikalauja daugiausia laiko. 

Iš visų iki šiol tavo atliktų 
darbų, kuo esi labiausiai pa
tenkintas? 

Tai būtų patarnavimas sto
vyklaujančioms grupėms. Kiek
viena grupė, stovyklavusi Dai
navoje man ją administruojant, 
norėjo vėl grįžti. 

Kas tau kelia didžiausią 
rūpestį? Kokie yra sunkiai 
pašalinami trūkumai? 

Man labiausiai rūpi, kad 
stovyklaujančios grupės liktų 
patenkintos stovyklos patal
pomis ir švara. Didžiausias 
rūpestis, kad kas nors suges, ko 
aš pats negalėsiu sutaisyti, pvz., 
šildymo sistemos ar vandens 
pompos. Iki šiol tokių sudėtingų 
problemų nėra buvę, nors nieka
da nežinai, kas gali atsitikti. 
Kaip skautai sako — „Vis bu
dėk!" Aš bandau tuo vadovau
tis. 

V a s a r o s metu s tovykla 
daugiausia naudojasi atei
tininkai. Kaip įvertinti mokyk
linio amžiaus ateitininkų sto
vyklas? Ką matai jose vertin
go? 

Vasaros stovyklose sto
vyklautojai gali atsidusti nuo 
miesto ir šeimos gyvenimo ir 
gali pastebėti Dievo dvasią savo 
tarpe - namuose, Dainavos gam
toje, draugystėje. Naujoje ap
linkoje jie turi laiko daugiau 
mąstyti. 

Kas keistina? 
Atrodo, kad stovyklautojai 

atvažiuoja persikrovę materia
linėmis gėrybėmis — radijo apa
ratais, kompaktinėmis plokš
te lėmis , saldainiais ir 1.1. 
Dainava turėtų būti vieta, kur 

atsigaunamą nuo aplinkos 
spaudimo ir įtampų. 

Grįžtant į tavo d ienas 
moksleiviuose ateitininkuo
se, k a s atmintyje i š l iko 
kaip iškilūs stovyklų mo
mentai? 

Cia turiu labai įdomų 
atsakymą. Oficialiai aš niekada 
nestovyklavau moksleivių atei
tininkų stovykloje, nes per visas 

savo moksleivio metų vasaras, 
aš buvau Dainavos darbininku. 
Tad per visas moksleivių sto
vyklas aš jas stebėjau tik iš tolo. 

Kokie stovyklų vadovai 
liko sektinais pavyzdžiais? 

Kadangi aš nedalyvavau 
moksleivių stovyklų pro
gramose, negalėčiau tiksliai at
sakyti. Tačiau didžiausią įspūdį 
darė Arnoldas Kungys. Jis buvo 
draugiškas, sukūrė smagią nuo
taiką, bet taip pat žinojo, kaip 
palaikyti tvarką. 

Nors ateitininkai seka savo 
ideologiją ir tradicijas, su lai
ku išryškėja kartų skirtumai. 
Kaip dabartinės moksleivių 
ateitininkų stovyklos skiriasi 
nuo ankstyvesniųjų? 

Man atrodo, kad stovyklos 
šiuo metu yra geriau organi
zuotos. Temos yra realios ir 
įdomios. Su geresniu organi
zuotumu yra pavojus, kad suma
žės stovyklautojų spontanišku
mas. Bet manau, kad stovyklos 
vis tiek gerėja ir tobulėja. 

Kuo stovyklos yra pana
šios? 

Jaunatviška šypsena ir nauji 
susitikimai su draugais, mano 
nuomone, yra pagrindine Dai
navos magija. Jei Dainava tai 
praras, ji neišsilaikys. 

Gyvenimas bėga... Kokių 
pagerinimų gali tikėtis šios 
vasaros stovyklautojai? 

Jie ras naujus stogus ant val
gyklos, berniukų namelio ir 
garažo. Antrasis dr. A. Damušio 
vardo namo aukštas bus perda
žytas. Taip pat bus perdažytas 
konferencijos kambarys, įdėtas 
kilimas kambaryje už salės. 
Tikiu, kad ponia Petrulienė vėl 
pasodins gražių gėlių prie 
valgyklos, prie dr. Damušio var
do namo ir prie paminklo Ka
lantai. 

Kaip galėtų buvę ir dabar
tiniai Dainavos stovyklauto
jai prisidėti prie stovyklos 
tobulinimo darbų? 

Pirmiausia jie turėtų Dainavą 
labiau respektuoti. Amerikiečių 
grupės kur kas geriau Dainavą 
užlaiko. Jie nemėto šiukšlių ant 
grindų. Jie nešokinėja ant stalų 
ir kėdžių. Jie bando Dainavą 
palikti tokią, kokią rado. Lie
tuviškos išeivijos jaunimas Dai
navos nedavertina. Čia jau ne
gerai, ir jiems reikia diegti 
pagarbą Dainavai. 

Gal dar per anksti teirautis, 
bet kaip atrodo šios vasaros 
stovyklavimo kalendorius? 

Stovykla, kaip visada, yra 
pilna. Jaunieji ateitininkai, 
moksleiviai, Fronto bičiuliai, 
mokytojai, sendraugiai, tauti
nių šokių mokytojai ir skautai 
jau užsisakę laiką stovykla
vimui. Dar nežinia, ar lietuvių 
kilmės vaikų stovykla įvyks. 

Pabaigai a r dar norėtum 
ką pasakyti? 

Norėčiau pasakyti, kad Dai
nava yra išeivijos lietuvių 
palikimas ir mes visi turėtume 
ją remti. Čia yra daug šeimų ir 
draugystės istorijų. Jos neres
pektuojant ir jos tikslų neska
tinant būtų didelis šių asmeniš
kų istorijų įžeidimas. Mano tė
vai čia draugavo ir susižiedavo. 
Būkime tikri, kad ir daugiau 
panašių istorijų Dainavoje bus... 
Dainava taip pat yra ir koman
da. Daug žmonių dirba ją geri
nant, prižiūrint, kad Dainava 
toliau išlaikytų išeivijos 
palikimą. Dainavos taryba: V. 
Lelis, A. Grigaitis ir kiti padeda 
Dainavą išlaikyti. Tikimės, kad 
daugiau žmonių jungsis Daina
vos komandon ją gerinant, tuo 

M a r i u s Gražulis , Da inavos stovykla
vie tės admin i s t r a to r iu s . 

pačiu gerinant mūsų palikimą 
ateičiai. 

Ačiū, Mariau, už suteiktą in
formaciją ir pareikštas mintis. 
Sėkmės toliau mieląją Dainavą 
administruojant! 

Romualdas Kriaučiūnas ' 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympla Flelds. I I I . 
Tai. (708) 748 0033 
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DR. VILIUS MIKAiTIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRJRGAS 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8Ė — AKIŲ LIGOS 

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

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

penkt ir šeštd 9 v r -12 v.p p. 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

Ž'rdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Mamų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllls, ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

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. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)452-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS.M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susiianmą 
Tel. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5435 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštadieniais pagal sus'tar.mą 



Pakanka pasakyti: 

•v — 

„ACIU, MAMA!" 
Joks kitas žodis nesukelia tiek 

jausmų, tiek sentimento, kaip 
motina. Nepaisant visų sąvokų, 
apibūdinimų, graž ių išsi
re iškimų ir mei lės , kur ia 
pasaulio vaikai stengiasi apsup
ti savo mamą, rodos, kiekvieną 
kartą, kai tą vardą išmoksta 
tarti ir pakartoja savas kūdikis, 
pasaulis tampa šiltesnis, sve
tingesnis, švelnesnis, šviesesnis. 

Galbūt dėl to, kad pats tautos 
išlikimas priklauso nuo moters 
motinystės, ta moteris-motina 
yra ypač vertinama, gerbiama. 
Kokia motina, dažniausiai tokie 
ir vaikai. Ji pasėja pirmąsias 
auklėjimo, relingingumo, tė
vynės meilės sėklas savo vaiko 
sieloje. Net ir tuomet, kai, 
vaikui užaugus, tuos geruosius 
daigus nustelbia blogio pikt
žolės, jie neišnyksta, tik laikinai 
apmiršta, kaip žiemos speiguose 
sustingsta ir apmiršta gamta. Ir 
didžiausias nusikaltėlis savyje 
tebenešioja vaikystėje motinos 
įdiegtąsias dorybes, t ik sten
giasi jas ignoruoti, giliai nu
gramzdinti tolimiausiuose sielos 
užkampiuose, kad neiškiltų į 
paviršių ir nepažadintų sąžinės. 

Lietuviai nuo žiliausios seno
vės laikų gerbia, vertina ir 
apsupa savo motiną ypatinga 
meile. Sakoma, kad mūsų seno
je, gražioje kalboje yra net 80 žo
džių motinai pavadinti. (Įdomu, 
kiek mes patys jų galėtume su
rinkti?) Nepriklausomos Lietu
vos konstitucijoje (1922 m.) apie 
motiną įrašyta: „Motinystė yra 
ypatingoje valstybės globoje" 
(XIII sk., 98 str.). 1529 m. Lietu
vos Statute numatyta , kad 
vaikai privalo globoti savo 
motiną senatvėje. 

O kiek mūsų liaudis dainų su
dėjusi apie „motulę sengalvėlę", 
kiek pasakų sukūrusi, kuriose 
motinos rūpestis savo vaikais 
nesibaigia net su jos mirtimi. 
Vaikus, verkiančius prie jos 
kapo, motina aplanko, pavirtusi 
paukštele, globoja, apdengdama 
savo šakomis, jos sielai perėjus 
į kapuose augančią, liepelę... 

Lietuvių tau ta net sunkiau
sios priespaudos laikais buvo 
st ipr i , nes mot ina stovėjo 
tikėjimo, doros, lietuvybės sar
gyboje. Ji mokė vaikus dievo
baimingumo, mokė skaityti iš 
uždrausto lietuviško elemento
riaus, kad vaikas būtų „šviesus 
žmogus". Motinos meilė lydėjo 
knygnešius, tremtinius, savano
rius, partizanus... Susipratusios 
lietuvės motinos meilė, net toli 
nuo savo tėvynės, nepakito. J i 
šeštadieniais pripildė svetimų 
miestų mokyklas, tą vieną 
dieną pavadindama jas lietuviš
komis, kad jaunosios kartos 
nepamestų savo tapatybės. Mo
tinos meilė sukūrė jaunimo or
ganizacijas, s tovyklavietes, 
kuriose tęsiamas namuose jos 
pradėtas, religinio ir tautinio 
auklėjimo procesas. 

Ir anų laikų motulė prie ra
telio, ir svetimųjų kraštų did
miesčiuose lietuvė motulė „ant 
ratelių", vežiojanti vaikus į li

t u a n i s t i n ę mokyklą, susi
rinkimą, sueigą, lietuvišką 
renginį, yra ta pati, skatinama 
tų pačių vertybių, tik kitais 
metodais siekianti to paties 
tikslo: kad vaikas išaugtų „švie
sus žmogus", neprarastų savo 
tautinės tapatybės. 

Reikia tikėti, kad ir šių laikų 
lietuvė motina tėvynėje yra 
nepraradusi tų pagrindinių 
savybių, kurias liaudis ap
dainavo savo dainose, poetai 
savo eilėraščiuose, o visa 
lietuvių tauta — pagarbos kupi
nuose žodžiuose. Motina visais 
amžiais padėjo lietuvių tautai 
prisikelti, ji tai padarys ir 
šiandien. 

Apie motiną kalbėti yra ir 
lengva, ir sunku. Lengva, nes 
jos vardas susietas su anksty
viausiais pažinimo ir meilės 
jausmais; sunku, nes tiek daug 
apie motiną jau pasakyta. 
Amerikoje kiekviena metų 
šventė dvelkia dirbtinumu, yra 
pažymėta dolerio ženklu. Versli
ninkai, besirūpindami pelnu, 
stengiasi krašto gyventojus įtai
goti, kad reikia pirkti dovanas, 
sveikinimus, gėles. Motinos 
diena neapsieina be stipraus ko
mercinio spaudimo: pirkit, 
sveikinkit, dovanokit! Jeigu ne 
iš meilės, tai „kad taip reikia", 
visame krašte antrąjį gegužės 
sekmadienį aidi žodis „motina". 

Motinos diena — palyginti 
, jauna" šventė. Ji pradėta švęs
t i vos 1908 m. Philadelphijoje, 
bet netrukus pasidarė tokia 
populiari, kad pasklido po visą 
Ameriką, po visą pasaulį. 

Lietuvoje nepriklausomybės 
laikais Motinos diena buvo 
švenčiama pirmąjį gegužės sek
madienį. Mūsų vyresnieji tai 
gerai prisimena ir kartais iš
re iškia pasipiktinimą, kad 
Amerikoje „viskas vis kitaip". 
Tačiau reikia prisitaikyti ir prie 
gyvenamojo krašto papročių, o, 
antra vertus, Motinos dienos 
reikšmė juk ta pati, nepaisant, 
kurį sekmadienį ją švenčiam. 
Nieko nekenktų ir du pirmuo
sius gegužės sekmadienius mo
tinai skirti (kodėl ne visus 
keturis?), per daug nebūtų, nes 
mūsų mamos vertos pagarbos ir 
meilės. 

Ne visi šalia savęs dar turime 
gyvą savo mamą, ne visos mo
tinos aplink save turi savo 
vaikus, todėl Motinos diena 
atneša ir skausmo aitrumą. 
Galbūt vertėtų pasidairyti 
aplinkui — ar nėra kaimynys
tėje vienišos, užmirštos mo
tinos, kurios vaikai toli, o gal jos 
nenori prisiminti. Kaip būtų 
puiku, kad savo mirusios ar toli 
esančios motinos vardu padary
tume bent mažą džiaugsmą 
tokiai apleistai, pamirštai mo
tinai! O tie, kurie dar galime, 
apkabinkime savo mamą, iš
tarkime žodžius, kuriuos kar
tais pamirštame kasdieninio 
gyvenimo sūkuryje: „Ačiū, 
mama. Aš tave myliu!" 

D.B. 

Rimties valandėlė 

KUR KRISTUS EINA 

Čikagos lituanistinės mokyklos 3 ir 4 sk. mokiniai — rašinėlių ir eilėraščių konkurso laimėtojai. 
I eil. iš kairės: Aris Dumbrys, Nyka Aukštuolytė, Darius Sutrinavičius; II eil — Daina Valaitytė, 
Andrius Juška, Aušra Brooks, Viktorija Vanagūnaitė, Povilas Žukauskas ir Rasa Dovilaitė. 

Nuotr. Brunono Dovilo 

EINAMA SLIDŽIU KELIU 

Nuo pat pirmųjų dienų Bažny
čia išgyvena įtampą tarp noro 
išsaugoti tai , ką Kristus per 
apaštalus jai paliko — savo 
pirmykščio tikėjimo kraitį — ir 
būtinumo kai ką keisti, nes 
pasikeitė aplinkybės nuo to 
laiko, kai dar Kristus fiziškai 
buvo apaštalų tarpe. 

Taip rašo kun. Reginald 
Fuller savo komentare apie šio 
sekmadienio pirmą skaitinį iš 
Apaštalų darbų (Apd 6:1-7), kur 
apaštalai malda ir rankų 
uždėjimu pašvent ina savo 
pavaduotojus iš graikiškai 
kalbančiųjų tarpo, kad jie pa
tarnautų prie stalų. Bet jie, 
be abejo, buvo pašvęsti ne vien 
patarnavimui prie stalų. 
Graikiškai kalbantieji pirmųjų 
krikščionių tarpe buvo prašyti 
pasirinkti „septynis vyrus, tu
rinčius gerą vardą, pilnus Dva
sios ir išminties". Tokį įšventi
nimą — meldžiantis, uždėjus 
rankas — krikščionys perėmė iš 

Neseniai rašiau straipsnį, 
pavadintą „Vingiuotu keliu", 
kuriame pareiškiau daugelio 
lietuvių Lietuvoje nepasi
tenkinimą vyriausybės darbais. 
Tai nebuvo mano asmeninės 
mintys, bet skaitytos spaudoje, 
girdėtos radijo bangomis ir 
rastos gautuose laiškuose. 
Daugeliui tų minčių pritarė ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai. 
Praėjus kiek laiko, vėl pasigirdo 
Lietuvos neigiami reiškiniai, 
kurie sujaudino ir užsienyje 
gyvenančius lietuvius. Jie palie
tė ir mūsų gyvenamą kraštą — 
Ameriką. 

