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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Protestuojama prieš 
spaudos laisvės 

suvaržymus 
Vilnius, birželio 11 d. (Elta) -

Lietuvos žurnalistų sąjunga bir
želio 10 d. išplatintu pareiški
mu paskelbė, kad visomis pri
imtinomis priemonėmis gins 
spaudos laisvę Lietuvoje. 

Išplatinti šį dokumentą, kurį 
sąjungos prezidiumo pavedimu 
pasirašė jos pirmininkas Rim
gaudas Eilunavičius, paskatino 
pastebimas valdžios ir suinte
resuotų komercinių struktūrų 
polinkis varžyti spaudos laisvę. 
Kaip spaudos varžymo pavyz
džiai dokumente minimi Vy
riausybės nutarimas, drau
džiantis skelbti komercinę in
formaciją apie spalvotųjų meta
lų prekybą, teisminis žurnalistų 
terorizavimas. Pastarasis prie
kaištas iliustruojamas „Her
mio" banko ir su juo susijusių 
buvusių Vilniaus valdybos 
vadovų puolimu prieš „Lietuvos 
rytą". (Laikraštis paskelbė, kad 
bankui neteisėtai perduotas pa
statas miesto centre). Dienraš
čiui iškelta 31 byla. Be to, pa
reiškimo autoriai nepateisina ir 
kai kurių miestų bei rajonų 
tarybų, uzurpavusių laikraščių 
steigėjų teises, pastangų pri
mesti savo valią ir politines pa
žiūras. 

Pareng tas Lietuvos-Lenkijos 
sutar t ies projektas 

Baigtas rengti ir arti
miausiomis dienomis diploma
tiniais kanalais Lenkijai bus 
perduotas Lietuvos siūlomas 
tarpvalstybinės sutarties pro
jektas, spaudos konferencijoje 
pranešė užsienio reikalų vice
ministras Virginijus Papirtis. 
Projekte kalbama ir apie 1920 
m. lenkų generolo Želigovskio 
agresijos akciją, kurios metu 
buvo užgrobtas Vilniaus kraš
tas. Kokiomis formuluotėmis tai 
bus įvardinta sutartyje, paaiš
kės po dvišalių derybų. 

Viceminstro nuomone, šiemet 
galėtų būti pasirašyta panaši 
su ta r t i s ir su Baltarusija. 
Tačiau iki jos parengimo reikia 
užbaigti laiko ir materialinių 
išteklių reikalaujantį valsty
binės sienos nustatymą ir žymė
jimą bei kai kuriuos kitus neiš
spręstus klausimus. 

Viceministras patvirtino, kad 
dar šiais metais planuojama 
įvesti vizų teikimo gaires Nepri
klausomų Valstybių Sandrau
gos piliečiams, tačiau konkre
čios datos nenurodė. 

Prancūzi ja padės Lietuvai 
modernizuotis 

„Į Lietuvą atvažiavau su
žinoti, kokiose sirtyse galėtume 
tęst i prieš pusantrų metų 
prasidėjusį bendradarbiavimą", 
birželio 10 d. Prancūzijos am
basadoje įvykusioje spaudos 
konferencijoje pasakė Pran
cūzijos vyriausybės pagalbos 
Centrinės ir Rytų Europos ša
lims koordinatorius Claude Vil-
lain. 

Trijų dienų viešnagės metu jis 
susitiko su ministru pirmininku 

parama modernizuojant šalies 
ūkį, ekonomiką. Pavyzdžiui, 
susitarta, kad Prancūzija padės 
ruošti telekomunikacijų, polici
jos, bankininkystės specialistus, 
iš šios šalies atvykę ekspertai 
atliks kai kurių Lietuvos įmo
nių ekonominę analizę. 

Visiems šiems tikslams Pran
cūzijos vyriausybė šiemet skyrė 
tiesiogiai apie 5 milijonus 
frankų ir dar 25 milijonus — 
per Europos Bendrijos PHARE 
programą. 

Lietuvos žemėlapiai j a u 
rengiami Lietuvoje 

Šveicarų firma „Ascop" už
baigė Lietuvoje pirmąjį specia
laus projekto etapą: sudėtinga 
optine aparatūra iš lėktuvo 
nufotografuotas Kauno rajonas. 
Šį projektą, kuris vadinasi „Lie
tuvos kartografavimas masteliu 
1:10,000", finansuoja Šveica
rijos vyriausybė, paskyrusi be
veik tris milijonus dolerių. 

Anksčiau, būdami priklauso
mi nuo Sovietų Sąjungos, 
Lietuvos specialistai nė karto 
nėra kartografavę savo krašto 
— neturėjo nei teisės, nei 
galimybių, nei technikos. Lie
tuvos žemėlapiai buvo rengiami 
ne Lietuvoje. Minėto projekto 
t ikslas — sudaryti sąlygas 
Lietuvos žemėlapius rengti ir 
spausdinti Lietuvoje. 

Užsienio kreditai — per 
keturis didžiausius 

komercinius bankus 

Lietuvos Banko valdybos 
posėdyje birželio 10 d. nutarta 
su užsienio kreditais susijusias 
operacijas patikėti keturiems di-
džiausiams komerciniams ban
kams — Lietuvos Akciniam Ino
vaciniam bankui, Vilniaus ban
kui, Litimpex bankui, Kauno 
ūkio bankui. 

Žymaus Lietuvos geologo 
jubiliejus 

Birželio 11 d. Vilniuje įvyko 
įžymaus lietuvių mokslininko, 
buvusio ilgamečio Kauno ir Vil
niaus universitetų geologijos 
katedrų vedėjo, habilituoto 
daktaro, profesoriaus Juozo 
Dalinkevičiaus gimimo 100-ųjų 
metinių minėjimas. 

Juozas Dalinkevičius gimė 
Pamūšio kaime Ukmergės ap
skrityje, mokėsi Gardino gimna
zijoje, Petrapilio kalnakasybos 
institute ir Kauno universitete. 
Geologijos žinias g.lino Austri
joje, Graz universitete. 

Per trumpą laik4 (1925-1939 
metus) Juozas Dahnkevičius ne 
tik ištyrė Lietuvos gelmių 
sluoksniuose du naujus periodus 
— karboną ir neogeną, bet ir 
sudarė stratigrafines schemas, 
panaudodamas tūkstančius su
akmenėjusios faunos pavyzdžių. 
Juozas DalinkeviMus — detalių 
geologijos tyrimu pradininkas. 
Jis yra sudaręs ir daugelį kartų 
koregavęs Lietuvos geologini 
žemėlapį, atrarięs naudingų 
iškasenų — Naujosios Akmenės 

Rusija nori siųsti daugiau 
kariuomenės į pietinį pasienį 

Tūkstančiai haitiečių ėjo maldininkų procesijomis praėjusį ketvirtadieni Devintinių šventės 
iškilmėse Haiti sostinėje Port au Prince. Pamoksle Mišių metu sostinės katedroje kun. Jean Bruni 
šaukėsi atstatyti į valdžią teisėtai išrinkta bet ištremtą prezidentą kun. Jean-Bertrand Aristide. 
Katedroje susirinkę apie 2,000 maldininkų atsišaukimą sutiko plojimu. 

99 Latvijos kelio" kandidatų 
įvairovė 

Washington, DC, birželio 7 d. 
(RFE/RL) — Latvijos parlamen
to, latviškai vadinamo „Saei-
ma", rinkimus laimėjo nauja 
partija — „Latvijos kelias". Ji 
sugebėjo pritraukti daugelio 
labai skirtingų grupių kandida
tus ir gal kaip tik dėl to laimėjo 
daugumą Seime. 

Jos statytieji kandidatai yra 
gerai žinomi aktyvistai arba 
pačioje Latvijoje, arba latvių iš
eivijoje Vakaruose. Jos politinė 
orientacija yra šiek tiek į dešinę 
nuo centro, rašo Laisvos Euro
pos Radijo analiste Dzintra 
Bungs. 

Partijos kandidatų sąrašo 
viršuje yra dabartinio Latvijos 
parlamento — Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Anatolijs 
Gorbunovs, buvęs Latvijos Ko
munistų partijos ideologijos 
sekretorius. Sąraše taip pat yra 

Adolfu Šleževičiumi, daugeliu klintis, šiaurės Lietuvos dolo-
ministrų. 

Svečias apibūdino dvi pa
grindines pagalbos Lietuvai 
sritis: tai valstybės valdymo 
mechanizmo tobulinimas ir 

mitą, kvarcinį smėlį prie Anykš
čių ir kitų. Įžva gus mokslinin
kas numatė galimybę Lietu
voje aptikti naftos bei geležies 
rūdos. 

Prieš dvejus metus Tarptau
tinė Žvaigždžių registro or-
ganizija vieną Sekstanto 
žvaigždyno žvaigždę pavadino 
Juozo Dalinkevičiaus vardu, o 
jubiliejaus išvakarėse Naujosios 
Akmenės taryba J. Dalinkevi
čiaus vardą suteikė vienai iš 
miesto gatvių. 

„Laiminančio Kristaus" 
skulptūra sugrįžo į Palangą 

Birželio 14-ją — Gedulo ir 
Vilties dieną — Palangos bota
nikos parke, Tiškevičių rūmų 
parteryje, bus pašventintas 
pagal nuotraukas, kai kurias 
detales atkurta ir pastatyta 
„Laiminančio Kristaus" skulp
tūra. Tai — savotiškas mies-
to-kurorto simbolis. 

Ši nežinomo autoriaus skulp
tūra buvo pastatyta šimtmečio 
pradžioje, o šeštojo dešimtmečio 
pradžioje, sovietinio ateizmo 
metais, — nugriauta ir sunai
kinta. Gyventojai išsaugojo tik 
kai kurias jos detales ir nuo
traukas. 

Lietuvos kul tūros fondo 
Palangos skyriaus pirmininko 
Vitalijaus Litvaičio iniciatyva 
imtasi skulptūros atkūrimo 
darbų. Pagal kauniečio daili
ninko Stasio Žirgulio modelį iš 
bronzos ją išliejo Kauno ketaus 
liejykla. Lėšas aukojo Lietuvos 
gyventojai, įmonės ir organi
zacijos. 

ir Laisvų Latvių Pasaulinės Fe
deracijos pirmininkas Gunars 
Meierovics, yra ir Latvijos už
sienio reikalų ministras Georgs 
Andrejevs. Kandidatų tarpe 
buvo ir Latvijos *gynybos mi
nistro pavaduotojas Valdis Pav-
lovskis, kuris, prieš atvykdamas 
Latvijon apsigyventi, buvo Ame
rikos Latvių Sąjungos pirmi
ninkas, ir Egils Levirs, Vokieti
jos teisininkas, kuris šiuo metu 
yra Latvijos pasiuntinys Bono
je. Sąraše buvo ir Aukščiausio
sios Tarybos deputatė, žydų 
veikėja Rūta Saca-Marjasa ir 
AT konservatorių frakcijos „Sa-
tversme" vadas, mokslininkas 
Janis Vaivads. 

Nors toks platus pažiūrų dia-
pozonas kandidatų tarpe padė
jo „Latvijos kelio" statytiniams 
laimėti rinkimus, kyla klausi
mas, ar šiai partijai pavyks 
išlaikyti vieningumą, spren
džiant krašto ateities kūrimo 
reikalus. 

Lietuvos užsienio 
ministerijos atstovai 
atvyko į New Yorką 

New Yorkas, birželio 11d.— 
Į New Yorką atvyko Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
(URM) atstovai konsultacijoms 
su Lietuvos Nuolatine Misija 
prie Jungtinių Tautų ir Lie
tuvos Generaliniu Konsulatu. 
Kaip informuoja Misija, URM 
darbuotojų grupę, atvykusią pa
sitarimams patalpų, personalo, 
finansų apskaitos ir archyvų 
klausimais, sudaro URM Admi
nistracinio departamento direk
torius Algirdas Dambrauskas, 
URM Finansų skyriaus vedėjas 
Jurgis Akromas, ir URM Amba
sadų skyriaus vedėjas Romual
das Šemeškevičius. 

Delegacija viešės JAV apie 
dvi savaites. Atvykusius atsto
vus New Yorko oruostyje pasi
tiko Misijos patarėjas Algiman
tas Gureckas ir Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke 
L. Kučinskas. 

Suomijos dovana 
Lietuvai 

New Yorkas, birželio 3 d.— 
Lietuvos Nuolatinė Misija prie 
Jungt in ių Tautų pranešė 
Užsienio reikalų ministerijai, 
kad Suomija įnešė pirmąją 
auką, skirtą Lietuvai , į 
Jungtinių Tautų Vystymosi pro
gramos (UNDP) Baltijos fondą. 
Dovanos suma - 100,000 JAV 
dolerių, ji bus naudojama Jung
tinių Tautų programoms Lietu
voje finansuoti. 

Sunku gauti vizas į 
Vokietiją 

Vilnius, birželio 10 d. — Vis 
sunkiau Lietuvos piliečiams 
išvykti į Vakaru Europos šalis. 
Keliaujant automobiliu ar trau
kiniu į Europa, tenka vykti per 
Vokietiją ir re ikia turėti 
Vokietijos viza Vizos gali tekti 
laukti iki mėnesio „gyvoje" 
eilėje. Eilės sąrašai tikrinami 
kas trys valandos. Žmonės atsi
neša sudedamas loveles ir mie
ga gatvėje prie ambasados. 
Vokietijos ambasadorius tvir 
tina, kad neturi lėšų įdarbinti 
daugiau tarnautojų vizų išdavi
mui. 

• Klaipėdos valstybinio auto
busų parko darbuotojai nutrau
kė streiką. Tai buvo padaryta po 
to, kai Aukščiausias teismas pa
tvirtino Klaipėdos apylinkės 
teismo sprendimą, kad streikas 
yra neteisėtas. Streikas tęsėsi 
tris savaites. 

• Būtingėje numatytas statyti 
naftos terminalas bus tik impor
to reikmėm. Nuspręsta, kad 
uostas bus platforma jūroje, o 
nafta 7-8 kilometrus tekės 
vamzdžiais, nutiestais jūros 
dugne. Vamzdžių iki Mažeikių 
naftos perdirbimo gamyklos il
gis bus 94 kilometrai. Statyba 
užtruks apie 16 mėnesių ir kai
nuos apie 170 milijonų dolerių. 

• Lazdijų pasienio punkte iš 
Lietuvos pusės susidarė 6 ki
lometrų eilė. Laukti tenka apie 
4-5 paras. Sumokėjus 10 dolerių, 
galima gauti vietą eilės prieky
je. Už pravažiavimą be eilės pa
sieniečiai ima 20 dolerių kyšį. 
Tarptautinį kelią „Via-Baltica" 
Suomijos laikraščiai vadina 
keliu į Lietuvą, nes paprastai 
suomiai neištveria laukimo ir 
grįžta atgal. 