Pradžioje buvo užuominos, 
kad Lietuvos ambasadorius 
JAV St. Lozoraitis bus pa
šalintas iš einamų pareigų. 
Dabar jau oficialių asmenų 
padarytas sprendimas. Lietuvos 
vyriausybė teisiškai tą galėjo 
padaryti ir padarė. Tačiau ar 
būtinai turėjo taip daryti? Visi 
JAV gyvenantys lietuviai rėmė 
St. Lozoraičio pastangas ir 
morališkai, ir finansiškai. Jis 
atstovavo Lietuvai sunkiais 
okupacijos laikais, diplomatiniu 
keliu rėmė Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės siekius. Vals
tybės departamentas skaitėsi su 
jo asmeniu anais laikais ir 
dabar. Daug savanorių lietuvių 
dirbo ambasadoje beveik be 
atlyginimo, kad sumažintų am
basados išlaikymo išlaidas. Visi 
dirbo vieningai Lietuvos 
naudai, kad Lietuvai, išgyve
nančiai ekonomine krizę, kuo 
mažiausiai pinigų reikėtų išleis
ti. Amerikos lietuviai vieningai 
rėmė jo kandidatūrą į Lietuvos 

JUOZAS PLAČAS 

valstybės prezidentus. Trumpai 
pasakius, visa JAV lietuvių 
visuomenė šiuo atžvilgiu buvo 
vieninga: rėmė ambasadą ir am
basadorių. Atskiri asmenys, fon
dai ir organizacijos rėmė Lietu
vą visokiais būdais, kad 
palengvintų ten gyvenimą. 
Važiavo asmenys į Lietuvą, kad 
padėtų besikuriančiai valstybei, 
nors kai kurie ir buvo nedrau
giškai priimti. 

Kas darosi šiandien šiame 
krašte? Vieni siunčia pasitenki
nimo laiškus, o dauguma 
nusiminę laukia, kas bus toliau. 
Suardyta lietuvių vienybė. Ar 
vienybės ardymas y ra da
bartinės valdžios politikos dalis? 
Lietuvos valdžia turi žinoti, kad 
Lietuvos žemę tebemindo 
buvusioji okupacinė ka
riuomenė. Atidėliojami tos ka
riuomenės išvedimo terminai, 
pvz., Šiaulių aerodromo per
davimo terminas. Įvedimas 
naujų rusų dalinių neva padėti 
evakuacijai. Ar tie kariai, kurie 
dabar yra Lietuvoje, yra ligo
niai, invalidai, nepajėgūs fizi
niams darbams? Pagaliau rusų 
karininkų ir jų šeimų nepagrįs
ti reikalavimai. Rusai negali 
įsivaizduoti, kad Lietuva turi 
būti laisva ir nepriklausoma 
valstybė. Tegul dabartinė Lietu
vos valdžia pasiskaito Lietuvos 
istoriją, tai supras, kas yra 
Lietuva, ko visais laikais troško 
lietuviai. 

Senas, imperialistų varto

jamas, posakis yra: „Skaldyk ir 
valdyk". Visi žino to posakio 
neigiamą reikšmę, tačiau 
užmerkia akis, kad nematytų, 
k a s vyksta ir negirdėtų 
Lietuvos patriotų balsų. Kodėl 
pasitraukė rusų tankai nuo 
Vilniaus TV bokšto? Juos 
pribloškė lietuvių vienybė, be
ginklių lietuvių ryžtas būti lais
viems. Kas atkreipė pasaulio 
tautų dėmesį Lietuvai? Tai 
rankomis susikabinusių žmonių 
grandinė už laisvę. Net ir šie 
keli pavyzdžiai rodo vienybės 
jėgą ir reikšmę. 

Buvęs Lietuvos okupantas 
žino Lietuvos tvirčiausią ginklą 
— vienybę. Jo tikslas suardyti 
vienybę, išmušti iš lietuvių 
rankų stipriausią ginklą, kad 
galėtų tęsti savo griaunamąjį 
darbą. Gaila, kad dabartinė 
valdžia nemato mūsų priešų 
siekių, o gal nenori matyti. Bent 
šiuo metu reikėtų kuo mažiau
siai partijų, kuo mažiausiai 
abejotinos reikšmės darbų, bet 
visiems jungtis į vieną ir svar
biausią tikslą: sukurti stiprią 
Lietuvą, kad visų rankos būtų 
įjungtos į tą darbą. Opozicija ir 
pozicija neturėtų viena kitai 
prieštarauti, siekiant lietuvių 
vienybės. Kai Lietuvi, j nebebus 
priešo pajėgų, Lietuva atsistos 
ant tvirtesnių kojų, tada galės 
leisti sau ir tarpusavy pasigin
čyti, jeigu toks noras kiltų. 
Kiekvienas asmuo, kviečiamas 
į kokias pareigas, turė tų 
pagalvoti, ar aš būsiu naudin
gas tautos vienybei, ar tik tam 
tikros grupės asmenų naudai ir 
pasitenkinimui. 

žydų, kurie taip įšventindavo 
savo seniūnus — vyresniuosius. 
Šis pašventimas „tarnavimui 
prie stalų" yra laikomas pir
muoju diakonų pašventimu. 
Mūsų žodis „diakonas" yra kilęs 
iš graikiško „diakonein" — 
tarnauti, bet tas žodis yra 
vartojamas nusakyti ne vien 
tik paprastą tarnavimą, kaip 
prie stalų, bet taip pat ir pačių 
apaštalų tarnavimą, vado
vaujant t ikint iesiems. Šį 
graikiškai kalbančiųjų įšven
tinimą nulėmė du dalykai, 
anot kun. Fuller: 1. pačiame 
skaitinyje minima įtampa tarp 
žydų krikščionių ir nežydų 
krikščionių (iš tikrųjų, visi 
greičiausiai mokėjo graikiškai 
— Romos imperijos bendrą 
kalbą — bet ne visi mokėjo 
aramaiškai — Kristaus ir apaš
talų gimtąją kalbą) ir 2. apaš
talų noras oficialiai Bažnyčioje 
pripažinti nežydų krikščionių 
bendruomenės vadus, tuo iš
vengiant Bažnyčios skilimo. 

Apaštalų noras nuo pat pra
džios buvo išsaugoti vienybę 
Bažnyčioje, stengiantis rasti tei
singus sprendimus iškilusiuose 
konfliktuose, stengiantis išklau
syti ir suprasti visus Bažnyčios 
narius ir, pasitikint prisikėlusio 
Kristaus veikimu Bažnyčioje, 
net ir darant ką nauja, kai sąly
gos to reikalauja. Suvokę, jog 
nežydų krikščionių veikla 
Bažnyčioje yra pozityvi, Šv. 
Dvasios įkvėpta, ir norėdami iš
vengti skilimo, apaštalai juos 
oficialiai pripažino savo įgalio
tiniais. Bažnyčia su panašiais 
konfliktais susiduria ir 

šiandien, stengdamasi suvokti, 
kurie pakeitimai padės išlaikyti 
tikrąją Kristaus dvasią ir vieny
bę, kurie tam gali pakenkti. 

Antrasis skaitinys iš apaštalo 
Petro pirmojo laiško (1 Pt 2:4-9) 
naudojasi pamokslu, kuriame 
besiruošiantiems krikštui yra 
apibūdinama toji bendruomenė, 
į kurią jie nori įstoti. Čia 
kalbama jau apie kitokią kuni
gystę, negu pirmajame skai
tinyje — ne tą, kuri yra spe
cialiai duodama kunigams, bet 
visų krikščionių kunigystę. 
Kunigystės sąvoka yra perimta 
iš žydų — kunigai yra tie, kurie 
aukoja Dievui p a t i n k a m a s 
aukas — bet ji yra pakeičiama: 
mes a t n a š a u j a m e Dievui 
dvasines aukas. Savo gyveni
mus įjungdami į Kristaus gyve
nimą ir jo auką, mes save 
padarome Dievui patinkama 
auka. Nors netikintiesiems toks 
gyvenimas — a t s i s a k a n t 
daugelio žemiškų gėrybių ir 
k a r t a i s n e t u ž s i t r a u k i a n t 
kankinio mirtį — yra papikti
nimas, akmuo vidury kelio, — 
Kristaus sekėjams gyvenimas 
pagal Kristų yra ne kliūtis, o 
pats kelias į gyvenimą, nes 
Kristus yra visos Bažnyčios ker
tinis akmuo, ant kurio ji stovi. 

Evangelijoje (Jono 14:1-12) 
turime kitą Kristaus įvaizdį: jis 
ne tik eina tuo keliu, kuriuo ir 
mus kviečia eiti — pas jo Tėvą 
— bet pats yra ir tas kelias. Jei 
mes gyvensime taip, kaip Kris
tus, nuolat klausydamiesi Dievo 
— mūsų dangiškojo Tėvo — ir vi
suomet teigiamai atsiliepsime į 
jo kvietimus, mes eisime tuo 
keliu, kuriuo ėjo Kristus, ir 
nueisime ten, kur jis yra, kur jis 
ir mums ruošia buveinę. 

Bet t a i nere i šk ia , kad , 
eidami tuo keliu, mes maty
sime, kur jis veda. Dažnai, kaip 
ir Pilypas, kalbėdamiesi su 
Kristumi, norėsime, kad jis 
mums parodytų savo Tėvą, nes 
norime ko nors apčiuopiamo, ko 
nors konkretaus paremti savo 
tikėjimą. Bet žemėje negalime 
matyti Tėvo kitaip, kaip Kris
tuje. Tegalime tik patikėti Kris
tumi, kad matome ir Tėvą, kai 
matome Kristų savo artimame, 
kaimyne, bendradarbyje, šeimos 
naryje. 

Jei tuo tikėsime, Kristus mus 
užtikrina, kad darysime ir tuos 
darbus, kuriuos jis darė „ir dar 
už juos didesnius", nes Kristus, 
dabar jau būdamas pas Tėvą, 
mums duoda visas malones, 
kurių reikia, kad ateitume ten, 
kur jis yra. 

a.j.z. 

„Karvutei reikia vandenuko", sako Jokūbas Vodicka. 
Nuotr. Da inos Čyvienės 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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J i dabar atsistojo taip, kad krosnelė buvo beveik 

tarp jos ir manęs ir aš galėjau matyti visą nuo kojų 
ligi galvos. Krosnelė ėmė rausti, ir kambary šviesa dar 
labiau padidėjo. Tarp jos ir manęs galėjo būti trys 
žingsniai. Vikriu judesiu nusimetė suknelę, ir aš kone 
krūptelėjau. Ji irgi buvo be marškinių. Ji neturėjo net 
suplyšusių, kaip ana estė. Tik liemenėlis ir tamsios 
kelnaitės. Galbūt žalsvo brezento, kareiviškos. Grei
tai numetė viską ant savo lovos ir pasilenkė nusiauti 
kojų. 

— Nežiūrėk, — pasakė pasilenkusi. 
Nieko neatsakiau. Bijojau, kad mano balsas bai

siai virpės. 
— Užmigai? — vėl paklausė nebesiaudama. 
Aš vėl tylėjau. 
Tada ji greitai numetė kojines ant lovos, perbėgo 

kambarėlį, palindo po apklotu ir prisispaudė. 
Vėliau pasakė. 
— Matai, padariau kvailystę. Bet ne viena, abu. 
— Padarėm, — atsakiau. 
Aš neturėjau ką sakyti. 
— Tik nieko nesakyk! Tylėk. Tu toks protingas. Per 

daug. Aš nenoriu, kad būtum protingas. 
— Ne, šiandien aš neprotingas. 
— Aš laiminga, kad tu nenori būti protingas. Koks 

tu nuostabus berniukas. 
Pabudau nuo vėsumo. Pirma kambarys buvo labai 

karštas, ir mes užmigome neužsikloję. Pasijudinau at
sikelti. 

— Kur tu? — mieguistu balsu paklausė ji. 
Ji irgi atsibudo. 
— Noriu krosnį pakurstyti. 
— Paskiau, gerai. Dabar aš taip neišpasakytai tave 

myliu. 
Paskui tyliai atsikeliu ir nueinu prie krosnies. Pri

dedu sausų malkų ir šiluma greitai ima sklisti į kam
barį. Pro atdaras dureles matau ją — plačiai išsisklai
džiusią ir rankas už galvos užmetusią. Žiūriu į ją, ir 
per širdį numaudžia toks jausmas, lyg būčiau žmogų 
užmušęs. Pasižiūriu į laikrodį. Lygiai šešiolika minučių 
ligi traukinio. Tyliai, bet paskubomis imu rengtis. Ji 
miega ir nieko negirdi. Tarp mūsų dabar nėra net trijų 
metrų, tiktai stalo kampas, bet ji tikrai užsimerkusi 
ir nieko nejunta. Paimu lagaminėlį ir stabteriu, paskui 
greitai atidarau, išimu šilkinius apatinukus ir pade
du ant pagalvio. Ji suniurna, pasiverčia ant šono, susi 
glemžia juos ir prisispaudžia prie krūtinės. O krūtinė 
jos pilna, kaip iš Ingres Turkiškos vonios išimta 
Akimirksniu atsimenu šukas, estės marškinius ir pasi 
daro kažin ko gaila, net graudu. 

Tyliai uždarau duris ir tekinas pasileidžiu gat 
vėmis. Bėgu kaip persekiojamas. Už stovyklos išbėgęs, 
girdžiu traukinio dundėjimą, o dar galiuką pabėgęs ma
tau debesis durpėmis kūrenamo garvežio kibirkščių. 
Bėgu ir bėgu, ir vis atrodo, kad nebepaspėsiu. Į stot) 
nubėgam abu kartu, bet traukinys nesustoja: nudun 
da ir nudunda. Prekinis. Pasižiūriu į laikrodį. Keturias 

I minutes pasivėlinau. Kitas eis tiktai vakare, ir aš ne
bežinau, kur reikės dėtis per dieną. Grįžti nebenoriu, 
nebenoriu, nebenoriu! Nebent nueičiau pas Hilją. Su 
ta mintim perbraukiu ranka per lūpas. Salmė taip nuo
stabiai ryškiai ateina į galvą ir į širdį, lyg ką tik būtų 
su pilka apykakle ir pilka kepuraite praėjusi pro šalį, 
ir lengvutis kvepalų debesėlis tebedvelkiantis ore. 

— Ne. Traukinys vėlinasi keturiasdešimt minučių, 
— išgirstu tarnybinį geležinkeliečio balsą. 

Atsisuku. 
— O aš maniau, kad pasivėlinau, — palengvėjusių 

balsu pasako senyva, juodai apsirengusi, moteris. 
Nuo jos žodžių man irgi palengvėja. Prieinu prie 

jos įsitikinti ir sužinau, kad traukinys tikrai vėlinasi. 
Dabar tik pajuntu galvoj sunkumą ir sausumą gerklėj, 
bet vėjas pučia ir nuo to darosi geriau. Pavaikštau išil
gai perono, paskui atsisėdu ant senų pabėgių krūvos. 
Iš kažin kur dvelkia aštrus Karbolineumo kvapas, ir 
nuo to darosi dar geriau. 

įrieda traukinys. Nedidelis, vos keturi vagonai, bet 
skubėti nereikia. Vagonai apytuščiai, o iš čia tik kele
tas keleivių. Palengva einu, žiūrėdamas, kurio vagono 
langai mažiau lentomis užkalti. 

— Sveikas, — pasigirsta užpakaly. 
Atsisuku. Priešais stovi kaimynas. Jis visiškai 

neatrodo nelaimingas: žiūri tiesiai į veidą ir šypsosi, 
o aš stengiuosi žiūrėti į vagonus. 

— Atvažiuoji? — klausia. 
— Ne, išvažiuoju. Buvau atvažiavęs siuntinėlio. 
— Išplėštas? 
— Ne, tik apiplėšytas. Nė cigaretės neišimtos. 

Maisto palikau jums, man jo tuo tarpu pakanka, bet 
cigaretes pasiėmiau. 