• Pasaulio Bankas numato 
skirti jau antrą paskolą 
Lietuvai. Lėšos bus skir tos 
privačioms smulkioms įmonėms 
kredituoti. Iš pirmosios 60 
milijonų paskolos sunaudota tik 

Washington, DC, birželio 10 
d. (NYT) — Susirūpinę neramu
mais Rusijos pietiniame pa
sienyje, Rusijos kariuomenės 
pareigūnai JAV administracijai 
pasakė, jog jie norėtų pakeisti 
sutartį , kuria yra ribojamas 
karo pajėgų skaičius Europoje. 
Rusija nori į savo pietinį pasienį 
įvežti daugiau dalinių, negu 
dabartinė sutart is , kurią ir 
Rusija pasirašė, leidžia. 

Rusijos prašymą JAV gy
nybos sekretoriui Les Aspin 
perdavė Rusijos gynybos mi
nistras gen. Pavel Gračev, kai 
jis susitiko su Aspin šią savaitę 
Vokietijoje. Bet aukštas JAV 
administracijos pareigūnas pa
reiškė, jog JAV nesidomi sutar
ties persvarstymu, nes pradėjus 
vieną išimtį svarstyti, gali suir
ti visa sutartis. 

Rusija jaučia grėsmę iš pietų 

Šis Rusijos prašymas sutartį 
keisti jau yra kelintas po to, kai 
subyrėjo Sovietų Sąjunga. Rusi
ja argumentuoja, jog jai pasira
šant sutartį 1990 metais, Sovie
tų Sąjunga dar buvo stipri ir da
bartinė nesaugi padėtis pieti
niame pasienyje jai negrėsė. Da
bar, tačiau, padėtis yra žymiai 
pasikeitusi, islamiškoms vals
tybėms stiprėjant ir nerimau
jant. JAV administracijos parei
g ū n a s pasakė , jog Rusijai 
susirūpinimą kelia ne Vakarai, 
o Pietūs. Anot rusų, dabartinė 
sutartis palieka Rusiją silpnes
nėje pozicijoje, negu jos pietiniai 
kaimynai. 

Pasirašytoji paprastų ginklų 
ribojimo sutart is nustato kiek 
sunkiosios artilerijos ir kiek 
šarvuočių NATO ir buvusios 
Varšuvos pakto šalys gali turėti 
šiauriniuose ir pietiniuose Euro
pos pakraščiuose. Šie apriboji
mai buvo priimti Norvegijos ir 
Turki jos r a g i n i m u , nor in t 
sumažinti Rusijos grėsmę šiems 
kraštams. 

Pagal šią sutartį, Rusija ne
gali turėti daugiau, negu 700 
tankų, 1,280 sunkiosios artile
rijos ir 580 šarvuočių personalui 
vežioti savo šiauriniame ir pie
tiniame pakraštyje. Tuo tarpu 

dar nežinoma, kokių skaičių pa
keitimų Rusija dabar prašo. 

Neramumai piet iniame 
pasieny 

Pietinis Rusijos pakraštys yra 
tapęs ypatingai neramia zona. 
Čia Rusija turi ginčų su Gruzi
ja dėl Abchazijos, kuri nori at
siskirti nuo Gruzijos, ir kur 
dabar yra didelis skaičius Rusi
jos kariuomenės. Rusija taip pat 
turi ginčų su Moldova ir Ukrai
na. Rusijos pietiniame pakrašty
je taip pat vyksta kovos dėl 
Nagorno Karabacho, krikščio
nių armėnų apgyventos provin
cijos musulmoniškame Azerbai
džane. 

Bush administracijos parei
gūnas Richard Armitage, kuris 
tuo metu rūpinosi pagalba 
buvusiems sovietų kraštams, 
sako, jog Rusijos kariuomenė 
rimtai baiminasi atgyjančio 
islamiško judėjimo ir didėjan
čios Turkijos įtakos. Bet, jo nuo
mone, Rusijos prašymuose pa
keisti sutartį taip pat atsispindi 
jau nuo pat pradžių išsilikęs 
Rusijos kariuomenės nepasiten
kinimas pačios sutarties turi
niu, kurią pasirašė buvęs So
vietų Sąjungos prezidentas Mi-
chail Gorbačevas. 

R. Armitage nuomone, gali 
būti, kad rusai taip pat nori 
gauti leidimą padauginti savo 
dalinius Ukrainos pasienyje, 
norėdami padidinti jai spaudi
mą rusams atiduoti visus buvu
sius Sovietų Sąjungos branduo
linius ginklus, kur ie liko 
Ukrainos teritorijoje. Ukraina 
juos nori kuo ilgiausiai išlaikyti 
kaip apsaugą nuo Rusijos agre
sijos ir kaip priemonę išlaikyti 
Vakarų pasaulio dėmesį Ukrai
nai, padedant įsivesti rinkos 
ekonomiką. Rusija taip pat nori, 
kad Ukraina atiduotų Rusijai 
Juodosios jūros laivyną. 

Bet dabartinės Clinton admi 
nistracijos pareigūnas sako, jog 
svarstybos apie sutarties kei
timą suneramintų Turkiją ir pa
skatintų kitas sutartį pasira
šiusias šalis iš naujo kelti ir 
savo nepasitenkinimus. 

Derybos dėl JT nario 
mokesčio mažinimo 

New Yorkas, birželio 11d.— 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos am
basadoriai Jungtinėms Tautoms 
surengė pasitarimą mokesčių į 
JT biudžetą klausimui aptar
t i . Kaip informuoja Lietuvos 
Nuolatinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, ambasadoriai siekia su
derinti savo valstybių pozicijas 
artėjant JT ekspertų tarybos 
sesijai mokesčių klausimams. Si 
taryba, vadinama įnašų komite
tu, susirinks į savo metinę sesiją 
birželio mėnesio antroje pusėje. 
Tarp kitų klausimų komitetas 
aptars Baltijos valstybių ir kai 
kurių buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų apeliacijas dėl savo 
mokesčių sumos sumažinimo. 
Ambasadorių Anicetą Simutį į 

pasi tar imą lydėjo Misijos 
patarėjas Darius Sužiedėlis. 

JT narystės mokesčio klausi
mu Misijos patarėjas Darius 
Sužiedėlis dalyvavo JT Genera
linės Asamblėjos Penkto komi
teto posėdžiuose prieš Įnašų 
komiteto sesijos pradžią birželio 
14 d. Iki šiol, tačiau, derybos 
Penkto komiteto posėdžiuose 
nedavė teigiamų rezultatų. 
Penktasis komitetas vėl svars
tys narystės mokesčių klausimą 
šį rudenį, 48-osios JT Genera
linės Asamblėjos sesijos metu. 

KALENDORIUS 

• Firmų pelno mokestis Lietu
voje siekia 29#. Kai kurioms 
įmonėms taikomos mokesčių 
lengvatos. Asmenų pajamų mo
kestis yra ne didesnis kaip 33%. 
Darbdaviai turi sumokėti į 
socialinį fondą 30% darbuotojo 
atlyginimo sumos. Visoms pre
kėms ir paslaugoms taikomas 
18% pridėtinės vertės mokestis 
(akcizas). 

Anupras, Kris-
Ramūnas, Mi 

Birželio 12 d. 
tijonas, Dovė, 
kantė. 

Birželio 13 d.: Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė — Devintinės. 
Antanas Paduvietis. Akvilina, 
Kunotas, Skalvė. 

Birželio 14 d.: Bazilijus. 
Digna, Eliziejus, Alka, Almina. 
Gedulo ir vilties diena. 

Birželio 15 d.: Vitas, Krės 
cencija, Jolanta, Tanvilas, Ber-
gailė. 

* 

• > 



DRAUGAS, šeštadienis, 1993 m. birželio mėn. 12 d. 