— Kam save skriaudi? 
— Neskriaudžiu. Man užtenka. 
Greitai atidarau lagaminėlį, išimu dėžę cigarečių 

ir bruku į rankas. Jis ir tų nenori imti. 
— Kam tiek daug? 
— Nedaug. Man atsiuntė penkiasdešimt penkias 

tokias dėžes, penkiasdešimt pokelių. Žinai, koks iš 
manęs pypkorius, tai kada aš surūkysiu. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 
ROŽĖS IR DYGLIAI 37-oje 

SUKAKTYJE 
Kai Atvelykio popietę, prieš 

pat prasidedant operos „Nor
ma" lietuviškajam spektakliui, 
pažvelgiau į 2,500 sėdimų vietų 
turinčią Morton aukšt. mokyk
los auditoriją, tuščių kėdžių 
tebuvo matyti tik salės pačiuose 
pakraščiuose. Taip, mano aps
kaičiavimu, ką po poros dienų 
patvirtino „Drauge" paskelbta 
inforamcija, „Normos" spektak
lį stebėjo apie 2,500 žmonių. O 
operos valdyba prieš spektaklį 
pranašavo, kad tuo atveju, jei 
pavyks sutraukti apie 2,000 
publikos, tai šį kartą bus išlįsta 
be žymesnių finansinių nuosto
lių. Juoba ir solistai iš Lietuvos 
jokio išankstinio honoraro ne
nustatė. Pažadėjo pasitenkinti 
tuo, kiek Operos valdyba bus 
pajėgi jiems sumokėti. 

Scenoje nuskambėjus „Nor
mos" finalui ir netrukus choris
tams su solistais bei artimai
siais talkininkais susirinkus į 
Jaunimo centro mažąją salę pa
sidalinti tik ką pasibaigusio 
spektaklio įspūdžiais ir kartu 
pasidžiaugti įdėto nemažo dar
bo vaisiais, pirmiausiai užkal
binau maestro Alvydą Vasaitį, 
paprašydamas pasidalinti įspū
džiais. J is taip pasakojo: „įspū
džiai labai malonūs. Atrodo, kad 
„Norma" pavyko, nes po finalo 
mačiau ašarojančių veidų. Tai, 
mano manymu, finalas ištraukė 
tuos jausmus, kuriais pats kom
pozitorius norėjo publiką pa
veikti. „Norma" puiki, spek
taklis gražus, solistai ypatingi, 
džiaugiuosi pasisekimu. „Nor
moje" yra labai sunki partija 
sopranui. Tą partiją yra atlikusi 
Maria Callas, paskui ispanai, 
italai. O iš Lietuvos ir mes štai 
turim Ireną Milkevičiūtę..." 

Nieko nelaukęs ir užkalbinau 
čia pat sėdinčią I. Milkevičiūtę, 
šiltą, simpatingą solistę, su ku
ria teko maždaug prieš metus 
susipažinti Baltimorėje. Ji 
kalbėjo apie Čikagos Lietuvių 
operos vienetą ir publiką: „Dar 
ir dar kartą tikrai matau, kad 
žmonės su tokiu entuziazmu 
stato, daro, o publika tokia gera, 
šilta, ji tiesiog mus visus pa
laiko. Ir tai jautėsi, kai publika 
tau tokią įtaigą duoda. Tai tuo
met ir pats visas jėgas atiduodi, 
— pabrėžė solistė, toliau tęsda
ma: — Ačiū publikai už šį spek
taklį, ačiū publikai už tokį šiltą 
priėmimą. Ačiū visai operai, ku
ri taip stengiasi, kurios kolek
tyve dirba tokie geri žmonės..." 

Po to teko ilgiau pasikalbėti 
su buvusiu mūsų žymiuoju teno
ru Stasiu Baru, neapleidžiančiu 
nei vienos lietuviškos operos 
premjeros, nei vieno rimtesnio 
koncerto. Paklaustas apie vie
nintelio „Normos" spektaklio 
įspūdžius, jis pasakojo: „Aš 
manau, kad tikrai įspūdžiai di
deli. Žinai, mano norai yra, kad 
Čikagos Lietuvių opera statytų 
kuo daugiausia Lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Tačiau aš 
manau, kad „Normos" spektak
lis turėtų būti ta prasme reikš
mingas mums dėl to, kad ir pa
saulinėj scenoj, o juo labiau 
lietuvių scenoj, pastatyti „Nor
mą" yra labai didelis uždavinys. 
Ir kodėl? Kad ne visada gamta 
apdovanoja tautą Normos vaid
meniu. Šiuo metu esame laimin
gi, turėdami savo tarpe Ireną 
Milkevičiūtę, kuri tikrai šian
dieną parodė nepaprastai didelį 
talentą, dainuodama Normą. 
Praei ty pasaulinėj scenoj 
turėjom dvi Normas: tai buvo 
M. Callas ir antroji — Suther-
land. Šiandieną lietuviuose mes 
turime Ireną Milkevičiūtę ir 
galbūt aš tikrai neapsiriksiu, 
sakydamas, kad gali užtrukti 
dar 50 metų, kai lietuviai vėl 

galės pastatyti „Normą", ir at
siras kita Milkevičiūtė, kuri 
galės tą partiją išdainuoti..." 

„Aplamai kaip ve r t ina te 
„Normą" ir kokią mūsų Operos 
ateitį numatote?" 

„Aš tikrai teigiamai vertinu: 
ir visi solistai, ir ypač mūsų 
choras. Aš asmeniškai norėčiau, 
kad tas choras atjaunėtų. Ir aš 
manau, kad mes neturim teisės 
šiandien galvoti, jog šie metai 
yra paskutiniai Čikagos Lietu
vių operos gyvenime. Aš tikrai 
linkėčiau, kaip buvęs jos narys, 
ir būčiau tikrai laimingas, jei 
galėčiau sulaukti, kada Čikagos 
Lietuvių opera atšvęs savo 
50-ties metų sukaktį". 

„O ką apie Klovos „Pilėnus", 
kuriuos atnaujintus Lietuvių 
opera ruošiasi statyti ateinan
čiais metais, ir apie paramą 
Operai, ypač kai dabar esate 
finansiškai pajėgaus Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkas? 

„Tas irgi labai gerai: jau čia 
bus lietuviška opera. Man atro
do, kad ir tai operai reikės dalį 
solistų pasikviesti iš Lietuvos. 
Ir man atrodo, kad irgi nepap
rastai svarbu, kad šiandien mes, 
išeivija, jungiamės nors operos 
pastatyme su mūsų tautos ka
mienu, su mūsų Lietuva. Tas 
mus suartina, ir turim tikrai 
džiaugtis, kad pradėjom tą 
puoselėti. Šiandien matėm ir iš 
publikos reakcijos, ir savo 
širdyse išgyvenom, kad šitie 
pastatymai yra mums reika
lingi. Mes negalim jų palikti bei 
apleisiti. Aš noriu dabar taip 
pat pasakyti, kaip Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas, kad 
Lietuvių Fondas rems visada 
pastangas išeivijos ir bendras 
pastangas su kraštu, su tėvyne, 
kad mes dar daugiau suartėtu-
mėm, daugiau vieni kitus suras
tumėm", kalbėjo St. Baras, Či
kagos Lietuvių operai numaty
damas Lietuvių Fondo paramą 
ir viltingą ateitį. 

Tačiau po kelių minučių čia 
pat Jaunimo centro mažojoje 
salėje Čikagos Lietuvių operos 
valdybos pirmininko Vyt. Ra-
žiaus tartame žodyje, šalia iš
reikšto optimizmo, nuskambėjo 
ir pasimistinė gaida: „Spek
taklis pasibaigė, ir buvo gaila 
išeiti iš tos scenos, kurioje mes 
jau dešimtą kartą buvome. Būtų 
džiaugsmas, jei tai nebūtų pa
skutinis įvykis... Mūsų operinės 
veiklos sritis jau rodo negerų 
simptomų, reikia greitai susirū
pinti. Tą rūpestį gerai suprato 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vadovybė, kai, dr. V. Vasai-
tienės rūpesčiu, buvo išrūpinta 
mums auka. Būtų gera, kad ir 
kitos organizacijos pasektų 
PLB valdybos pavyzdžiu..." 

Iš „Normos" programoje pa
skelbto aukotojų sąrašo matyti, 
kad stambiausią auką — 4,000 
dol. davė Lietuvių Fondas per
nykštei skolai už salę sumokė
ti, antroje vietoje Illinois Arts 
Council, davęs 3,780 dol., ir 
trečioje PLB su 2,000 dol. auka. 
Operos valdybos pirmininko V. 
Radžiaus susirūpinimas dėl „ne
gerų simptomų" sugestijonuotų, 
kad Operos mecenatus bei rėmė
jus retina nuovargis, senatvė ir 
ypač mirtis. y j p 
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Užsilmam maisto tiekimu (cataring) 
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Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 We$t 69th Street, Chkago. IL 6 0 6 2 9 

Iš Bellini ..Normos" finalo: Bronius Tamašauskas, Irena Milkevičiūtė ir Lietuvių operos choras. 
Nuotr. Martyno Vidzbelio 

LIETUVOS MEDIKAS 
AMERIKOJE 

Šių metų kovo-balandžio 
mėnesį garsiose Clevelando 
klinikose stažavosi kaunietis 
daktaras Virgilijus Uloza, MD, 
PhD, sekdamas prof. dr. Petro 
Stirbio pėdomis, kuris čia kelis 
mėnesius buvo svečias konsul
tantas širdies plakimo regulia
torių įsodinimo srityje. Dr. 
Uloza gimė Kaune 1952 m. 
rugpjūčio 29 d. Jo žmona In
grida yra gydytoja neurologe 
Kauno Medicinos akademijos 
klinikose; juodu augina septyne
rių metų sūnų Mantą ir ket
verių metų dukrelę Norą. 

Baigęs Kauno vidurinę 
mokyklą, Virgilijus įstojo į Kau
no Medicinos insti tutą. Jį 
baigęs, atliko trejų metų aspi
rantūrą Pirmame Maskvos Me
dicinos Institute. Doktorato tezę 
gerklų mikrochirurgijos tema 
paruošė ir ją apgynė Maskvoje 
1982 metais. Baigęs Maskvos 
institutą, dvejus metus staža
vosi ausų, nosies ir gerklės ligų 
katedroje Kaune, po to viene
rius metus Kauno klinikose. 
Nuo 1982 metų jis dirba Kauno 
Medicinos akademijoje, Kauno 
Med. akademijos ausų, nosies ir 
gerklės ligų klinikoje ir yra 
Lietuvos Otolarintologų drau
gijos viceprezidentas. 1990 m. 
Belgrade vykusiame tarptau
tiniame chirurgų-otarintologų 
kongrese jis susipažino su dr. 
Harvey Tucker, Clevelando 
klinikų otolarintologijos depar
tamento vedėju. Malonios pažin
ties metu dr. Uloza išreiškė savo 
svajonę praleisti kiek laiko 
vienoje iš garsiausių pasaulyje 
k l in ikų . Po konferencijos 
užsimezgė susirašinėjimas, ir 
pagaliau jam atsiuntė kvietimą 
stažuotis vieną mėnesi minė
t a m e Clevelando klinikų 

skyriuje. Čia jis stebėjo klinikos 
darbo procedūrą, ligonių 
priėmimą, klinikinius tyrimus 
ir operacijas, o Lietuvoje jis 
užsiima chirurgija. 

Atvykęs pirmą kar tą į 
Ameriką, dr. Uloza bandė su
gerti daugybę naujų įspūdžių. 
Aplankius Vakarų Vokietiją, 
chirurgų kongreso metu Ams
terdamą, taip pat Prahą ir Han-
noverį, jam ypatingą įspūdį 
Amerikoje padarė nepaprastai 
dideli atstumai, dangoraižiai ir 
turtingo krašto tvarkinga aplin
ka. Atskridus į New Yorką, jį 
pasitiko du vietiniai lietuviai. 
Ten jis praleido vieną parą ir 
turėjo progą apžiūrėti miestą. 
Clevelando aerouoste jį pasitiko 
clevelandietis jo globėjas Ignas 
Janavičius, su kur iuo jį 
supažindino Toronte gyvenantis 
daktaro Ulozo dėdė. Pokalbio 
metu dr. Uloza tvirtino, kad 
Amerikos lietuviai jam padarė 
labai gerą įspūdį ir jam buvo 
įdomu susipažinti su jų 
visuomeniniu gyvenimu. Jis gė
rėjosi įspūdingais Clevelando 
lietuvių namais, tautiniais mo
tyvais papuošta bažnyčia ir 
lietuvių gyvenvietėmis. Anot jo, 
atvykusius iš Lietuvos labai 
maloniai nuteikia lietuviškos 
pamaldos, maldų knygos ir 
bendravimas su tautiečiais po 
pamaldų. 

Dr. Uloza man parodė jo 
sukurtą „Gerklų ligų atlasą". 
Tai nuostabiai gražiai Vilniaus 
„Mokslo" leidyklos 1986 metais 
išleista knyga, kietais viršeliais 
ir daugybe nuotraukų, braižinių 
bei schemų ir lietuvių, anglų ir 
rusų kalbomis paaiškinamu 
tekstu. Spalvotos gerklų 
patologijos nuotraukos, darytos 
paties autoriaus, pradedant la-

ringoskopine operacija su nar-
kozu. Toliau seka labai vaiz
džios jo sesers Vilijos pieštos 
gerklų anatomijos schemos su 
vėžio augliais. 

Abejonės nėra, kad Lietuvos 
medicina yra atsilikusi nuo 
tarptautinio standarto, todėl iš 
Lietuvos atvykę medikai, kurie 
gauna progą įgyti patirtį ir su
sipažinti su naujausia medici
nos patarnavimo technika 
Amerikoje, labai prisideda prie 
Lietuvos medicinos lygio 
kėlimo. Dr. Uloza yra ne vien 
sužavėtas Amerikos lietuvių 
nuoširdumu ir gyvenimo lygiu, 
bet jaučiasi praturtėjęs žinojimu 
ir patirtimi, kurią galės panau
doti Lietuvoje. Tokios Lietuvos 
specialistų viešnagės Ameriko
je turi būti remtinos ir propa 
guojamos. 

Aurelija M. Balašaitienė 
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' Kaina Į vieną pusę Bilietus kelionei ten ir atgal įsigyti iki Dirželio 16 d. ir, 
21 dieną prieš išskrendant Lėktuvai kursuoja savaites dienomis. $16 JAV muito, imigracijos, 
išvykimo mokestis, kainą neįskaitytas Taip pat. bilietą perkant, reikia sumokėti: $101 
$3 patarnavimams ir $1 45 AFIS. 

Keleivis pasirūpina transportu į kitas Baltijos šalis 

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

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

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

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

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

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

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

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

Viena, Praha, Budapeštas 

GRUPINIAI SKRYDŽIAI: 

IŠSKRIDIMAI 

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

GRĮŽIMAI 

31 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 kelione su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo 
bilietą. Užsakome viešbučius bet kuriame Lietuvos mieste. Galima išnuomoti automobilius vienai 
dienai arba ilgesniam laikui. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis: AMERICAN TRAVEL SERVICE, 
9439 S. KEDZIE AVE., EVERGREEN PARK, IL 60642. Tel. 708-422-3000. Fax # 706-422-3163 

Po sėkmingo Nijolės Ambrazaitytės koncerto Clevelande. Iš k. - V Apanius, 
J. Budrienė, solistė Nijolė Ambrazaitytė, kun. G Kijauskas, S.J., ir pianis
tas Jacek Sobieski. 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

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

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

^ S p L . INTERNATIONAL 
\^FJ TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus 

CAROO — siunčiame oro linija 

2/Aifrai^ 
> kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

9S2S Soutti 79th Avemie 
Htekory HM, IMnote 60467 
T * . 709-430-7272 

223 Kalvarijų gatv* 
VNnliM, Lietuva 

iu i namus 

T«tofeiMl: 77-79-97 Ir 7743-92 

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 

EEE 
LENOER 



LIETUVIU TELKINIAI 

LOS ANGELES, CA 
SPEKTAKLIS 

„ETCHED IN AMBER" 

Kovo 12 ir 13 dienomis Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pir
mąkart čia taip buvo atlikta lie
tuvių autorių poezija, „Etched 
in Amber" pavadinta. Spektak
lį atliko Compass Theater 
Group aktoriai. „Etched in Am
ber" veikalas sudarytas iš 
poezijos eiliuotų ir neeiliuotų 
vertimų į anglų, kalbą ir pagal 
temą suskirstytas į keturias 
dalis: kilmė, meilė, karas, išei
vija. Dainų melodįjos jungia 
tarp savęs susijusių poezijos 
žodžių mintį ir įtikinančiai 
charakterizuoja kiekvienos 
dalies pobūdį — „O atsimenu 
namelį", „Kai aš turėjau kaime 
mergelę", „Vėliavos iškeltos 
plakas", „Eisim, broleliai, na
mo". Lietuvių kalba tiek ir 
tebuvo naudojama. Dvidešimt 
aštuonių poetų lyrika skambė
jo kita kalba Šv. Kazimiero pa
rapijos pertvarkytoje salėje. 

Ta salė buvo pertvarkyta 
Compass teatro srupės dalyvių. 
Per patį vidurį prie sienos, ant 
paaukštinimo trimis laiptų pa
kopomis, jungėsi plokštuma. 
Penkios apvalios nevienodo 
didumo kėdės kai kur, priekyje 
seno namo kraigas, užpakalyje 
medinė balta tvoros siena. 
Vyravo juoda spalva ir su 
variacijomis saulėtos dienos 
apšvietimas. Salėje aplinkui 
išdėlioti apvalūs s t a la i 
publ ikai . Viskas a t rodė 
paprasta ir aišku. Spektaklį 
atliko penki aktoriai,-ės, jų 
tarpe t rys jaunos moterys. 

„Etched in Amber" pirmasis 
pastatymas 1988-1989 metų 
sezone vyko Arts Club Theater 
grupės New Yorke, Aušros Var
tų parapijos patalpose. Pasta
tymą sukūrė ir jį paruošė bei 
režisavo lietuvė aktorė Rasa 
Allen Kazlas. Pastatyme tada 
dalyvavo jauni imlūs amerikie
čiai artistai, kuriems ši naujovė 
atrodė keista. Ši neišbandyta 
naujovė pasirodė ne vien kaip 
gūdus pasikartojimas ar imi
tacija, bet kažkas daugiau. Gy
venimo tikrovė, vaiski aplinka, 
pilna skambančios gyvos kalbos 
garsų, tvirto ir galingo pap
rastumo. 

Šio Los Angeles l ietuvių 
parapijoje spektaklio metu 
režisierius Ronald Hohn Drewes 
pakiliai pareiškė: „Aš turėjau 
laimę dalyvauti, Rasai Allen 
Kazlas vadovaujant, „Etched in 
Ember" pirmajame pastatyme. 
Nuo tada labai pamėgau poezi
ją, išmokau jos klausyti. J i 
padėjo man save patį giliau pa
žinti. Tie paprasti aiškūs žodžiai 
apie žemę, žmones, laiką neturi 
ribos. Švelnus, vos apčiuopia
mas pabudimas tebelaiko mane 
iki dabar. Ypač, šį spektaklį 
ruošiant čia, jums, lietuviams". 

Abejuose spektakliuose — 
penktadienį ir šeštadienį Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
publikos buvo daug ir ne vien 
tik l ie tuviškai kalbančios. 
Žmonės susimąstę klausė ir 
stebėjo pertvarkytos salės sceno
je vykstantį savo pačių gyve
nimą. Vėliau teko girdėti įvai
rių nuomonių: palankių ir ne
kasdieniškų. Kai kurie svečiai 
amerikiečiai pastebėjo, kad čia, 
aišku, nėra anglo-saksų kūrybos 
didingumo, bet grynas etninis 
sentimentas, patraukliai išlai
kytas, kaip pasikalbėjimo prie
monė nacionalinės kultūros 
apimtyje. Kiti teigė, kad tokia 
poezijos pristatymo forma savo
tiškai įdomi, nes sceniniais pasi
keitimais poetinio turinio kon
tekstas pasilieka neišblaškytas, 
o, priešingai, labiau išryškėja 
poezijos žavesys, pvz. Leonardo 
Andriekus „Insek in Amber" 
ar Juozės Auguataitytės-Vaičiū
nienės „A Springtime Glance on 
Orchard in June". 

Lietuviams žiūrovams dar bu
vo ir kitoks džiaugsmas — 
malonus uždavinys ištisą „Etch
ed in Amber" poezijos vakarą 
iš angliškų tekstų spėlioti, 
kieno kūryba. 

Pertraukos metu publika dali
nosi įspūdžiais, užkandžiavo, 
užsigerdama vynu. Tylus šne
kesys sklido salėje: kiekvienas 
pageidavo išgirsti kito nuomo
nę, pasidalinti skaidriu momen
to išgyvenimu, nauja patirtimi. 
Prie geros nuota ikos prisidėjo L o s Angeles vykusių politinių studijų savaitgalio daly vii Aldona ir poetas 
geri užkandžia i ir geras v y n a s B e r n a r d a s Brazdžioniai užkandžių metu dalinasi įspūdžiais su Lietuvos am-
Tuo pasirūpino Cafe Montana 
(iš Santa Monica) savininkai Šil-
kaičiai. 

Compass tea t ro aktoriai-
Ronald John Drewes, Alan Ar-
rivee, Kim Weild, Carrie Robin-
son. Lois Masten. Visi jie atliko 
vienodo svarbumo vaidmenis, 
savo skirtingo būdo ypatumais 
ir nuosaikiu jausmingumu 
iškeldami lietuviškumą mums 
neįpratu orumu. Jų dainavimas 
buvo j au t rus , suprantamai 
tariami žodžiai nuotaikų ir min
ties pasikeitimuose. Aukštas 
meninis lygis interpretacijoje 
buvo aiški jų akademinio išsila
vinimo atestacija. Publika taip 
pat pradžioje juto. Tamprus 
ryšys tarp jų penkių nepaleido 
klausytojų dėmesio nei 
akimirkai. 

„Etched in Amber" poezijos 
spektaklį, kurio apšvietimas 
Leila Torres Drewes, scenos 
priežiūra Celeste R. Goblovvsky, 
rengė Šv. Kazimiero lituanis
tinė šeštadieninė mokykla. Mo
kyklos vedėja Marytė Newsom 
dėkoja visiems atsilankiusiems 
į abu spektaklius. Atsilankiu
sieji ilgais plojimais dėkojo jai ir 
aktoriams už ilgai nepamiršta
mus du vakarus, gintare įspaus
tus. 

Stasė V. Šimoliūnienė 

„LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIES" VEIKLA 

Pernai dr. Audra Deveikytė, 
vaikų ligų specialistė, gyve
nanti ir dirbanti Los Angeles 
apylinkėje, paklausė manęs, 
kaipo Los Angeles „Birutės" 
draugijos pirmininkės, ar mūsų 
organizacija sutiktų prisidėti 
prie priežiūros vaikų iš Lietu
vos, kuriuos vietinė Shriners li
goninė gali priimti nemokamai 
gydyti. Paaiškino, kad „Lietu
vos Vaikų Vilties" organizacija, 
veikianti Čikagoj, jau per ją at
siuntus prašymus ir tikisi, kad 
viena mergaitė, serganti scolio-
sis liga bus gydoma mūsų mies
te. Prašė surasti kambarį ligo
nei ir mamai, kuriją lydės. Pra
dėjom kalbinti losangeliečius, 
klausinėti, kas turi nenaudo
jamą kambarį, kas turėtų laiko 
jas pr iž iūrė t i , pavežioti, 
pavertėjauti, ir, kai reikės, pa
guosti. 

Mūsų telkinyje geraširdžių 
netrūksta. Pasikalbėjus su kitų 
moterų organizacijų pirmi
ninkėm, supratau, kad tam dar
bui yra entuziazmo. Sužinojau, 
kad Los Angeles Lietuvos Duk
terys jau buvo nusiuntusios 
„Vaikų Vilčiai" 3000 dol. auką. 
Ir asmeniškų aukų nemažai 
nukeliavo į Čikagą iš čia. 

Klebonui Olšauskui jautriai 
paskelbus reikalą iš sakyklos, 
po Mišių atėjęs ponas Sturonas 
pasiūlė kambarį. Aukotojai 
pradėjo duoti vokelius pinigų 
dar formaliam vajui neprasi
dėjus. Tarėmės su Lietuvos 
Dukterų pirmininke Regina 
Gasparoniene, Lietuvių Moterų 
Federacijos pirmininke Danute 
Baltutiene, ir Skaučių graži-
niečių pirmininke Danute 
Balčiene. Sendraugėm ateiti
ninkėm sutiko atstovauti Dali-
lė Pol ikai t ienė . Lietuvos 
Dukterų iždininkė Ingrida Jode-
lienė apsiėmė tvarkyti iždą, nes 
tam tikslui a.a. Bronės Medziu-
kienės prisiminimui jau buvo 

basadorium Česlovu Stankevičium. 

suaukota Lietuvos Dukterims 
405 dol. „Vaikų Vilties" vietinis 
fondas buvo pradėtas. Į šį ad hoc 
komitetą įstojo birutietės Laima 
Ringienė ir Laima Jarašūnienė. 
Liko laukti viešnių atvykimo. 

Liepos mėnesį sužinojom, kad 
j Los Angeles Shriners ligoninę 
priimtos net 3 mergaitės: Laura 
Jakimavičiūtė iš Klaipėdos, Ir
ma Gudijūtė iš Plungės ir Edi
ta Ivanovą iš Kazlų Rūdos. Jos 
atvykstančios su mamytėmis 
rugsėjo gale. Visi ankstyvesni 
planai turėjo keistis. Apsi
ginklavusios naudingais čika-
giškių patarimais ir savais 
gerais norais, pradėjom ieškoti 
butų, baldų ir daugiau gera
darių. 

Pavyko visus tris surasti. Prie 
pat parapijos esančių butinių 
namų savininkas, gerai žinomas 
Lietuvos reikalams geradaris 
Gasparas Kazlauskas sutiko 
priimti mergaites su mamom j 
du butus su labai dideliu 
papiginimu. Atsirado ne tik 
skolintų, bet ir dovanotų baldų. 
Pasisiūlė savanoriai, jaunų ir 
senesnių kartų, juos iš visų 
kampų suvežioti. Aukotojai prie 
mūsų staliuko po Mišių vis atei
davo su aukomis. Per laidotu
ves, vietoj gėlių, buvo aukojama 
„Vaikų Vilties" vietiniam fon
dui. Organizacijos, kaip ir 
anksčiau minėtos Lietuvos Duk
terys, irgi smarkiai prisidėjo: 
per Lietuvių dienas Los Angeles 
D.L.K. Birutės draugija paskyrė 
visą pelną dešrų ir duonos par
davimo šiam tikslui: 712 dol., 
Juozo Daumanto Šaulių kuopa 
per Birutiečių sukaktuvinius 
pietus savo 1000 dol. auką prašė 
tam irgi paskirti. Šv. Kazimiero 
šeštadieninės lietuviškos mo
kyklos vaikai nupirko po kelias 
naujas pagalves mergaitėms. 
Čia tik keli pavyzdžiai mūsų 
kolonijos entuziastingo įsiparei
gojimo šiam darbui. 

Atvyko visų laukta diena. 
Komitetas susitiko aerouoste 
laukti viešnių: svetimi kelei
viai, pamatę foto aparatais apsi
ginklavusius vyrus ir moteris 
pasiruošusias trispalvius 
balionų buketus ir gėles įteikti 
mergaitėms ir mamoms, be abe
jo, manė, kad čia laukiama la
bai svarbių dignitarų. Jau iš 
tolo pamatėm, kaip nedrąsiais 
žingsniais iš lėktuvo ateina trys 
poros mamyčių ir dukrelių. Kai 
tik susigaudę, kad čia jų taip 
laukiama, nušvito veidai 
šypsenom, susidraugavom ir 
pamilom jas visas. 

Atsirado žmonių, kurie, su
prasdami, kad reikia padėti 
mergai tėms ir mamoms 
užsimiršti, kad jų laukia pa
vojinga operacija, pasisiūlė 
padėti jas užimti ir išblaškyti: 
Rima ir Vaidotas Baipšiai pasi
kvietė visas savaitgaliui į savo 
namus ir nusivežė dienai į Dis-
neyland, o Giedrė ir Rimtautas 
Petraičiai pavežiojo Los Angeles 
įlankoj savo jachta ir pavaišino. 

Keletą savaičių po Lauros, Ir
mos ir Editos atvykimo, sužino
jom, kad į Shriners ligoninę pri
imtos sesutės Milda ir Rūta 

rūpestingai prižiūrėjo ir visur 
vežiojo. Pukštaitėms ir kitoms 
t r ims mergaitėms linksmą 
dieną parūpino Universal 
Studios amerikiečių fundacija, 
Starlight Foundation, prižiū
rinti rimtai sergančius vaikus. 
Už jų dosnumą esame labai 
dėkingi. 

Lietuviškos mokyklos vaikai 
ir mokytojai labai draugiškai 
priėmė į savo tarpą mergaites 
per visas savo šventes ir pobū
vius. Parapiečiai už jas meldėsi 
per sunkiausias operacijų ir 
gydymosi dienas. Jos per tą lai
ką tapo mūsų šeimos narėmis. 
Pergyvenom jų skausmus ir 
laukėm jų pasveikimo. 

Sausio mėnesio gale išlydėjom 
Irmą ir Editą su mamomis, o va
sario gale — Mildą ir Rūtą su jų 
mama. Visos išvyko gražiai, 
sveikai atrodančios, bet žino
damos, kad Lietuvoj dar turės 
prisižiūrėti ir gydyti. Dėka pasi
kalbėjimo komiteto narės 
Laimos Ringienės su Shriners 
ligoninės vyriausia operacinės 
gailestinga seserim Mary Pre-
jaun, ligoninė sutiko pritaikyti 
Laurai dirbtiną-ranką, nes ji 
gimusi be rankos. Ji dėl to pas 
mus bus iki gegužės galo. 
Tikimasi, kad bus užbaigtas pri
taikymas ir galutinė terapija. 

Liepos mėnesį pas mus at
vyksta labai apdegęs šešiametis 
berniukas. Neabejoju, kad ir jis 
Los Angeles ras mielus laikinus 
namus ir viso telkinio bus 
priimtas į šiltą, šeimynišką glė
bį. 

Dėkojame visiems, kurie prisi
dėjo prie mergaičių priežiūros. 
Tie, kurie galėjo, aukojo ir auko
ja savo laiką. I tą sąrašą įeina 
visi, kurie mergaites vežiojo 
visokiems pat ikr inimams, 
budėjo ir vertėjavo per ir po 
operacijų, vežiojo jas apsipirkti, 
aukojo kraują, pasikvietė į savo 
namus, aukojo baldus, kad 
galėtų patogiau čia gyventi. Tas 
sąrašas labai ilgas, tie gerašir
džiai žino, kas jie yra, komitetas 
ir vaikai labai jiems dėkingi ir 
Dievas, abe abejo, juos laimina. 
Kad nemanytumėt, kad Los An
geles ši veikla yra tik moterų 
darbas, reikia paminėti tris 
vyrus, kurie, nors savęs nelaiko 
komiteto nariais, įdėjo labai 
daug darbo valandų: tai An
tanas Vosylius. Ričardas Ringys 
ir Jonas Navickas. 

Danguolė Navickienė 

metų pradėjo groti smuiku. 
Muzika tapo būtinybe. Baigęs 
gimnaziją, įstojo į Vilniaus 
Valstybinę Konservatoriją. Šei
ma negalėjo suteikti normalios 
materialinės paramos, teko 
verstis privačiomis pamokomis. 
Nors gyvenimas nelepino, meilė 
tautinei muzikai ir unikaliam 
lietuviškam instrumentarijui 
ne tik neišblėso, netgi 
sustiprėjo. 