IŠ ATEITININKŲ 
GYVENIMO 

PRISTATYTA 
PROF. JUOZO L. NAVICKO 

KNYGA 
Atkūrus Nepriklausomybe 

1991 m. Lietuvoje, atsigaivino 
vienu metu buvusi gausi Bos
tono ateitininkų šeima. Prieš 
daugiau negu trejus metus ne
didelė iniciatorių grupė, su inž. 
Antanu Girnium priešaky, su
kvietė apylinkėje gyvenančius 
ateitininkus sendraugius į pir
mąjį po daugel metų narių su
sirinkimą, kuris vyko A. Ketur-
akienės bute, Thomas Park, So. 
Bostone. Pirmuoju pirmininku 
— organizatoriumi buvo išrink
tas inž. A. Girnius, mūsų Fede
racijos buv. vado dr. Juozo Gir
niaus brolis. Susidomėjimas 
greitai plito, ir prie atnaujinto
jo židinio pradėjo jungtis kasmet 
vis daugiau narių, išsisklaidžiu
sių Bostono, Brocktono, Worces-
terio ir Putnamo apylinkėse. 
Buvo užsimota šaukti bent 3-4 
kartus metuose susirinkimus su 
turininga programa. Minėtinas 
buvo buv. Federacijos vado dr. 
Girniaus amžiaus 75 m. sukak
ties minėjimas, į kurį atvyko ir 
pats jubiliatas. Susirinkimai 
vyko dažniausiai pas minėtąją 
A. Keturakienę So. Bostone ir 
pas prof. dr. Česlovą Masaitį, 
gyvenantį Putnamo pašonėje, 
Thomson, Conn. Prieš metus iš
rinkta nauja valdyba su Stase 
Cibiene priešakyje, Jos inicia
tyva jau įvyko keli susirin
kimai, o š.m. gegužės 23 d. buvo 
sukviestas gausus susirinkimas 
taip pat pas A. Keturakienę. Šio 
susirinkimo pagrindinis uždavi
nys — aptarti ir pristatyti prof. 
Juozo L. Navicko veikalą „Ver
tybės ir dorovė", kurią išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija Romoje 1988 m. gale. 
Staiga besivystantys įvykiai ko
munistų valdomuose kraštuose, 
Sovietų Sąjungoje, jos satelitų 
šalyse ir mūsų Lietuvoje su
trukdė šio stambaus ir reikš
mingo filosofijos veikalo prista
tymą visuomenei. Todėl Bosto
no ateitininkų sendraugių židi
nys ir ryžosi, nors kiek ir pavė
luotai, šitai ir padaryti. 

Knygą aptarti buvo pakvies
tas kun. Vald. Cukuras, per 
daugiau negu 20 metų dėstęs 
moralinę filosofiją ir etiką 
Wesleyan universitete, Ann-
hurst kolegijoje ir suaugusiųjų 
kunigų seminarijoje Cromwell, 
Conn. Jis susirinkusiems primi
nė, kad Juozas Leonas Navickas 
aukštuosius filosofijos mokslus 
baigęs garsiajame Luveno filo
sofijos fakultete ir Fordhamo 
universitete, pastarajame apgi
nęs disertaciją apie Losskio mo
ralinę filosofiją, 1958 m. gavo 
filosofijos dr. laipsnį. Po to 
trumpą laiką dėstė filosofiją 
Kings College, netoli Scrantono, 
Pennsilvanijoje. Nuo 1961 m. 
dėstė garsiojoje jėzuitų vedamo
je aukštojoje mokykloje, Boston 
College, Chestnut Hill, Mass. 
Čia labai sėkmingai profeso
riaudamas buvo pakeltas į ordi
narinius profesorius. Paskelbė 
eilę studijų, kaip pvz., Hegel's 
Philosphy of Consciousness, Mo
rai Philosphy and Hegel's Phi-
losophy of Subjectivity, Max 
Scheler's Phenomenology. Jo 
darbai buvo skelbiami garsiojoje 
Nijhoff leidykloje, Olandijoje, 
kuri skelbia veikalus, liečian
čius fenomenologijos temas filo
sofijoje. 

Šioje korespondencijoje patei 
kiame tik trumpa Juozo L. Na
vicko veikalo apybraižą. Plates

nis ir išsamesnis jo panagrinė-
jimas bus paskelbtas „Naujaja
me Židiny — Aiduose", Lietu
voje. 

Pro. J. L. Navicko knyga yra 
stambus veikalas. Jo pilnas pa
vadinimas „Vertybės ir dorovė. 
Moralinės filosofijos pagrindai". 
Jis apima didelio formato kny
gos 234 puslapius. Veikalas yra 
labai aiškios fenomenologinės 
krypties moralinės filosofijos 
veikalas. Tokio pobūdžio veika
las, berods, yra vienintelis lie
tuvių filosofinėje literatūroje. 
Veikalo įvade autorius pastebi, 
kad iš lietuvių tarpo etikos 
klausimais pasirodė dvi diser
tacijos: būsimojo vysk. M. Rei
nio ir dr. Leono Bistro. Jos, 
a i šku , buvo pa rašy tos n e 
lietuvių kalba. Lietuviškai 
et ikos k laus imais vadovėlį 
paskelbė kun. St. Gruodis, S.J., 
o iš pačios jauniausios mūsų 
filosofijos studentų kartos mini 
dr. Kęstučio Girniaus anglų 
kalba parašytą disertaciją apie 
gėrio sąvoką ir prasmę, paskelb
tą Čikagos universitete ir vėliau 
ta tema paskelbtą etikos studiją 
„Aiduose" 1980 m. 

Autoriaus pagrindinė mintis 
ir metodas, įvade pabrėžia au
torius, y ra aprašomasis, taigi, 
atspindįs jo brendimą fenome-
nologų minties atmosferoje. 
Todėl su dideliu dėkingumu mi
ni Max Schelerį ir Dietrich von 
Hildebrand, jo įkvėpėją ir vado
vą studijuojant Fordhamo uni
versitete. Jis laiko savo darbą 
lyg ir pionierišku šioje srityje: 
„Ryžtuosi sakyti, kad pagrindi
nis filosofijos orientyras ir 
ryžtas y ra angažavimasis nu
šviesti objektyvią tikrovę, kuri 
nėra nei sukurta, nei įsivaizduo
ta (p. 4)". 

Veikalas turi keturias pagrin
dines dalis: pirmojoje jis gana iš
tęstai skaitytoją supažindina su 
pagrindinėmis filosofijos idėjo
mis. Antrojoje — įveda į dorovės 
sritį, nušviesdamas pagrindi
nius tos srities bruožus. Pati 
svarbiausia ir grindžiamoji yra 
trečioji dalis „Vertybės ir 
dorovė", kur paaiškina dorovę 
apsprendžiančias vertybes. Pas
kutinė veikalo dalis eina į spe
cialiuosius dorovės klausimus. 
Čia yra paaiškinta vertybių ir 
moralinių dorybių panašumai ir 
skirtumai. Originali ir mūsų 
autoriui būdinga yra sąžinės ir 
josios reikšmės analizė. Reikia 
pabrėžti autoriaus gražią ir 
vaizdingą lietuvių kalbą — atsi
minkim, kad jis gimęs ir augęs 
lietuvių rašomosios kalbos lop
šyje — Suvalkijoje, kapsų ir 
zanavykų tarmių krašte. Čia tik 
pavyzdys: „Dorovės sritį gaubia 
ypatinga rimtis... būtina pažy
mėti, kad dorovei priskirtina 
rimtis liečia ne vien moralinius 
veiksmus, bet taip pat ir nega
tyvius bei dorovę pažeidžiančius 
aktus... Vis dėlto rimtis, kuri 
charakterizuoja dorovės lauką, 
yra visai skirtingos ir labai ypa
tingos rūšies, nes ji visuomet 
žmogų įšaukia imperatyvinio 
pobūdžio r e ika l av ima i s ir 
kursto jame atsakomybės ir 
rūpestingumo jausmą" (102 p.). 