Baigęs konservatoriją, Stulga 
tapo liaudies ansamblių kūrimo 
iniciatoriumi. Tai buvo sunkus 
darbas, kadangi tuometinė 
sovietinė valdžia visiškai 
nenorėjo, kad žmonėse būtų gai
vinama tau t inė a tmint is , 
ugdoma meilė protėvių tradi
cijoms ir papročiams. Bet 
užsispyrusiam žemaičiui tai 
buvo akstinas dar smarkiau 
dirbti Tautos labui. Tokio užsi
spyrimo dėka Kaune gimė 
vaikų liaudies ansamblis „Tu
tutis", o 1983 m. ir Lietuvos 
Tautinės muzikos instrumentų 
muziejus. Visus eksponatus 
muziejui surinko Vaidotas 
Stulga, važinėdamas po Lietu
vos kaimus ir miestelius, bend
raudamas su paprastais kaimo 
muzikantais, kuriems muzikos 
instrumentai buvo jų dvasinės 
būsenos išraiškos priemonė. Po 
ilgo, alinančio darbo muziejus 
buvo atidarytas visuomenei. 
Lankytojai galėjo susipažinti su 
turtingu lietuvišku instrumen
tarijumi: nuo šiaudo birbynėlės 
iki ištobulintos šiuolaikinės bir
bynės; nuo senovinių skobtinių 
kanklių iki modernių chroma
tinių kanklių; o kur didžiuliai 
armonikų ir kitų tautų muzikos 
instrumentų rinkiniai. Muziejų 
aplankė tūkstančiai tautiečių ir 
užsienio svečių. Visi liko suža
vėti direktoriaus Vaidoto 
Stulgos meile tautinei muzikai 
ir sugebėjimu ta meile dalintis 
su kitais. Bet užsispyręs žemai
tis nenurimo. To užsispyrimo 
dėka šiuo metu prie muziejaus 
veikia „Tutučio" vaikų tautinės 
muzikos mokykla, kurioje 
mokiniai ne tik išmoksta groti 
tautiniais instrumentais, bet ir 
susipažįsta su savo tautos 
kultūra ir papročiais. Mokykloje 
dirba jauni mokytojai, kuriuos 
V. Stulga subūrė į darnų an
samblį. 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužės mėn. 8 d. 

STEIGIAMAS VAIKŲ 
TAUTINĖS MUZIKOS 
MOKYKLOS SKYRIUS 

Vaidotas Stulga gimė 
mažame Žemaitijos kaime, 
netoli Šilalės. Tėvai turėjo mažą 
ūkelį, kuris išmaitino visą 
Stulgų šeima Motina švelni, 
ramaus būdo moteris, auklėjo 
vaikus lietuviškoje katal i
kiškoje dvasioje Mažasis Vaido
tas nuo lopšio dienų girdėjo 
motulės dainuo amas lopšines, 
o vėliau labai mėgdavo 

Pernai muziejuje lankėsi 
Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdybos 
narys Edmundas Kulikauskas, 
žmogus pasišventęs lietuviškai 
veiklai, giliai suvokiantis tau
tinės dvasios gaivinimo 
būtinybę išeivijos jaunimo 
tarpe. Nuoširdaus pokalbio 
metu kilo mintis įsteigti 
„Tutučio" vaikų tautinės muzi
kos mokyklos skyrių Los 
Angeles, CA. 

Tuo tikslu gegužės mėnesį 
„Tutučio" mokytojų ansamblis, 
vadovaujamas Vaidoto Stulgos, 
atvyksta į Los Angeles. 
Numatomi koncertai Lojolos 
universitete gegužės 15 d. 7:00 
v.v. Disneyland, San Franciske 
ir Seattle tarptautiniame folklo
ro festivalyje. Koncertų metu 
žiūrovai galės pasigrožėti 
kanklių muzika, išgirsti šiaudo 
birbynėlę, lumzdelį, skudučius, 
birbynę, pasiklausyti nuostabių 
tautinių dainų ir pašokti 
lietuviškus ratelius, valsą bei 
polką, pritariant tautinei kape
lai, kurioje armonika groja Vai
dotas Stulga, smuiku — Dalius 
Ivanauskas, birbyne — Ričardas 
Navickas, kanklėmis — Aušra 
Masteikaitė, Danguolė Šim
kutė. Dileta Gervytė, dainuoja 
Stanislava Garbatavičiūtė. 

Pukštaitės iš Šilutės, atlydimos klausytis pasakų ir padavimų, 
mamytės Danutės Pukštienės. Tėvas buvo nagingas meistras 
Jos atvyko prieš pat savo opera- įr geras muzikantas, mėgdavo 
cijas. Jas priėmė ir globojo Los groti savo gamybos instrumen-
Angeles gyvenanti teta t a i s . Vaidotas, tu rėdamas 
Konstancija Prušinskienė. Ji jas absoliučią klausą, nuo penkių 

Na, o svarbiausias įvykis 
gastrolių metu tai du koncertai 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
gegužės 22 d. 7:30 v.v. ir 23 d. 
12:30 v. p.p. Gegužės 23 d. bus 
pasirašytas „Tutučio" vaikų 
tautinės muzikos mokyklos 
skyriaus įsteigimo statutas. Tai 
t ikrai reikšmingas įvykis 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių 
kultūriniame gyvenime. 

Amandas Ragauskas 

SAN F R A N C I S C O , CA 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

LB San Francisco apylinkės 
naujoji valdyba kovo 14 d. pasi
skirstė pareigomis ir aptarė šių 
metų veiklos planą. 

Valdybą sudaro: Evelina 
Mickevičienė — pirmininkė, 
Algis Bačanskas — vicepirmi
ninkas, dr. Augusta Šaulytė — 
sekretorė, Viktoras Palčiauskas 
— iždininkas, Dalia Grybinaitė 
Lee — korespondentė, Lila 
Pažemenienė — Baltų vakaro 
rengėja, Inga Marčiulionienė — 
šalpos reikalų vedėja ir Rimas 
Karklys — narys. 

Valdyba entuziastingai pra
dėjo savo kadencijos veiklą. Pir
mas renginys — Pavasario 
balius, gegužės 28 d. ruošiamas 
Treasure Island. Programą 
atliks svečiai iš Kauno — 
kanklių trio, o taip pat ir kiti 
senoviški muzikos instrumen
tai. Antroje programos dalyje 
prisidės armonika, skambės 
dainos. Visi kviečiami daly
vauti. 

Rugpjūčio 22 d. numatoma 
gegužinė (piknikas). Kiti ren
giniai: lapkričio 13 d. — Rudens 
balius. Ateinančių metų veiklos 
plane — Vasario 16-tos minė-
jmas ir kovo mėnesį — Baltų 
balius. 

Turime įvairių minčių veiklos 
plėtimui ir platesnių ryšių mez
gimui su Lietuva. Tikimės, kad 
visi apylinkės nariai aktyviai 
dalyvaus veikloje. Mūsų čia ne
daug, tad kiekvieno bendradar
biavimas yra svabus ir ver
tingas. 

Šia proga dėkojama praėjusios 
kadencijos valdybai už jos 
veiklą, sėkmingai suorganizuo
tas demonstracijas, budėjimus, 
politinę veiklą dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo ir 
jos pripažinimo. Dėkojama — 
Gintarui Federui, Carl Wycoff, 
Jūratei Raulinaitytei, Jonui 
Bleckai, Ramonai Budrienei, 
Marytei Currier, Phil Gilbert. 

TRUMPAI 

Barbara Bilsky pas t an 
gomis, Stanford universitetas 
paaukojo pilną talpintuvą me
dicinos reikmenų. Mums teko 
tik sumokėti pasiuntimo išlai
das. 

Ramutis Sagys , baigęs 
Berkeley gimnaziją, jau metus 
studijuoja lietuvių kalbą 
Vilniaus universitete. 

Jonas Steponaitis išvyko į 
Lietuvą ir Vilniaus Technikos 
mokykloje dėsto anglų kalbą. 

Žvaigždė V a l e n t i n a i t ė , 
lapkričio mėn. išvykusi į 
Lietuva, dirba Hermis banke, 
Vilniuje. 

Jūratės Raulinaitytės ir 
Kirk Schneider namuose 
prieš kelias savaites jaukiame 
pobūvyje vyko pašnekesys su 
Margarita Samatiene, dirbusia 
Lietuvos ambasadoje, VVashing-
tone, su ambasadorium St. 
Lozoriačiu. 

Gediminas Mažeika ir Lin
da Bushnell susižiedavo. Jų 
vestuvės numatomos spalio 
mėnesį. Abu birželio mėn. baigs 
studijas — Gandis mediciną — 
UC, Davis, o Linda — baigs dok
toratą iš inžinerijos UC, Berke-
ly. Abu darbo reikalais vyks į 
Lietuvą. Gandis — su sveikatos 
projektu. Jis bus vertėjas grupei 
University of Michigan dak
tarų, vyksiančių j Lietuvą. Lin
da Lietuvoje lankysis net dviem 
atvejais. 

Dalia Grybinaitė Lee 

OAKLAND, CA 
MIRĖ JŪROS KAPITONAS 

JONAS PLEŠKYS 

Balandžio 14 d.. Oakland. 
California, buvo rastas miege 
miręs Jonas Pleškvs. buvęs 
Tarybų Sąjungos povandeninio 
laivo kapitonas, kuris 1961 

metais savo laivą su visa įgula 
nuplukdė į Švediją. Autorius 
Tom Clancy, remdamasis kapi
tono Pleškio žygiu, parašė labai 
populiarų romaną, „The Hund 
for Red October", iš kurio buvo 
susuktas filmas su ga r s iu 
aktorium Sean Connery pagrin
dinėje rolėje. 

Jonas Pleškys gimė 1935 m. 
kovo 10 d. Tveruose, Žemai
tijoje, ūkio darbininkų (pagal 
Jono brolį, Telšiuose gyvenantį 
Antaną, „kumečių") šeimoje. 
Šeimoje augo septyni vaikai, 
tarp jų pasižymėjo Jonas ir 
Lietuvos teatro ir filmų artistė 
sesuo Eugenija Pleškytė. Jonas 
baigė pradinę mokyklą Ža
rėnuose, o Telšiuose Žemaitės 
vardo vidurinę mokyklą. Jono 
tėvai 1948 m. buvo ištremti į 
Sibirą. Nors Jonukas ir kiti 
vaikai pabėgo ir išsisaugojo nuo 
ištrėmimo, jie liko politiniai 
„nepatikimi" ir į aukštesnius 
mokslus niekur Lietuvoje Jono 
nepriėmė. 

Pašauktas į Tarybų Sąjungos 
prievartinę karinę tarnybą, 
Jonas pasižymėjo savo gabumu 
ir, nors komisarų vis liko poli
tiškai „įtartinas", už gabumus 
buvo rekomenduotas ir įstojo į 
Leningrado Aukštosios Jū
rininkystės mokyklą, kurią bai
gė jūros karininko laipsniu. 

1961 metais, nors buvo t ik 26 
metų amžiaus, Jonas Pleškys 
tapo povandeninio laivo kapi
tonas. Vieną dieną, išplaukęs su 
savo povandeniniu laivu iš 
Klaipėdos uosto žvalgybai į Bal
tijos jūrą, panaudojo progą ir 
nuplukdė laivą su visa įgula į 
Švediją. Jonui pasisekė (su 
pagalba įgulos nario) suklai
dinti laivo kompasą, taip, kad 
visa įgula manė, kad laivas 
plaukė atgal į Klaipėdą, ka i vis 
artėjo Švedijon. 

Kurį laiką teko Jonui praleis
ti slapstantis Švedijoje, kai 
sakoma, kad visos Europos 
KGB žvalgyba jo ieškojo, kad 
nepaspruktų iš Švedijos. 1961 
metais Tarybų Sąjunga dar la
bai brangino, saugojo ir slėpė 
žinias apie savo karinę būklę, ir 
todėl norėjo Pleškį sustabdyti, 
dar j am b ū n a n t Švedijoje. 
Tačiau Jonas pagaliau atvyko 
į Jungtines Valstybes, kur JAV 
valdžios žvalgybos ir apsaugos 
įstaigos jį globojo. 

Neseniai, žlugus komunis
tinei valdžiai, Vilniaus KGB 
archyvuose buvo rastas mirties 
bausmės sprendimo protokolas, 
kuriuo Jonas buvo nuteistas su
šaudymui. Šis sprendimas su
šaudymui galiojo ligi pat tary
binės valdžios žlugimo ir, 
sakoma, kad iš viso tik du užsie
nyje gyvenantys lietuviai buvo 
po šitokia mirties bausme. 

Jonas pats yra sakęs, kad nuo 
studentavimo laikų jis svajojo 
kaip nors pasprukti iš okupan
to rankų. Per paskutiniuosius 
trisdešimt metų Jonas ilgesnį 
laiką gyveno Amerikoje, nors 
plačiai keliavo ir po kitas šalis. 
Kurį laiką jis dėstė Stanford 
universitete. Kalifornijoje. Prieš 
dvejus metus buvo rastas auglys 
jo smegenyse. Paskutiniuoju 
metu, dėl sveikatos. Jonas buvo 
pasitraukęs į pensiją iš ko
mercinės laivininkystės firmos, 
kurioje buvo jo paskutinė tar
nyba. 

Pernai vasarą Jonas pirmą 
kartą grįžo Lietuvon. Kai prieš 
kelionę buvo paklaustas, kas 
jam bus įdomiausia pamatyti po 
trisdešimties metų, jis atsakė: 
„Aš tik noriu pavaikščioti po 
laukus ir pievas, kuriose bė
ginėjau, kai mažas buvau" . 
Norėjo ir svajojo grįžti Lietuvon 
gyventi, bet dėl silpnos sveika
tos ir pensijos išmokėjimo 
klausimų nespėjo to įvykdyti. 

Liūdinti duktė Jennifer ir 
v i enas v a i k a i t i s l iko 
Guatemaloje. Lietuvoje penkios 
seserys ir brolis. Jono pagei
davimu, dalis jo kūno pelenų 
bus pargabenti Lietuvon, dalį 
pasilieka jo duktė. 

D o n a t a s J a n u t a 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

TIESIAI IŠ LIETUVOS 
Rašau iš Lietuvos, kur at

vykau Ekonominių Reikalų ta
rybos (ERT) projektų tikslais. 
Kaip anksčiau pranešta šioje 
skiltyje, ERT žada išleisti lei
dinį anglų kalba apie verslo 
galimybes Lietuvoje ir taip pat 
suruošti verslo konferenciją Los 
Angeles mieste š.m. rugsėjo 
29-30 d. ERT taip pat prisidės 
prie JAV LB konferencijos Birš
tone suorganizavimo rugpjūčio 
16 -21 d. Tad rūpinausi šiais rei
kalais, susipažinau su eko
nomika, ieškojau remtinų eko
nominių projektų mums, 
Amerikos lietuviams, ir dalyva
vau pagal savo radijo lokatorių 
inžinieriaus specialybę viename 
Krašto Apsaugos ministerijos 
(KAM) projekte. 

Lietuvos žmonių ekonominė 
padėtis yra liūdna. Gamyklų 
darbininkai dažnai uždirba tik 
5-6,000 talonų per mėnesį. 
Šeimos maisto išlaidos yra apie 
10,000 talonų, o buto išlaidos, 
įskaitant elektrą, dujas ir 
vandenį, yra apie 3,000 talonų. 
Dviem dirbant, vos vos galas su 
galu suduriamas, neperkant 
rūbų ir kitų reikmenų. Yra 
gamyklų, kurios, naujai išdy
gusios, veržiasi į naujas nnKas, 
kur mokama net 15,000 talonų 
per mėnesį už darbą. Bet tai 
išimtys. Visa tai atsiliepia ir į 
vietinę rinką. T.y., jau mažiau 
perkama prekių Lietuvoje, ma
žiau lankomi teatrai ir restora
nai, mažiau automobilių plen
tuose. Apskritai, nuo praėjusio 
rudens, kuomet lankiausi Lietu
voje prieš šią kelionę, gyvenimo 
lygis yra gerokai kritęs, iš dalies 
ir dėl talono nuvertinimo. 

Tuomet už dolerį reikėjo 
mokėti apie 200 talonų, o dabar 
jau daugiau negu 500 talonų. 
Todėl iškilo importuojamų žalia
vų ir prekių kainos. Pvz., ben
zino kainos yra ant pasaulinių 
kainų ribos. Šiuo metu valsty
binio benzino litras kainuoja 
100 talonų (apie 80 centų), o iš 
suomiškų benzino kolonėlių, 
kur benzino niekad netrūksta, 
kainuoja dvigubai tiek. Vilniu

je gatvėse matyti daug elgetų. 
Dėl žemų atlyginimų ir sunkios 
ekonominės būklės streikavo 
mokyklų mokytojai. Jiems žada 
pakelti a t lyginimus 3 0 ^ . 
Kitiems valstybės tarnautojams 
pakels mažiau. 

Didžiųjų įmonių problemos 
yra sunkios. Ne tik reikia keis
ti gamybą, surasti rinką, įsigyti 
naują technologiją, bet atgauti 
pinigus už pagamintas prekes 
yra sunku. Rusijoje, Kazakstane 
ir kitose rytinėse respublikose 
tai yra dar sudėtingiau, nes 
reikia rasti, kas pavers vietinius 
pinigus konvertuojama valiuta 
(doleriais, vokiečių markėmis*. 
Bankai ne visuomet tai atlieka. 

Pasitikėjimas Vyriausybe 
nusimanančiu tarpe yra ne
koks. Nors LDDP skelbėsi, kad 
vyriausybė bus pagrįsta eksper
tais, tos ekspertizės daug kur 
trūksta. Asmenys, kurie šiek 
tiek patirties įgijo per pasku
tinius kelerius metus ir sudarė 
ryšius su tarptautinėm orga
nizacijom, yra keičiami kitais, 
kurie viską turi išmokti iš nau
jo. Apskritai padėtis bloga ir 
reikia paramos, bet viskas 
neatrodo beviltiška. Vilnius yra 
dinamiškas — matyti daug 
veiklos įstaigose, statybose, gat
vėse. Žmonės rengiasi padoriai, 
net gražiai (nors ne visuomet 
yra mandagūs). Gal viskas at
rodo teigiamiau, nes yra pava
saris, viskas žydi ir žaliuoja, 
svečias gražiai priimamas. 

Ką turėtų daryti Amerikos 
lietuviai? Reikia imtis kokio 
nors veiksmo, nes mūsų fi
nansinės investicijos ir eksper
tizė Lietuvoje labai reikalinga. 
Esu gavęs kelis pasiūlymus. 
Juos aptars iu būsimuose 
straipsniuose. Šį kartą dar sykį 
rašau apie International Execu-
tive Service Corps (IESC), 
kurios įstaigoje, buvusiame 
pranciškonų vienuolyne, 
lankiausi. Ten dirba vadovas, 
Amerikos lietuvis Antanas 
Grina, jam talkininkauja jo 
žmona Zeni, įstaigos sekretorius 
yra Gintaras Labutis. 

INTERNATIONAL EXECUTIVE 
SERVICE CORPS (IESC) 

Ši, JAV vyriausybės re
miama, specialistų-pensininkų 
organizacija padeda persi
tvarkyti Lietuvos pramonei, 
verslui ir institucijoms. IESC 
yra įvykdžiusi 15 projektų, 
vykdo dar kelis ir turi apie 40 
prašymų. Tarp vėlyviausių 
įvykdytųjų projektų yra įtai
symas naujos arba kokybiš

kesnės gamybos dviejose ga
myklose. Remeda įmonė, kuri 
anksčiau gamino aparatūrą ka
riškiems reikalams, dabar 
gamins osciloskopus medicinai 
ir antenas palydovinėms (sateli
tinėms) komunikacijos siste
moms. Panevėžio stiklo fabrikui 
pasisekė surasti 40 metų patir
tį turintį specialistą, kuris per 

Lietuvių Bendruomenės Ekonominių Reikalų Tarybos nariai su buvusiu Lietuvos premjeru 
Aleksandru Abišala. Iš kairės Edmundas Kulikauskas, Darius Raulinaitis, Milda Napjus, prem
jeras Aleksandras Abišala. Antanas Dambriūnas — pirmininkas, William Acromite. 

kelias savaites sugebėjo įvesti 
kokybės matavimo metodus ir 
kitas naujoves taip, kad dabar 
fabrikas gamina automobiliams 
langus ir kokybiškesnį, ekspor
tui tinkamą, plokštinį stiklą. 

IESC skyriaus Lietuvoje su
manus ir energingas vadovas, 
finansininkas Antanas Grina 
taip pat sugebėjo atkviesti labai 
aukšto rango finansų ekspertą 
iš JAV, kuris pataria Lietuvos 
bankų sistemos persitvarkyme. 
Antanas Grina skatina Kraft 
Foods. Inc. firmą, kurioje 
anksčiau dirbo, imtis veiklos 
Lietuvoje. 

IESC turi daug prašymų iš 
įvairių bendrovių. Dažniausiai 
r e ika l ingas verslo plano 
sudarymas. Darbas eina grei
čiau, mokant lietuvių kalbą, tad 

Siuntos i Lietuva ateitininkų stovykloms paruošejos Is k - M Saliklienė, 
dr Aid Juozevicienė. O Abromaitiene. J. Damušiene. V 2adeikiene ir Ir 
Poli kai tiene 

Nuotr J . Damusienės 

Antanas Grina kviečia visus, 
lietuvių kalbą mokančius spe
cialistus, kurie gali skirti 
mėnesį ar du Lietuvos labui, įsi
registruoti į IESC (P.O. Box 
1005, Stamforc, CT 06904-2005, 
tel. 203-967-6000). Taip pat būtų 
naudinga pranešti apie ta i 
Antanui Grinai, Trakų 9/1. 
Vilnius 2001. 

VERSLININKŲ KELIONĖ 
PER PABALTIJĮ 

Dr. John Rushmore iš Seattle, 
Washington kviečia vykti į jo 
organizuojamą verslininkų ke
lionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją 
liepos 20-31 d. Brown ir Har-
vard universitetų mokslo ir 
tarptautinių reikalų profesorius 

MOTHER'S DAY 
GREETINGS 

Best VVishes For A Happy Mother's Day 
From 

E L U S CLEANERS 
3026 E. 91 m St. 

Chicago, I I I . 
( 3 1 2 ) 7 2 1 - 8 8 5 8 

Serving Chicago Since 1934 
VVedding Govvns Expertly Dry Cleaned 

And Sealed in an Airtight / 
VVaterproof Chest 
Ideal VVedding Gift 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 8 . Pulaskl 

Chicago, III. 
(312) 582-2525 

Open Bovrting Mother's Day 

OLD FASMIONED CANOIES 
6210 C.rmsk 
Benuryn, III. 

(708) 788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novelties 
Ali Types of Boxed Candies 

ATOSTOGAS LIETUVOJE 
j ums p a d ė s tu r in inga i praleisti vokiečių-l ietuvių turizmo kompani
ja H. VVillovveit, L I T A U E N - R E I S E N iš VVuerzburg. 

Palanga, N ida, Vinius 
(dvi sava i tės n u o $ 1 , 3 5 0 iki $ 1 , 6 5 0 , trečia savaitė — tik $ 3 8 0 

Pa lango je , arba $ 4 5 0 Vilniuje) 
Patogūs butai, s k a n u s namų maistas, kelionės po įžymias Lietuvos 
v ietas. Ke l ionė l ėk tuvu nuo Frankfurto iki Palangos. Išsamesnės 
in formaci jos s k a m b i n k i t e Ange le i K a v a k i e n e l (708 -257-8652) 
arba B i ru te i R a d z e v i č i e n e i ( 7 0 8 - 2 5 7 - 9 6 5 4 ) . 

ŠIĄ VASARĄ 
KELIAUKITE Į LIETUVĄ PIGIAI! 

N e w Y o r k — V i l n i u s ten ir atgal $ 8 9 8 
C h i c a g o — V i l n i u s ten ir atgal $ 9 8 9 
T a m p a — V i l n i u s ten ir atgal $ 9 8 9 

T R A V E L & T R A O E INTL. 
Aras Mieželis, CEO Bette Gaskey, Pres. 

50 Corey Ave., St. Petersburg Beach, FL 33706 
Tel. 813-360-5200 Fax 813-360-1957 

Si 

ASTA 

UNIONTOURS 
Kelionės į Pabalti j į 

LIETUVA '93 

S p e c i a l ū s pa ta rnav ima i : 
* pigesni lėktuvo bilietai 
* susi r ink imai , suvažiavimai 
* v iešbučia i Vi lniuje ir kituose miestuose 

A p l a n k y k i t e t ė v y n ę ! 
* Individual ios ir biznio kelionės 
* {vairios grupinės kelionės 

Patr ic ia Laufer — patarnauja susisiekime keliais 
Eric L a n d s b e r g — patarnauja susisiekime oru 

1-800-451-9511 
Įsteigta 1931 

UNIONTOURS 
7 9 M a d l a o n A v e . , N e w Y o r k , N.Y. 10016 

T e l : 2 1 2 - 6 8 3 - 9 5 0 0 F a x : 2 1 2 - 6 8 3 - 9 5 1 1 

Mark Kramer vadovaus kelio
nės metu, o visas paslaugas 
parūpins MIR Corporation. Po 
pasitarimų Vilniuje, užsakytu 
autobusu bus vykstama j 
Kauną ir po to į Rygą, sustojant 
kai kuriuose miestuose 
pakel iui . Tai antra dr. 
Rushmore ir prof. Kramer 
kelionė j Pabaltijį. Sausio mė
nesio sėkmingos kelionės žemės 
ūkio pramonės reikalais paska
tinti, organizuoja ir šią, pla
tesnio masto kelionę. Dėl 
informacijų apie kelione, vadi
namą Baltic Rennaissance 
Trade Mission, kreiptis 800-
424-7289 arba 206-624-7289. 

E d m u n d a s Kulikauskas 

w C O M M O M V l U I H 
UNITED MOKVGAGE 

LINAS C. LESECKAS 
Paskolos 

Tel. 708-403-2700 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

R A C I N E KEPYKLA IR 
DEL IKATESAI 

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

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tel . 581-8500 

YVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaį 
ir Reikmenys 
Virš 75 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S. Pulaskl Rd . 

Phone (312) 581-4111 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia )ų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik 
mems ypatingai progai Pilna 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna 
vimas Atidaryta pirmadieni i 
ketvirtadieni vakarais iki 8 valan 
dos Antrad\ir trečiad susikalbestt 
lietuviškai 

3314 West 63rd Street 
Tel. - PRospect 6-8998 

CLASSIFIED GUIDE 
HELP WANTED 

I e š k o m a moter is tur in t i paty
rimo s iuv ime. įvairus ir įdomus 
d a r b a s . S k a m b i n t i A n e l e i : 
3 1 2 - 8 2 9 - 4 7 4 0 

LAMCO CO. 
VVashington, D.C. 

laiko darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidaus bei išores įrengimus, 
turi nebijot laipioti kopėčiomis Pradžiai $5 į 
vai Kreiptis, tai. 202-244-2373 

IEŠKO 

Patraukli 59 m. lietuvė norėtų 
susipažinti su Amerikos lietuviu. 
Rašyti: Danutė Daunienė, Draugys
tės prosp. 11-11, Šiauliai, Uthu-
ania; tel. 2-70-60. 

Sports & travel businessman 
lives in California. Age 36. Seeking 
young, attractive outgoing woman 
with positive outlook on lite. 20-27 
years old. Please send photo and 
a short letter to: Kęstutis Bun-
gardą, 999 Rancheros Dr. Ste. 
B, San Marcos, CA 92069. 

MISrELLANEOUS 

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

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
|3BB mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3208V 2 W e s t 9 5 t h St re t 
Te l . — ( 708 ) 4 2 4 3 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 ^ - 3 6 6 1 

ZIGY CONSTRUCTION 
Gerai ir pigiai atlieka namų remontus: 
virtuvės, vonios kambarius, ,,siding", 
..tuckpointing". cemento ir dažymo 
darbai, porčiai, langai ir kt. Tel. 
312-286-7169 arba 312-618-3732. 

M ASTER P L U M B I N G j 
C O M P A N Y . 

Licerfsed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuves 
ir vonics kabinetai. Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos Išvalome užsikimšusius 

! vamzdžius,, 
[BEN SERAPINAS 708-636-2960 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

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

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryte Iki 6 v.v. 
Kalbėti lietuviškai 

GERIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS 

MABENKA 
7844 S. Cicero Ave. 
Burbank, IL 60459 
Tel. 708-423-7679 

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

Joe Ir Janina 

D e n g i a m i s t o g a i , ka lamas 
„ s i d i n g " , bei a t l iekami namų 
vidaus remonto darba i . Skam
binti Sigitui: 3 1 2 - 2 4 7 - 2 8 3 7 

At l i ekame v isus lauko ir v idaus 
n a m ų r e m o n t o d a r b u s . Skam
binti Artūrui nuo 8 v.r. iki 10 v.r., 
te l . (312) 4 7 1 - 6 0 6 4 . 

RE AL ESTATE 

G R E AT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 5 8 6 - 5 9 5 9 
(708 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

C j į j O t U I K *MIECIK REALTORS 
^ * ^ " " O I 7922 S. Pulaski Rd. 

• " • 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. )i 
p/otesionaliai, sąžiningai ir 
dsmenišk'ai patarnaus. Įkainavimas 
vel tui . 

& * * 21 

ta REALMART, INC. 
6602 S. Pulaslti, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite 8UDRAIČIUI 
Bus. 312-585-6100, res. 312-778-3971 

Ontu_2£ 
21 

EB mis< 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 West 95th Street 

Oak Lawn. Illinois 60453 

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

A S T A T. M I K U N A S 
Protesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių n- osavybių pirkime 
ir pardavime, mieste ir priemies
čiuose. 

N*w Buffalo, Ml 
Parduodami 4 vasarnamiai (trobeles) 
Sklypas apaugęs medžiais $129,000. 

Re/Max Results 
Rimas Stankus 
708-425-7160 

Namai Floridoje. St. Petarsburga ir 
apylinkėse nuo $35.000 Sąrašai ir visi 
patarnavimai veltui Pasitinkame atvy
kusius Mane Povvell Realtors agentas 
Vladas Mažalls. Skambinti Į raštinę 

j 1-800-FLA-REAL arba bet kada Į 
namus 1-813-938-4613 

FOR RENT 

Kedzie ir 66 PI. apyl. išnuomoja
mas gražus 5 kamb. 2 mieg. butas 
naujesniame, ramiame name; antras 
aukštas, šaldytuvas, virykla ir skalbyk
la. Suaugusiems. $395 [ mėn. Kreip
tis: 708-656-6599. 

Išnuomojamas 5 didelių kamb., 2 
mieg. butas, ši luma ir karštas van
duo. Suaugusiems arba pensi
ninkams. Be gyvuliukų. Skambinti 
312-737-1097 

FOR SALE 

Parduodami lininiai stilizuoti rObal, 
turėję dideiĮ pasisekimą parodose Taip pat 
ir lietuvių liaudies taut. drabužiai dzūkiški 
aukštaitiški, žemaitiški, suvalkietiški, 
moteriški, vyriški ir vaikiški Ir įvairūs suve
nyrai Kreiptis tel 706-422-6376. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THEGREAT AMERICAN INVESTMENT 



JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

LABDARA IR 
Amerikoje yra da roma daug 

apgavysčių, r enkan t a u k a s lab
daros t iks lams. 

P i rma negu aukojate, suži
nokite visą ir teis ingą lab
daringos organizacijos vardą ir 
adresą. Apgaudinėjančios orga
nizacijos, r i n k d a m o s a u k a s , 
naudoja vardus , ku r i e skamba 
panašiai, ka ip t ikrų , garsių ir 
legalių šalpos organizacijų. 

Suž inoki te , kokį procentą 
aukų r inkėjas pasi l iks sau. 

Sužinokite, kaip pinigai bus 
naudojami ir koks procentas 

APGAVYSTĖ 
surinktų aukų bus panaudotas 
skelbiamam t iks lui . 

Norint sužinoti, ar labdaringa 
o r g a n i z a c i j a y r a t i k r a ir 
r e g i s t r u o t a j ū s ų valst i joje, 
reikia skambin t i valstijos vy
riausio prokuroro (Attorney ge-
neral) įstaigai. 

Atminki te , kad gerai infor
muoti aukotojai sustabdo lab
daros apgavystes! 

Naudotasi „Consumer Wise" 
(news from Illinois Att. gen. 
R.W. Burris). 

TELEFONAS IR MES 
Mes tiek esame p r ip ra tę nau

dotis telefonu, kad negal ime 
įsivaizduoti gyvenimo be jo. Bet 
maždaug 200,000 Illinois šeimų 
telefono ne tur i . O ta i ne t ik 
sudaro nepatogumų, bet gali 
sudaryti gyvybei pavojų. 

Žmonės, kur ie mažai uždirba, 
neišgali tu rė t i telefono. Ligos ir 
nelaimės atveju sekundės gali 
nuspręsti, a r gyvensi, a r mirsi , 
nes telefono skambut is parame-
dikams, policijai a r gaisri
ninkams gal i išgelbėti gyvybę. 

Illinois valstija t u r i naują te
lefono pagalbos programą (The 
ILL Teleph. Assistance Prog
rama), kur i 

1. bus iš la ikoma paskirų as
menų, šeimų, verslininkų auko
mis, ka r tu su a t i t i n k a m a fede
ralinės valdžios pagalba; 

2. padės sumažin t i naujo tele
fono įvedimo išlaidas ir apmo
kės dalį mėnesinių pagrindinių 
telefono išlaidų; 

3 . re ikalaus , kad kiekviena 
šeima, dalyvaujant i šioje pro
gramoje, šiek t iek prisidėtų prie 
šios programos išlaikymo. 