Susirinkusieji vėliau kėlė 
klausimus. Tačiau viso šito 
pobūvio didžiausia staigmena ir 
džiaugsmas buvo, kada netikėtai 
prof. Juozas L. Navickas pasiro
dė duryse, savo rūpestingos 
žmonos, trijų sūnų ir dukters 

Dainavos stovyklavietės vasarojimo sezono atidarymas su iškilmėm prie naujai įrengtos svetainės 
sekmadienį, gegužės 30 d. Susirinkęs nemažas būrys žmonių klausosi Tauros Underienės žodžio. 
Ji buvo naujos svetainės iniciatorė ir įgyvendintoja. Šalia stovi Dainavos tarybos pirm. Vytas 
Petrulis. 

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA 
DĖKOJA 

Jaunųjų ateitininkų sąjungos puodų, stalo servizui 100 komp-
centro valdybos vardu nuošir- lėktų ir papildomų virtuvinių 
džiai dėkoju Los Angeles, Cleve-
lando, Toronto ir Detroito atei
tininkams už prisidėjimą prie 
JAS-CV pravesto vajaus Lietu
vos ateitininkų stovyklų reik
menų parūpinimui. Padėką 
reiškiu už planavimą, koordina
vimą bei persiuntimą ir supaka-
vimą Danguolei Kuolienei (Los 
Angeles), Vitai Aukštuolienei 
(Clevelandas) dr. Onai Gustai
nienei (Torontas), Nijolei Lap-
šienei ir Birutei Bublienei (Det
roitas). Tuo pačiu esu nepapras
tai sužavėta įvairių vietovių va

jaus rėmėjų dosnumu. Los An
geles rajone buvo supirkta indų, 

NEUŽMIRŠKITE 
„ATEITIES" 
KONKURSO! 

Vėl atėjo laikas pagalvoti, pla
nuoti, ruošti medžiagą kasme
tiniam „Ateities" konkursui, 
Tai sena, graži tradicija, daug 
metų džiuginanti konkurso da
lyvius, jų artimuosius ir visą 
ateitininkiją, o labiausiai — 
„Ateities" redakciją, nes šiuo 
būdu gauname papildomos me
džiagos žurnalui (juk žinote, kad 
jos visuomet per mažai!) Kaip ir 
kiekvienais metais, laimėto
jams premijas skiria dosnusis 
prelatas Juozas Prunskis. 

Kas dalyvauja? Jaunieji 
ateitininkai, moksleiviai ir 
studentai iki 25 metų amžiaus. 

Kokia konkurso medžiaga? 
Nuotraukos — bent penkios; 
eilėraščiai — vienas ilgas (bent 
4 posmelių) arba keli trumpes
ni; rašiniai — grožinė kūryba, 
nenorime korespondencijų ar 
veiklos aprašymų. Jie tinka tik 
į Mūsų veiklos skyrių ir kiek
vienos kuopos ar vietovės pa
reiga juos be konkurso „Atei
čiai" atsiųsti. Pageidaujamos 
pasakos, apsakymėliai, net no
velės. 

Kada ir kur? Paskutinė data 
medžiagą redaktorei gauti yra 
rugsėjo 30 d. Ne vėliau. Siųsti: 
„Ateitis", D. Bindokienė, 7155 
S. Homan Ave., Chicago, IL 
60629 

lydimas. Jis po gana sunkios li
gos, kuri dalinai paralyžavo jo 
kūno kairiąją pusę, mus pra
džiugino savo minties taiklumu, 
giedria, bet labai jaudinančiai 
šilta asmenybe, buvo šio ateiti
ninkų pobūvio deimantu. Jis tu
rėjo progos ir patį paskaitininką 
papildyti. Jo žodžiuose kitoje 
šviesoje susirinkusieji pamatė jo 
veikalą dar patrauklesnėje švie
soje. 

Susirinkimo pabaigoje šeimi
ninkės A. Keturakienės ir jos 
dukros buvome pavaišinti. Pir
mininkė painformavo apie būsi
mųjų šių metų susirinkimų da
tas ir vietas: Joninių proga pas 
dr. Masaitį ir kiek vėliau — dr. 
Juozo Leimono mirties 30 metų 
sukakties minėjimas. 

K. V. C. 

reikmenų, 200 egz. ideologijos 
knygelių bei kitų įvairių stovyk
los reikmenų. Clevelando ateiti
ninkų parūpinti dažai, teptukai, 
spalvos, flamasteriai, žirklės, 
popierius, maisto produktai, 
vaistai, 200 egz. vadovėlių, sal
dainiai , žurnalo „Ate i t i s " 
komplektai ir kita medžiaga. O 
Toronto vajaus koordinatorė, dr. 
Gustainienė, susidėjusi kartu su 
Detroito vajaus atstovėmis reik
menų supirkimo tikslui, per
siuntė 350 dol. Buvo supirktas 
papildomas maistas, vaistai, 
papildomų indų ir kitų įvairių 
reikmenų. Vajaus pagrindinis 
tikslas: parūpinti Lietuvos atei
tininkų vasaros stovykloms, sto
vyklavietėms kuo daugiau bui
t in ių prekių, pagal pačių 
Lietuvos ateitininkų stovyklų 
rengėjų prašymus. Stengiamės 
uoliai ir visapusiškai palaikyti 
tuos pasišventusius asmenis 
anapus Atlanto, kurie tikrai 
„ateičiai dvasios galiūnus 
augina", ruošdami ateitininkų 
jaunimo stovyklas Lietuvoje. 

Danutė Petrusevičiūtė 
JAS-CV pirm. 

Nuotr. Mariaus Laniausko 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

255S W. Uncoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Flalds. III. 
Ta i . (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 
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PAMINĖTAS 
KUN. STASYS YLA 

Balandžio 25 d. kun. Stasio 
Ylos kuopa surengė šeimos 
šventę. Jaunučiai ir moksleiviai 
prieš Mišias įnešė savo vėliavas 
ir kartu nusiteikė rimtai daly
vauti Mišiose. Po Mišių visi 
atei t ininkai , jų šeimos ir 
draugai susirinko Šv. Kazimie
ro parapijose salėje Šeimos 
šventei ir kartu paminėti kun. 
Stasio Ylos 10 metų mirimo me
tines. 

Šventės pradžioje visi sukal
bėjo Credo. Šeimos šventėje 
lankėsi viešnia iš New York, 
Gintė Damušytė. J i kalbėjo apie 
Lietuvos dabartinę padėtį, po to 
atsakė į kelis žmonių klausi
mus. Kun. Stasio Ylos 10 metų 
mirimo metinėms paminėti bu
vo paruošta trumpa programa. 
Pradžioje Almis Kuolas pasi
dalino savo prisiminimais apie 
kun. Stasį Ylą. Paskui jaunieji 
ateitininkai padeklamavo kun. 
Ylos parašytus eilėraštukus 
vaikams ir maldeles. Mokslei
viai trumpai papasakojo kun. 
Stasio Ylos biografiją ir per-

! skaitė keletą ištraukų ii jo para
šytų knygų. Nors kunigas buvo 

j persekiojamas, kad neskleistų 
religijos jaunimui, jis nepalūžo. 
Programos metu Los Angeles 
Dramos sambūrio režisierius A. 
Žemaitaitis perskaitė ištrauką 
iš kun. Ylos knygos, kaip jis 
ruošė pirmas Mišias tremtyje. 
Kun. Yla rasdavo kalbą su įvai
raus amžiaus žmonėmis. Labai 
mėgo bendrauti su vaikais. 
Šventės pabaigoje visi sugiedo 
jome Ateitininkų himną. 