Ši Illinois telefono pagalbos 
programa: 

1. nemokės už ilgų distancijų 
pokalbius; 

2. nemokės už nebūt inus po
kalbius; 

3. neteiks visiškai nemokamo 
patarnavimo, t i k sumažins pa
ta rnav imų mokestį . 

K a s ga l i š io je p r o g r a m o j e 
d a l y v a u t i : 

Asmenys ir šeimos, kurios 
gauna „Illinois Dept. of Public 
A i d " a r b a , , F e d e r a l Food 
Stamps Program"; į šią prog
ramą įeina vyresnieji, aklieji, 
invalidai ir be tu r t ė s šeimos su 
jų išlaikomais vaikais . 

P a s i n a u d o t a I l l ino i s Bell 
Te le fone informacija. 

APGAULINGOS PASKOLOS 
P a s k o l ų s i ū l y t o j a i ž a d a 

paskolą žemu procentu (net 69c), 
neprašo jokio užs ta to , siūlo 
žemus mėnes in ius mokėjimus, 
nenori j ok io k red i to pat ik
rinimo ir daro visa tai t ik už 
prašymo mokestį (application 
fees), kur i s gali s iekt i nuo 50 
dol. iki keliolikos š imtų. 

Tačiau dažnai paskola neatei
na, o įmokos pradings ta . 

Sen. J. L ieberman, D.-Conn, 
šiais meta i s p r i s ta tė į s ta tymą 
(S.279), draudžiantį imti išanks
tinius mokesčius paskolų teikė
jams tol, kol jie neparūpino pa
skolos. J a m e s Mcllhenny, „Na
tional Council of Bet te r Busi
ness Bureau" prezidentas, sako, 
kad tokių ga ran tuo tų paskolų 
apgavys tės yra „va l s tyb inė 
epidemija", kuria skundžiasi 
daugybė Amerikos gyventojų. 

Tokios paskolos ir panašios 
„ T e l e m a r k e t i n g " s i ' M y b ė s 
kainuoja Amerikos gyvento
jams apie 5 bilijonus dolerių į 
m e t u s . K a d a n g i vyresn ie j i 
d a ž n a i t u r i d a u g į v a i r i ų 
problemų su kredi tų gavimu, 
nes turi pragyvent i iš mažos 
pensijos i r jų pa jamos y ra 
ribotos, j ie kaip t ik ir yra ,.pir 
mieji t a i k i n i a i " p a s k o l ų 
sukčiams. 

Tie sukčiai naudoja įvairias 
priemones apgaut i savo a u k a s 
— vyresniuosius: pvz., siunčia 
a t v i r u k u s „ s v e i k i n a m e j u s , 
jums paski r ta 5000 dol. pasko 
la". Kad gau tumė te tuos pini 
gus, reikia tik pakel t i telefono 
ragelį ir išsukti nurodytą 900 
numerį, o tada už nieko vertą 
informaciją gali tek t i sumokėti 
50 dol. 

Nors „Federal Trade Commis 
sion" pereitą mėnesį padarė su
varžymų t am 900 numeriui , bet 
laikraščiuose ir televizijos rek
lamose d a r gal ima rast i skel
bimus „greit i pinigai , greita 
paskola grynais, ir greitas skolų 
s u m a ž i n i m a s " . D a ž n i a u s i a i 
žmonės tos paskolos negauna. li
kai žmonės nori a tgau t i įmokė 
tus pinigus, ta įs taiga arba yra 
..išsikėlusi", arba „užsidariusi". 

Naujos ta isyklės dėl 900 nu
merio pa ta rnav imų, kurie kai
nuoja daugiau negu 2 dol., yra, 
kad skambintojas, išsukęs tą 
900 numerį, p i rmiausia tu r i iš
girsti to pardavėjo tapatybės 
įrodymą ir k iek toks pasikal
bėjimas kainuos. Jeigu klientas 
pakabina telefono ragelį per 5 
sekundes, išgirdęs tą pradinę 
informaciją, t a i iš jo negali būti 
reikalaujama užmokesčio už pa
sikalbėjimą. 

Sen. Lieberman pataria žmo
nėms visą laiką būti apdairiems 
ir a tsargiems, jis sako: „Jei 
jums reikia paskolos užmokėti 
ligos išlaidas a r užsimokėti už 
didesnę kelionę, nesiduokite, 
kad apgavikai jus išnaudotų". 

K a i p a p s i s a u g o t i n u o 
p a s k o l ų a p g a v i k ų ? 

J ū s gal i te išvengti „tele-
marke t ing" paskolų apgavikų, 
jeigu k lausys i t e federalinės 
valdžios įs tatymų leidimo įstai
gos patarimų: 

1. Jei jums reikia paskolos, 
kreipki tės į savo banką; 

2. Saugokitės pasiūlymų pas 
tu ir telefonu tų kompanijų, 
apie kur ias jūs nieko nežinote: 

3. Nemokėki te įmokų (ap
plicat ion fees) p i rma negu 
gaunate siūlytą patarnavimą ir 
niekada neduokite savo kredito 
kortelės ar banko čekių sąs
kaitos numerio per telefoną; 

4. Patikrinkite įstaigos patiki 
mumą, paskambindami savo 
valstijos „consumer protection" 
įstaigai, arba vyriausio proku 
roro(gen. at torney) įstaigai, ar
ba rašykite — užklauski te Fe
deral Trade Commission's Divi-
sion of Credit Practices, Wa 
shington, D.C. 20580; 

5. Jei paskolos pasiūla atrodo 
jums į ta r t ina , pasit ikrinkite 
National Consumer League ne 
mokamu „hot- l ine" telefonu. 
Skambinkite 800-876-7060 tarp 
10 ir 4 vai. p.p. rytinių valstijų 
laiku, darbo dienomis; 

6. Taip pat įsidėmėkite, kad 
skambinti 900 numeriu kainuo
ja pinigų - ir daug pinigų! 

DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. gegužes mėn. 8 d. 

„Gajos" korp. susirinkime daktarai ir daktarės prie vaišių stalo: Kriaučiūnienė, Garūnai, Belickas, 
Damušiai, Ambrozaičiai. Pemkai ir kt. 

99 LIETUVOS VAIKŲ VILTIS" 
NAUJOSE RANKOSE 

Jeigu mūsų tarpe y r a skir
t ingų nuomonių, susijusių su 
pagalba Lietuvai, ta i , many
čiau, kad neturima mintyse 
„Lietuvos vaikų vil t ies". Šiuo 
k laus imu negalėtų būt i dviejų 
sk i r t ingų nuomonių. Drįsčiau 
sakyt i , kad tai y ra beveik vie
ninte l is geriausias būdas , kaip 
š iuo metu padėti Lietuvai , nes, 
gydant Lietuvos vaikus, yra in
vestuojama j jos ateitį. Yra la
ba i daug nelaimingų vaikų, 
kur ių Lietuvoje šiuo metu nesu
geba pagydyti. 

Kai kun. Antanas Saulaitis, 
S J sužinojo, kad tokie ligoniai 
vaikai yra atvežami iš Lenkijos 
i r juos čia nemokamai gydo 
S h r i n e r s l igoninėse , j i s tą 
k laus imą iškėlė JAV LB-nės 
Socialinės tarybos posėdyje. Ta 
jo mintis nenukrito į nederlingą 
dirvą, bet buvo pradė ta svars
ty t i , kaip ją įgyvendinti . 

Nepaisant, kad jau spaudoje 
buvo daug kartų rašyta, vis tiek 
y r a tokių, kur iems neaišku, 
k a m ta „Lietuvos vaikų viltis" 
pr iklauso ir ka ip ji buvo su
daryta. Ji yra LB-nės Socialinės 
tarybos padalinys, šiuo atveju 
Biru tė Jasaitienė, Socialinės 
tarybos pirm., pakviečia vieną 
asmenį vadovauti, ku r i s savo 
r u o ž t u sudaro va ldybą . O 
valdyba veiklą organizuoja ir ją 
plečia. Ji yra Socialinės tarybos 
r ė m u o s e , bet ve ik i a sava
rankiška i . Pirmąją valdybą su
darė ir jai vadovavo dr. Regina 
Kulienė, kurios veikla, nepai
sant įvairių sunkumų, buvo la
bai sėkminga. O sunkumai buvo 
t ie , kad : eikėjo beveik iš nieko 
pradėti ir organizuoti. Ja i , da
ba r tu r in t didesnius įsipareigo
j imus Lietuvoje, pasidarė nebe
įmanoma ir čia darbams vado
vaut i . 

Tad B. Jasai t ienė pakvietė 
Gražiną Liautaud vadovauti ir 
s u d a r y t i komite tą . Naujoji 
valdyba arba V omitetas yra šios 
sudėt ies : Gražina Liautaud. 
p i rm. , Irena Bl ins t rub ienė . 
pirm. padėjėja; Birutė Jasai
t ienė, vicepirm.; J ū r a t ė Bud
rienė, reikalų ved.: Antanas 
V a l a v i č i u s , ižd.; Aldona 
Š m u l k š t i e n ė . sekr . : Marija 
Kriaučiūnienė, visuom. ryšiai; 
dr. Vytautas Dargis, ligoninių 
„L ia i son" . Komisi jų pirmi
ninkai: Giedrė Mereckienė, lėšų 
telk.; Alė Kėželienė. inform.: 
D a n a K a u n i e n ė , V i l n i a u s 
operacinės įsteigimas; Liucija 
Hoffmanienė. vaikų globa — sa
vanoriai . 

Sudarius naująjį komitetą, ba
landžio 29 d. vakare Seklyčioje 
įvyko pareigų perdavimas ir 
valdybos p r i s t a tymas . Daly-

Naudotasi medžiaga iš „AARP 
Biuletenio" (No 4. 1993). Vertė 
ir spaudai paruošė A l d o n a 

viams susirinku? ir prie stalų 
susėdus, B. Jasaitienė visus 
pasveikino ir pakvietė kun. A. 
Saulaitį sukalbėti maldą. Malda 
buvo dviejų dalių: pirmojoje 
kun. A. Saulaitis prašė palai
mos šiems artimo meilės dar
bams, o paskui paprašė vieną iš 
besigydančių mergaičių ją tęs
t i toliau. Mergaitė dėkojo ir 
prašė palaimos tiems, kurie juos 
globoja ir jais rūpinasi. Po 
maldos buvo vakarienė. Vėliau 
B. Jasai t ienė JAV LB Socia
linių reikalų tarybos vardu 
dėkojo visiems darbuotojams, 
t a l k i n i n k a m s : be jų v i sų 
paramos šių patarnavimų ne
būtų galima atlikti. 

Po savo kalbe- pristatė dr. Re
giną Kul ieae . J i padėkojo 
visiems, kurie kartu su ja dirbo. 
Pris tatė buvusį komitetą, ta ip 
pat ir visus savanorius, kurių 
talka labai svarbi ir reikš
minga. Lietuviškai visuomenei 
ir ta lkininkams padedant, pra
ėjusiais metais buvo atvežti 
gydytis 25 vaikai, iš kurių 17 
jau grįžo namo. Šiuo metu Čika
goje dar yra likę 7 vaikai. 
Šiemet tikimasi atvežti 20-30 
vaikų. R. Kulienės žodžiais, dar
bas su vaikais jai buvo labai 
malonus. 

Dr. R. Kulienei savo žodi pa
baigus. B. Jasait ienė pristatė 
Gražiną Liautaud, kuri sutiko 
komitetui vadovauti . Lietu
viškai visuomenei ji yra žinoma, 
kaip uoli gerų darbų rėmėja. 
Atrodo, kad komitetas ir toliau 
bus gerose ra akose. Ateityje bus 
stengiamasi ir amerikiečius 

daugiau įtraukti. Idėja Vilniu

je įrengti operacinę yra gera ir 
r e m t i n a , k a d a n g i a tk r i s tų 
vaikų ir jų motinų kelionių 
išlaidos. Kur iam laikui vis tiek 
sudė t ingesnėms operacijoms 
reikės į čia juos atvežti. Gr. 
Liautaud padėkojo už pasi
tikėjimą ir pristatė savo naująjį 
komitetą. Už at l iktą darbą dr. 
R. K u l i e n e i b u v o į t e ik t a 
dovana. Vaikų motinų vardu 
padėkos žodį t a rė panevėžietė 
Irena Aleksandravičienė. Jos žo
dis buvo labai jautrus, nes ji ma
tė visų ta lk in inkų ir ligoninės 
personalo didelį pasišventimą. 
Jos 8 metų sūnui buvo sėkmin
gai padaryta s tuburo tiesinimo 
operacija. J is nuo kaklo iki ke
lių tris mėnesius išgulėjo gipse. 
Dabar jau vaikšto ir greitai grįš 
į Lietuvą. 

Birutė Jasai t ienė tarė atsi
sveikinamąjį žodį. Po to buvo 
daromos nuotraukos ir vyko 
tarpusavis pasišnekučiavimas. 

J . Žygas 

S U P L O N Ė J O OZONO 
SLUOKSNIS 

Dviejų Lietuvos kaimynų — 
Latvijos ir Lenkijos — moksli
ninkai jau perspėjo apie pavojų 
dėl 20-257C suplonėjusio ozono 
sluoksnio virš šių valstybių teri
torijų ir padidėjusio ultraviole
tiniu saulės spindulių srauto. 
Nors Lietuvos mokslininkai dar 
negali t iksliai atsakyti į tą 
klausimą (tyrimai tik pradėti), 
t ikėtina, kad rezultatai bus 
panašūs. Rekomenduojama sau
goti odą ir akis — „nesideginti", 
nešioti tamsius akinius, skrybė
les, neleisti vaikų į saulėkaitą, 
bent vidurdienį. 

Š m u l k š t i e n ė 
s a i t i e n ė . 

ir B i r u t ė J a -

LITERATŪRINĖ NAUJIENA 

ui ii \ n; 
KCiZODO 

L I I I R A I V R , 

MWW0 

ra 

Kazio Braduno ir Rimvydo Š'lbajo-
no redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpi Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai (vairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidė|as —• Litua
nistikos Institutas 

Leidinys gaunamas ..Drauge". 
4545 West 63rd Stree. Chicago. IL 
60629. Knygos kaina — $30 00 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai
doms pridedama $4 00. i Kanadą 
— $6.00, Į kitus kraštus — $6 50 
(Ilinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2 63 valstijos mo
kesčių. 

Mielai ^ 

neteku-

j Bellev.'1 

TRGINIJAIGRYBINIENEI ir jos vyrui ZIG 

. reiškiu 

\ IL 

MUI. brangios 

MOTULĖS 
gilią užuojauta. 

Marija Vaitkienė 

A.tA. 
AUGUSTINAS AŠOKLIS 
Gyveno Cicero, IL, anksčiau Bervvyn, IL. 
Mirė 1993 m. gegužes 6 d., sulaukęs 74 metų. 
Gimė Lietuvoje, Mažeikių apskrityje, Ylakiuose. Ameriko

je išgyveno 35 m. 
Nuliūdę liko: žmona Anna, sūnus Raymond, marti Vida 

Giniotis, duktė Gražina, žentas dr. Joseph Cieply, sesuo Eli-
zabeth Krivas su šeima Kanadoje, broliai: Leonas Ašoklis su 
šeima Latvijoje, dr. Kazys Ašoklis su šeima Vokietijoje; duk
terėčia Eva Luczkowski su vyru Janush ir šeima; svainis 
Jonas Giniotis; svainė ir svainis Lenkijoje. 

Priklausė Jūrų Šaulių kuopai „Klaipėda", Cicero, IL ir 
Ramovėnams. 

Velionis pašarvotas sekmadienį, gegužės 9 d. ir pirma
dienį, gegužės 10 d. nuo 2:30 iki 9 v.v. Vance Funeral Home 
laidojimo namuose, 1424 S. 50 Ave., Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 11 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, Cicero, IL, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, duktė, sesuo, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Vance Funeral 
708-652-5245. 

Home. Tel. 

A.tA. 
BALIUI GRAUŽINIUI 

mirus, jo sūnų VALDĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu l iūdime. 

P.P. Balčiūnai 
N. D. Balčiūnai 
N. Maželienė 

Mirus mylimai Mamytei 

A.tA. 
NATALIJAI LUKOŠIŪNIENEI 

sūnui BALIUI, jo žmonai N I J O L E I ir jų š e ima i , 
dukrai ELVYRAI ir žentui P . N A R U Č I A M S ir jų 
šeimoms re išk iame užuojautą ir k a r t u l iūd ime. 