Amanda Ragauskaitė 
Los Angeles, CA 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

Ra* . (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 5*2-0221 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

ligos ir chirurgija 
Holy CroM. 2701 W 68 St.. Chicago 

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

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

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Ta i . 312-735-7709 

217 E 127st St * 
Lemont. IL 60439 

Ta i . 815-7234)353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Roosrta Road 
Hlckory Hllls 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

Silver Cross Hospital 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. UNAS M. KLYGIS 
Praktika su 

DR. ALLEN C. BERNTHAL 
GASTROEN rtROLOGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

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

10 W. Martin, Naparvllla 
708-3554776 

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

6321 Avo.ndale, Sta. 102 
r '""• Chicago IL 80631 

Tai. 312-774-0042 

T o m a s K l s l o l i u s , M . D . 
Steven Sand le r , M . D . 
Adrian B lanco , M . D . 
Bozena W!tek. M . D . 

Vėž io ligos (Onko log i ja /hemato log i ja ) 
Valandos pagal s u s i t a r i m ą 

Kab. ta i . (312) 585-0348; 
Raz. (312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

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

T a i . 312-434-5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm , antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p 
10401 S. Robart* Rd., Palos Hl l ls. IL 

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

Kab. t a i . (312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — Š I R D I E S L IGOS 

' 7722 S . K o d z l a A v a . , 
Chicago , I I I . 6 0 6 5 2 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
J O N A S V . P R U N S K I S , M D 

T E R R I D A L L A S P R U N S K I S , M D 
Tel Elgin 708-622-1212 
Chicago 312-728-4200 

McHenry 815-344-5000, ext 6502 

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

9760 S. Kedzie 
T a i . 7 0 8 - 6 3 6 - 6 5 0 0 

Va i . 9-5 kasd ien 

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

1 0 4 4 2 W . C a r m a k Rd . 
W a a t c h a a t a r , IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 6 - 6 3 1 - 1 1 1 3 
Va landos pagal susi tar imą 

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

2666 W. 71at 6t . 
6 1 1 -

4148 W. 
212-726-7766 

Chicago, IL 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St 
Ta i . (312) 735-5556 

607 8 . Gllbarl. LaGrange. IL. 
Ta i . (708) 352-4487 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWF0RD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

penkt ir šeštd. 9 v.r.-12 v.p.p. 

6132 S. Kadzla Ava., Chicago 
(312) 7786949 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Matflcal Bulldtng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 80629 

Tai . (312)438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
Tai. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago, IL 
Tai . (312)478-2112 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (312) 778-2880. 
Rsz. (708) 448-5545 

Ta i . kablnato Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava . , Clcaro 

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

EDMUNDAS VIZINAS,M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
8835 S. Pulaskl Rd)., Chicago. IL 

T o l . 312-585-1955 
172 Schlllar St.. Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708434-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312)434-2123 
Pirm 21 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

NaparvlMa Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sutta 310, 

Naparvllla IL 60583 
Ta i . 708-527-DO9O 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago. IL 60638 
V a i : pirm, antr, ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Reikia daugiau, negu 

NEPASITIKĖJIMO 
ATODŪSIŲ 

GINČAI LIETUVIŲ VISUOMENĖJE Rimties valandėlė 

Išeivijos ir Lietuvos nuotaikos 
nesusibalansuoja. Tai lyg žąsies 
ir ėriuko pokalbiai — abu 
pasakojasi nuoširdžiai, bet 
vienas kito nesupranta. Nors 
Lietuvos ir išeivijos ryšys yra 
vertas daugiau už kelis nepasi
tikėjimą reiškiančius atodūsius. 

Lietuva apie išeiviją beveik 
nieko nežinojo, ypač komunisti
niame izoliatoriuje auginti jos 
žmonės, kurie šiandien tvarko 
kraštą. Apie išeiviją buvo drau
džiama kalbėti, o jei politiniais 
sumetimais reikėdavo išsitarti, 
atskalūnų, žydšaudžių, krau
gerių, hitlerininkų epitetai 
sudarydavo nuomonę. Šį vaizdą 
kūrė t a pati partija ir net tie 
patys asmenys, su kuriais 
išeivija ieško pokalbio. 

Bet ir užjūrių lietuviai turi 
keistų reprezentantų. Vos 
palengvėjus kelionėms, Lietu
voje prisispraudė įvairių 
„specialistų", nuskubėjusių pa
dėti tautai. Buvo naftos pramo
nės žinovų, kurie tik su premje
ru norėdavo kalbėti, buvo eko
nomikos ekspertų, buvo kandi
datų į aukštųjų mokyklų profe
sorius. Išeivijoje neįsitvirtinę, 
ambicingi trubadūrai, tikėjęsi 
staiga nugalėti Lietuvą, veržėsi 
į ten. Jie gerokai aptamsino 
išeivijos veidą. 

Politikoje taip pat išeivija sku
bėjo maišytis be didelio reikalo. 
Ankstyvas riteriškų žygių he
rojus Kazys Bobelis. Jo įsi
veržimo kelias į Seimą rodė 
visišką politinės elegancijos 
paneigimą, o ligšiolinis buvimas 
toje Lietuvos piliečių atsto
vybėje demonstruoja čičinskinį 
savanaudiškumą ir melą, drįs-
tant tvirtinti, kad neprisimena, 
ar reikėjo duoti priesaiką, gau
nant JAV pilietybę. Jo elgesį 
mato juo pasinaudojanti LDDP, 
mato opozicija, mato Lietuvos 
žmonės. 

Kai kuriomis akimis žvel
giant, Stasio Lozoraičio kandi
datūra į prezidentus taip pat 
turėjo dvi puses. Mįslingi buvo 
jo pirminiai pareiškimai, kad 
kandidatuosiąs tada, kai visi jo 

kandidatūrai pritarsią. Ar tai 
būsią bevaržoviniai rinkimai? Iš 
minėtų pareiškimų buvo galima 
susidaryti tokią nuomonę. O tai 
keistokai atrodytų besiku
riančioje demokratijoje. Būtų 
lyg Mindaugo III įkurdinimas. 
Antra, išeivija Lietuvoje buvo 
visai nepažįstama, o kandidato, 

nors ir gero, beveik visas 
užsienyje praleistas gyvenimas 
nuo balsuotojo nuslėpė kandi
dato bruožus, ypač kad apie jo 
beatodairinę kovą Lietuvos pa
vergimo laiku žmonėms nedaug 
buvo leista išgirsti. Abejonės 
šlaistėsi ne vienoje galvoje, už 
Stasį Lozoraitį pasisakiusioje. 
Šios abejonės šlaistėsi ne vieno
je galvoje, už Stasį Lozoraitį 
balsavusioje, šios abejonės taip 
pat ne vieną sulaikė arba nuo 
balsavimo, a rba nuo pasi
sakymo už Stasį Lozoraitį. Į kito 
pasaulio atstovus su nepasi
tikėjimu bus žiūrima ilgokai, 
ypač papras tesnių žmonių 
tarpe, su kuriais reikia skaitytis 
kiekvienuose demokratiniuose 
rinkimuose. Ar išeivija ruošėsi 
Lietuvą okupuoti? Buvo ir tokių 
priešrinkiminių "nuogąstavimų. 

Tačiau Stasio Lozoraičio pa
stangos atnešė teigiamybių. 
Priešrinkiminė veikla jo dėka 
buvo kultūringa. Jos metu iš
ryškėjo K. Bobelio politinė ar 
oportūnistinė giminystė su 
LDDP. O porinkiminiu laiku 
matome laimėjusio prezidento 
Algirdo Brazausko kerštin
gumą. Be St. Lozoraičio kandi
datūros šis jo bruožas gal 
ilgėliau slėptųsi. 

Atrodo, kad nuotaikos tarp 
išeivijos ir dabartinės Lietuvos 
administracijos dar ilgokai liks 
irzlios. Pradžioje buvo manyta, 
kad naujas prezidentas bus 
krašto ir tautos prezidentas, 
tačiau laikas atvertė kitas kny
gas. Jam nepritarę susilaukė 
represijų, o Lietuvos ateitis jo 
rankose taip pat kelia baimę. 
Rusija, atrodo, yra Algirdo Bra
zausko didžiausia giminystė. 

Apie 1923 metus buvo kalti
nami laimėję rinkimus krikš
čionys demokratai —jų valdžia 
nesiskaičiusi su kitokių 
nuomonių žmonėmis. Bet tai 
buvo mažamokslių seimas ir 
prieš septynias dešimtis metų! 
Šiandien Dvidešimtasis amžius 
jau baigiasi, LDDP turi daug 
mokslus baigusių, komunistų 
partijos remtų žmonių, bet 
raudonasis palikimas pažangos 
nerodo. O kai išeivijoje 
stebimasi dėl Stasio Lozoraičio 
atleidimo iš ambasadoriaus 
pareigų, pirmiausiai apgailes
taujamas Lietuvos valdžios 
elgesys. Dėl ambasadoriaus as
mens kiekvienas tesprendžia 
individualiai. 

Vytautas Voler tas 

Lietuva buvo komunistinio 
jungo pavergta daugiau kaip 50 
metų . Tuo laikotarpiu visa 
išeivija buvo vieninga. Visų 
svarbiausias tikslas buvo at
gaut i Lietuvai laisvę. 

Važiavome į tėvynę aplankyti 
artimųjų. Važiavome su baime, 
kad nepakenktume saviesiems, 
t en gyvenantiems, ir patys 
laimingai grįžtume atgal. 

Žodžiai „važiuoju į Lietuvą" 
prieš keletą metų turėjo skirtin-
gę prasmę. Daugelis neturėjo 
galimybės aplankyti net savo 
gimtųjų vietų. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, situacija pasikeitė. 
M ū s ų kelionės pasidarė 
ilgesnės, saugesnės, linksmes
nės ir prasmingesnės. Dabar 
g a l i m e lankyt i visas savo 
j aunys t ė s vietas, pasiilgtus 
gimines, draugus, laisvai pasi
džiaugti tėviškės gamta, jos 
te ikiamu grožiu ir pakvėpuoti 
jos oru. 

Atėjo laikas, kad ten vyks
t ame apžiūrėti „dirvą" savo 
investicijoms, padėti Lietuvos 
e k o n o m i n i a m progresui. 
Jaunesnioj i karta vyksta į 
Lietuvą studijuoti, o mūsų pro
fesoriai padeda Lietuvos uni
versi tetams savo vakarietišku 
žinių bagažu. 

Pasidarė aktualus vyresnio 
amžiaus žmonių persikėlimo 
nuo l a t i n i am apsigyvenimui 
klausimas. Tačiau, Lietuvai at
g a v u s laisvę, įvyko daug 
nenumatytų problemų, išryš
kėjo išeivijos ir Lietuvos gyven
tojų nuomonių skirtumas. Išei
vijos laisvinimo veiksniai 
sulikvidavo Vliką. Tautos fon
das merdi nesutarimuose. 
Lietuvių fondas paskyrė Lietu
vai vieną milijoną dolerių. Kiek 
žinoma, dar ne visi pinigai ten 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

atiduoti. 
Buvęs Vliko pirmininkas dr. 

Kazys Bobelis išvažiavo į 
Lietuvą ir ten buvo išrinktas 
Seimo nariu. Išrinkus A. Bra
zauską Lietuvos Respublikos 
prezidentu, dr. Bobelis įsėdo 
kartu su juo į vieną vežimą ir 
vykdo jam palankią politiką. 
Dėl to dr. K. Bobelio pasekėjų 
skaičius Amerikoje baigia iš
tirpti kaip pavasario sniegas. 

Šiuo metu svarbiausias nesu
tarimų objektas pasidarė naujo 
Lietuvos ambasadoriaus pasky
rimas į Vašingtoną. Atsirado 
keturkampis: Vilnius — Vašing
tonas — Los Angeles — Roma. 

Išeivijoje Lietuvos prezi
dentinių rinkimų metu apie 
90% balsuotojų pasisakė už S. 
Lozoraitį. Tačiau, nepaisant jo 
pralaimėjimo rinkimuose, 
paskutiniuoju laiku išeivija 
pradėjo aprimti ir ieškoti ben
dros kalbos su Lietuvos 
prezidentu A. Brazausku. 
Aprimusią padėtį vėl sukrėtė 
naujas veiksnys - Lietuvos 
diplomatų pakeitimai. 

Lietuvos prezidentas nutarė, 
kad ambasadorius S. Lozoraitis 
yra nenaudingas toliau palikti 
Vašingtone. Jį perkelia į Romą, 
o į jo vietą skiria Kalifornijos 
konsulą Vytautą Čekanauską. 
Tačiau šie diplomatai teigia, 
kad dar iki šiol abudu neturi 
oficialių paskyrimo raštų. 

To nepaisant, jau dabar įvyko 
didelis skilimas išeivijos lietu
vių tarpe. Lietuvoje protesto 
ženklas pasireiškė vienos 
grupės bado streiku. 

Išeivija gina S. Lozoraitį ir 
nesutinka su sprendimu, kad jį 
reikia kelti į Romą. Sako, kad 
tai yra A. Brazausko kerštas ir 

noras nusikratyti savo konku
rentu. 

Alto pirmininkas siunčia į 
Lietuvą pareiškimą, pasisa
kydamas teigiamai apie V. 
Čekanausko paskyrimą. 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
sąjungos pirmininkas į Lietuvą 
taip pat siunčia laišką, išreikš
damas pritarimą t ik V. 
Čekanausko paskyrimui. 

Tačiau jo laiškas, kaip skelbia 
dienraštis „Draugas", buvo 
parašytas be pasitarimo su 
Sąjungos valdyba. Valdybos 
nariai pareiškia, kad tai repre
zentuoja tik pirmininko asmeni
nę nuomonę. 

Svarbiausia ir didžiausia 
grupė yra lietuvių visuomenė, 
kuriai jau nusibodo klausytis 
šių ginčų. 

Nepaisant to, susiskaldymas 
išeivijos lietuvių gyvenime 
vyksta ir toliau. Šiai nenor
maliai situacijai turėtų galą 
padaryti Lietuvos Respublikos 
prezidentas A. Brazauskas. Jis 
galėtų nutildyti šį kilusį 
triukšmą. 

Reikia tuoj pat įvykdyti ir pra
nešti apytikrį laiką, kada ir 
kaip šis klausimas bus išspręs
tas. Deja, lietuvių biurokratija 
ir savitarpiai nesutarimai ne
teikia daug vilčių greitam šio 
klausimo išsprendimui. 

Nepaisant mūsų norų ar pa
geidavimų, Lietuvos Respub
likos prezidentas A. Brazauskas 
su savo patarėjais pasielgs taip, 
kaip jiems bus naudingiau. 
Mūsų protestai neturės lemia
mos įtakos sprendimui. 

Baigiant reikia pažymėfi, kad 
išeivijos daugumos norai nebus 
patenkinti. Lietuvos Res
publikos prezidentas pasielgs 
taip, kaip padiktuos jo val
dančioji partija. 