L. Z. Mockai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

and E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R N I A A V E . 
TOVVN O F LAKE 4605 S. H E R M I T A G E A V E . 

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

LACK & SONS 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

P A L O S HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS R O A D 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE A V E . 

ALL P H O N E S 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

\1ARQUETTE PARK 2599 VV. 71st STREET 
CICERO 1446 S =*)th AVE. 

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

U-MONT LOCATION OPF.MNG JULY. 1993 
ALI. PHONES 

CHICAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

file:///1ARQUETTE
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

MUSŲ 
ABITURIENTAI 

x Vyresniųjų lietuvių cent
r e — Seklyčioje, gegužės 12 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
paminė t a Motinos diena. 
Kalbės Gailutė Valiulienė. Tai 
progai paminė t i išgirsime 
Agnės Kižienės montažą, kurį 
atliks centro lankytojos. Po pro
gramos — bendri pietūs. Visi 
kviečiami ir laukiami. Atvyki
te! 

x Dzūkų draugija gegužės 
16 d. minės savo tradicinę 
Dzūkų dieną šia tvarka: 11:15 
vai. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių apeigos 
prie Nepriklausomybės pa
minklo, ir narių susirinkimas 
posėdžių kambaryje. Valdyba 
prašo narius gausiai dalyvauti. 

x „Saulutės", Lietuvos naš
laičių globos būrelio, skyrių 
Detroito apylinkėje sutiko vesti 
Eleonora Grigaitienė, 288 Irvin, 
Plymouth, Michigan, 48170, tel. 
313-453-8614. „Sau lu t ė" , 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
komitetas, stengiasi išrūpinti 
paramos Lietuvos našlaičiams 
per kitataučių organizacijas ir 
įmones ir užtikrinti, kad su
aukot i da ik ta i pasiektų 
našlaičius. 

x Amerikos Lietuvių Ro
mos katalikių moterų sąjunga, 
Chicago, 111., a t s iuntė 
„Draugui" 25 dol. auką bran
giam atminimui mielo redak
toriaus a.a. kun. Prano Garšvos. 

x J a u n i m a s kv ieč iamas 
p a b e n d r a u t i su PLJS valdyba 
šį šeštadienį, 8 v.v. Blue Hill 
Inn rūsyje, Lemont, IL. Bus 
pranešti ateinančio Jaunimo 
Kongreso planai. 

(sk) 

x Kviečiame visus daly
vaut i PAVASARIO BALIU
J E , kurį ruošia FLC. Balius bus 
šešt. gegužės 22 d. Bus vaka
rienė ir šokiai, kuriems gros 
„Žiburys". Rezervacijoms skam
binti: (708) 257-8787 a r b a (708) 
257-7114. 

(sk) 

x Dėmesio! Parduodamas 
1 mieg. kondominiumas Pasau
lio liet. centre, Lemont, IL. 
Informacijai skambint i 815-
885-3913. 

(sk) 
x Ričardas Šokas ir jo leng

vosios muzikos orkestras vėl 
priiminėja užsakymus įvairių 
pobūvių, švenčių ir piknikų 
grojimui. Skambinkite 312-
476-8651. 

(sk) 

x Vilniaus senamiestyje iš
nuomojamas švarus, su bal
dais, šaldytuvu ir virtuve 2 
kamb. butas. Tinka bizniui. 
Patalynė keičiama. Susitarus 
gaminamas maistas. Nebrangu. 
Teirautis bet kuriuo metu, tel . 
708-532-7606. 

(sk) 

x Ieškau dėdės Bruno Mar
kus (Bronius Markaitis) gyv. 
5620 S. Claremont, Chicago. 
Prašau atsiliepti, rašyti arba 
skambinti: Liudai Pranculienei 
(Marytės Pšerackienės anūkei), 
3920 Mohig ian Way. L a s 
Vegas, NV, 89119, tel. 702-
734-0006. 

(sk) 

x H e n r i k a s K a m i n s k a s , 
K a n a r s k i o 12-27, Vilnius, 
L i e t u v a , ieško pusbrolio 
Jan(John) Kaminski, apie 60 
m., gim. Argentinoje, ilgus 
metus gyv. Chicagoje. Atsiliep
kite, rašykite: O. Taraškevi
čius, 7151 S. Troy, Chicago, 
IL 60629 arba H. Kaminskui į 
Vilnių. Jokių išskaičiavimų. 
Nori pasidalinti gyvenimo įspū
džiais. 

(sk) 

x JAV LB Švietimo taryba 
gavo pranešimą iš Lietuvos 
Respublikos kultūros ir švie
timo ministerijos apie „Atgajos" 
vasaros poilsio stovyklą, kuri 
vyks Dusetų miestelyje (Zarasų 
rajone, apie 130 km nuo Vil
niaus). Stovykla vaikams ir pa
augliams vyks nuo liepos 12 d. 
iki 31 d. Laisvalaikiu stovyklau
tojai aplankys Anykščių apylin
kių žymias literatūrines vietas, 
keliaus po Zarasų kraštą. In
formaciją galima gauti per JAV 
LB Švietimo tarybos pirminin
kę Reginą Kučienę, 778-0358. 

x Solistė Margarita Mom-
kienė giedos iškilmingose Mo
tinos dienos Mišiose šį sek
madienį, gegužės 8 d., 10 vai. r. 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke. Solistei vargo
nais akompanuos muz. Ričardas 
Šokas. Parapijos klebonas kun. 
Anthony Puchenski kviečia 
parapiečius ir apylinkės lietu
vius gausiai šiose Mišiose daly
vauti, tuo pačiu sveikina visas 
lietuves motinas Motinos dienos 
proga. 

x Vienos dienos išvyką į 
Brookfield zoologijos sodą ruošia 
Vyresniųjų centras, gegužės 25 
d., antradienį. Kelionės kaina 
autobusu tik 5 dol. Kviečiame 
iš anksto registruotis raštinėje. 

x Dangiškajai Motinai pa
d ė k o s ir pasiaukojimo 
pamaldos su Eucharistijos auka 
įvyks gegužės 15 d., šeštadienį, 
6 v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Kviečia Židinys. 

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 

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

(sk) 
x Ligos draudimas atvyku 

šiems 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) 
x SAGIL'S restoranas yra 

lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J. Liutikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagil's", 6814 W. 87 
St., Burbank, IL 60459, tel. 
708-5980685. 

(sk) 

Krist ina Jakštytė. 

Krist ina J a k š t y t ė , Mildos ir 
Vyto Jakščių duktė, baigia 
Nazare th Academy. Buvo 
mokyklos garbės sąrašuose, „Il
linois State Scholar" ir „Who's 
VVho Among American High 
School Students". Priklausė 
„National Honor Society", 
„French Honor Society", tink
linio komandai , ekologijos 
klubui, dirbo kaip pagalbinė 
mokytoja su nepasiturinčiais 
pradžios mokyklos mokiniais ir 
bendraklasiais, buvo mokyklos 
laikraščio redaktorė, dirbo prie 
mokyklos metraščio ir 
savanoriškai dirbo kaip padėjėja 
LaGrange Memorial ligoninėje. 
Kr i s t ina ba igė Kris t i jono 
Donelaičio aukštesniąją li
tuanistinę mokyklą. Padeda 
vadovauti Kernavė;, paukštyčių 
Dubysos draugovei, priklauso 
Prez. Stulginskio moksleivių 
ateitininkų kuopai ir šoka 

x T rūks t a J ū s ų gyvenime 
šviežių bei t iksl ių žinių iš 
Lietuvos? Pirmaujantis radijo 
laidų t inklas ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS tur i gerą naujieną! 
Nuo š.m. k o v o 15 d. RYT
MEČIO EKSPRESAS bus per
duodamas n u o pirmd. ik i 
penktd. patogesniu laiku — 10 
v.r. iš WNDZ 750 AM. WNDZ 
stoties pa jėgumas gerokai 
didesnis — nuo Milvvaukee iki 
Elgin, nuo Chicago iki South 
Haven. Netur i te galimybių 
klausytis rytais? Jūsų pato
gumui - VAKARINĖS NAU
JIENOS nuo pirmd. iki penktd. 
6:30 v.v. iš WCEW 1450 AM. O 
taip pa t J ū s ų dėmesiui — 
sekmad ien inė 45 min. l a i da 
V A I R A S pe rduodama iš 
WNDZ 750 AM. Informuoti 
l ie tuviai I l l inois , Indiana , 
Michigan bei Wisconsin valsti
jose klausosi visų ŽEMĖ L PRO-
DUCTIONS radijo laidų! 

(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, I L 60629, tel. (312) 
434-2121. I š to l iau - 1-800-
775-7363. 

(sk) 

x D Ė M E S I O VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės į INTERVIDEO. Su 
moderniausia „digital" apara
tūra, už prieinamą kainą mes 
perrašome viso pasaulio video ir 
filmo formatus. Mūsų adresas: 
INTERVIDEO, 3533 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609, Tel. 312-927-9091. Sav. 
P e t r a s Be rno ta s . 

(sk) 

Grandies studentų tautinių 
šokių grupėje, su kur ia 
gastroliavo Lietuvoje. Lais
valaikiu mėgsta slidinėti, žais
ti tinklinį, skambinti pianinu ir 
gilintis vandenų biologijoj per 
„scuba diving ' Kris t ina 
planuoja studijuoti biologiją. 

Vilija J a n i n a Januškytė , 
Vytauto ir Dalios Januškių 
dukra, šiais metais baigs Mount 
Assisi Academy. Lemonte. Vili

ja priklauso National Honors 
Society nuo dešimto skyriaus ir 
jau ketveri metai aktyviai daly
vauja mokyklos s tudentų 
taryboje. Taip pat ji redaguoja 
mokyklos laikraščio ECHO 
sporto skyrių. 

Šiais metais Vilija buvo ap
dovanota „Who's Who Among 
American High School Stu
dents" ir „Who's Who Among 
American High School Scien-
tists". Jos mokyklos religinė or
ganizacija taip pat apdovanojo 
Viliją: „The Good Citizenship 
Award from the Sons and 
Daughters of the American 
Revolution". 

Vilija mėgsta dalyvauti spor
t in iuose užsiėmimuose. 
Mokykloje trejus metus žaidė ir 
buvo mokyklos krepšinio 
komandos kapitone šiais me
tais. Slidinėti Colorado kal
nuose ir buriuoti Michigano 
ežere yra jos mėgstamiausi 
užsiėmimai. 

Mylėdama tautinius šokius, 
Vilija priklauso „Spindulio" 
tautinių šokių grupei Lemonte. 
Buvusi skautė nuo pat mažens 
Aušros Vartų tunte, Vilija 
dabar dirba kaip „Saulučių" 
draugininke. Taip pat priklauso 
moksleiviams ateitininkams. 

Vilija planuoja tęsti studijas 
Urbanoje, Illinois universitete; 
žada studijuoti tarptautinį 
verslą ir komunikaciją. 

KĄ JIE MANO 
Klausimas — Ką patartu

mėt jaunavedžiams? 
Klausė Ind rė 

Vilija Janina Januškytė. 

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

(sk) 

x Tik Balti a Express pri
stato siuntini as tada, kada pa
žada. Laivo talpintuvas (kon
teineris) — gegužės 11 d., siun
tiniai Lietuvoje — birželio pra
džioje. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652, arba skam
binkite nemokamu tel. 1-800-
S P ARNAI, 1-800-772-7624. 

(sk) 

x IMEX AMERICA, INC. 
nuomoja automobilius Lietu
voje; siunčia automobilius; labai 
grei ta i perveda dolerius į 
Lietuvą. Tel. 708-868-0049, fax 
708-868*642. Skambinkite dar
bo dienomis 9 v.r.—5 v. p.p. Im-
ex America, Inc., 524 State 
Line Rd., Calumet City, IL 
60409. 

(šk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi pe r 10 
d a r b o dienų į namus . Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, B 60457, 
tel . 708-430-8090. 

(sk) 

* l „Į LAISVĘ" fondo Lie
tuvos filialo rengiamą Studijų 
ir poilsio savaitę Lietuvoje, lie
pos 11-18 d. organizuojama ke
lionė iš Amerikos. Išvykstama 
liepos 4 d. iš Chicagos ir Newark. 
Grįžimui galima pasirinkti 
pageidaujamą laiką. Stovyklos 
sąlygos Birštone palankios. 
Kambariai ir maistas labai pri
einamomis kainomis. Keliau
tojams nebūtina Studijų 
savaitėje dalyvauti. Informa
cijai skambinti: A. Pargauskui 
- (708) 361-2817. 

(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 Sekmadienį, gegužės 23 
d., St. Daniel The Prophet pa
rapijoje (5330 S. Nashville Ave., 
Chicago) ruošiama Lietuvių 
diena. Iškilmės prasidės 
bažnyčioje šv. Mišiomis 3 vai. po 
pietų. Mišias aukos kun. An
t anas Zakarauskas, giedos 
Lietuvos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios. 
Po Mišių Brennan salėje bus 
vaišės ir meninė programa, 
kurią atliks Lietuvos Vyčių 
šokėjai, vad. Frank Zapolio, St. 
Daniel The Prophet parapijos 
klebonas kun. Lawrence J. 
Malcolm su parapiečių talka 
rengia įvairių etninių grupių 
šventes, todėl gegužės 23 diena 
skiriama lietuviams. Kadangi 
parapijoje ir artimoje apylinkėje 
gyvena nedaug lietuvių, būtų 
gražu, kad tautiečiai susirinktų 
ir iš tolimesnių vietovių. Lietu
vių dieną padeda suruošti Zita 
Kulekowskis ir Stella Lucas. 

x Pagaliau, kone po dviejų 
mėnesių pertraukos, mūsų 
redakciją vėl pasiekė „Lietuvos 
aidas". Vėliausias numeris -
balandžio 30 d. Reikia tikėtis, 
kad leidėjų pažadai bus išpildyti 
ir „Lietuvos aidą" gausime 
reguliariau. Tarp kita ko, anie 
visi numeriai beveik nuo va
sario pradžios jau „dingę be ži
nios". 

x Prof. Anicetas Arminas, 
kuris šiuo metu dar tebevieši 
Čikagoje, renka medžiagą 
komp. VI. Jakubėno monografi
jai. Jis yra taip pat ir šio veika
lo sudarytojas bei redaktorius. 
Knygą rašo autorių kolektyvas. 
Monografiją norima išleisti iki 
kitų metų pavasario, kuomet 
bus minima komp. VI. Jaku
bėno 90 metų gimimo sukaktis. 
Su prof. A. Arminu VI. Jaku
bėno draugijos valdyba neseniai 
pasirašė oficialią sutartį mono
grafijos paruošimo reikalu. 

Lyda i r Darius Budriai su 
Alina. 

Lyda — Turint šeimą, yra 
svarbu, kad vyras ir žmona ras
tų laiko tarpusavy pabendrau

ti ir kad visi rastų laiko pabūti 
kartu kaip šeima. Taip pat 
reikia gėlių ir meilės. 

Darius — Kai abu dirba, 
reikia ir vyrui ir žmonai prisi
dėti prie namų ruošos darbų ir 
vaikų auklėjimo. 

T ,.x . T „ Judi ta — Džiaukitės ir būkite 
Judi ta ir Jonas Sidriai su laimingi! 

Jonas — Pirma pagalvok apie 
kitą, paskiau apie save. 

Rūta ir Sigitas Vazneliai su 
Natalija 

Sigitas — Svarbiausia yra ko
munikacija, reikia kalbėtis ir 
klausyti. 

Rūta — Reikia turėti humoro. 
Ne viskas turi būti labai rimta. 
Reikia apgalvoti prieš kalbant. 

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

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

Tel. (708) 301-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Teresė ir Linas Šoliūnai su 
Marium Antanu 

Teresė — Šeimoje Dievas turi 

turėti bendras pažiūras ir įsi
tikinimus. 

Linas - Pirmiausiai turi bū
ti draugai, paskiau vedusi pora. 
Jei vienas kito nemėgsta. . . . . u e i v i e n a s M W nti».w&->—, 

būti pirmoj vietoj. Vyras ir n e p ažįs ta , nieko nebus iš vedy-
žmona turi būti geri draugai, b i n i o ^ ^ ^ 

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

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