BENDRAUJAME KRISTUJE 

Šiemetinių Poezijos dienų Čikagoje pirmojo vakaro (gegužės 28 d.) dalyviai. Iš kairės: Putino poeziją 
skaičiusios Aldona Jurkutė ir Dalia Sokiene. Poezijos dienų sudarytoja aktore Nijole M a t a i 
tytė, Putino poeziją skaitės Vidas Dumašius. Poezijos dienų rengėjų, Jaunimo centro Moterų klubo 
pirm. Salomėja Endrijonienė ir paskaitą apie Putiną skaitęs Juozas Masilioms. 

Nuotr Zigmo Degučio 

Devintinės — Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė — atkreipia 
mūsų dėmesį į tai, ką išreiš
kiame, kuo džiaugiamės ir už ką 
dėkojame šv. Eucharistijoje. 
Ypač antrasis skaitinys — iš šv. 
Pauliaus pirmojo laiško Korin
to tikintiesiems (1 Kor 10:16-17) 
tai išryškina. „Argi laiminimo 
taurė, kurią laiminame, nėra 
bendravimas Kristaus kraujuje? 
Argi duona, kurią laužome, 
nėra bendravimas Kristaus kū
ne? Jei viena duona, ta i ir mes 
daugelis esame vienas kūnas: 
mes juk visi dalijamės viena 
duona". 

Šv. Rašto mokslininkai suta
r i a , jog pirmieji du šios 
ištraukos sakiniai yra citatos iš 
pirmaisiais Bažnyčios dešimt
mečiais švenčiamos Eucharisti
jos aukos. 

Kad čia yra cituojama eucha
ristinė formulė, nurodo ir tai, jog 
išsireiškimas „laiminimo taurė" 
ir veiksmažodis „laiminame" šia 
prasme yra aiškiai hebraiški iš
sireiškimai — tiesioginiai ver
timai hebraiško žodžio „bera-
kah" — laiminimas (taip vadi
nosi žydų įprastinė malda val
gant, kurią ir Kristus kalbėjo, 
pakeldamas duoną ir vyną pas
kutinės vakarienės metu, kuriai 
jis davė naują prasmę savo kan
čia ir mirtimi). Šv. Paulius, ra
šydamas graikiškai šia kalba 
kalbantiems Korinto tikintie 
šiems, kitur šiame laiške ta 
pačia prasme naudojo graikišką 
žodį „eucharistein" — dėkoti, 
kuriuo ir mes šiandien vadina
me Kristaus Kūno ir Kraujo 
sakramentą. 

Svarbu atkreipti dėmesį ir į 
glaudų ryšį tarp Kristaus nau
dojamo žodžio „laiminti" ir 
pirmųjų krikščionių naudojamo 
žodžio „dėkoti". Dažniausiai, 
kai girdime žodį „laiminti", 
įsivaizduojame ranka daromą 
kryžiaus ženklą. Bet tai tik 
vėlesniais šimtmečiais tam žo
džiui priduota prasmė, atsižvel
giant į tai, kad Kristaus auka 
ant kryžiaus žmogui atnešė 
Dievo palaimą. Tad kryžiumi 
laiminame. 

Bet ir prieš Kristų Dievas 
žmones laimino, o žydai, tai 
suvokę, Dievą laimino. Ir Kris
tus, gyvendamas žemėje, dažnai 
laimino, bet ne ranka daryda
mas kryžiaus ženklą, o kalbėjo 
laiminimo maldą, kurioje buvo 
išsakoma Dievo garbė ir jam dė
kojama. Tokios žydų laiminimo 
maldos žodžiai yra išlikę ir 
mūsų Mišiose, aukų paruošimo 
maldose: „Garbė tau, Dieve, 
visatos Kūrėjau! Iš tavo dos

numo turime duonos, kurią au
kojame tau". Kai Dievas žmo
gui rodo savo gerumą, mes sa
kome, kad Dievas žmogų laimi
na. Kai žmogus Dievui rodo sa
vo gerumą, jį garbindamas ir 
jam dėkodamas, jo įsakymų lai
kydamasis, žmogus Dievui „at
silygina tuo pačiu" — tad Dievą 
laimina. Sunku suvokti, kaip 
tai žmogui įmanoma, bet tai yra 
Eucharistijos paslapties dalis. 
Eucharistijoje ne tik Kristus už 
mus aukojasi, bet mes jam už jo 
dovaną mums atsilyginame, au
kodami jam save — bendrauja
me Kristaus kraujuje. 

Šv. Paulius Korinto tikintie
siems išryškina ir kitą Eucha
ristijos prasmę — bendruomeni
nę. Korintiečiai per daug egois
tiškai suprato Eucharistiją — 
kaip asmeniško išganymo ga
rantiją. Bet Paulius jiems čia 
primena, jog kai laužome — da
linamės Eucharistijos duona — 
dalyvaujame ne tik istorinio 
Kristaus kančioje ir jos nuopel
nuose, bet ir jo Kūne kita 
prasme —jo mistiniame Kūne, 
kurį sudaro visi tikiAtieji. Tad 
dalindamiesi — priimdami — 
Kristaus kūną Eucharistijoje, 
išreiškiame savo vienybę ne tik 
su sakramente esančiu, bet ir su 
tikinčiųjų bendruomenėje esan
čiu Kristumi. Priėmimas Kris
taus Kūno ir Kraujo užtikrina 
mums išganymą tik tuomet, jei 
mūsų vienybė su Kristumi yra 
tikra, jei mes mylime ar sten
giamės mylėti visus tuos, ku
riuos jis myli, ir už juos au
kojamės, kaip ir Kristus darė. 

Todėl, reformuojant Mišių 
apeigas po Vatikano II, norint 
šią tiesą išryškinti, įvestos ir 
įvairios formos tikintiesiems 
išreikšti savo vienybę su vieni 
kitais — pvz. ranką paduodant 
kaimynui, linkint Kristaus ra
mybės. 

Devintinėms skirtoji ištrauka 
iš šv. Jono Evangelijos (6:51-581 
buvo evangelisto užrašyta, tu
rint galvoje Eucharistinės au
kos šventimą. Tai yra jos ap
mąstymas. Ir čia iškyla trys es
miniai momentai Eucharistinė
je paslaptyje: 1. Kristaus-Duo-
nos nužengimas į žemę iš dan
gaus — jo įsikūnijimas, 2. jo ati
davimas savęs už žmones: „Duo
na ... yra mano kūnas už pasau
lio gyvybę" ir 3. jo pasilikimas 
su žmonėmis šv. Komunijoje. 
Šis sakramentas ne tik dabar
tyje atkuria Kristaus kryžiaus 
auką, bet ir užtikrina jos paža
dą: „Kas valgo šią duoną — gy
vens per amžius". 

a.j.z. 

DŽIAUGSMAS SU 
NUOSKAUDOS PĖDSAKU 

Kaunas - kompozitoriaus 
Aleksandro Kačanausko kūry
binės brandos, jo aktyvios veik
los miestas. Skaudų ir barba
rišką išniekinimą patyrė visuo
menės ir kompozitoriaus duk
ters A. Zaborienės pastangos 
paženklinti namą, kuriame 
kompozitoriaus gyventa. Vieną 
rytą apsižiūrėta, jog skulpto
riaus E. Varnausko ir architek
to J. Bučo sukurtas ir fasadą 
puošęs paminklinis goreljefas 
pavogtas. Atstatymui reikėjo 
dar daugiau pastangų, tačiau 
tuo besirūpinančios A. Zabo
rienės širdgėlą suprato ir jos 
prašymą materialiai paremti 
goreljefo atstatymą išgirdo Ūkio 
banko valdybos pirmininkas V. 
Butėnas . ...Ir vis dėlto, 
džiaugsmą, jog kompozitoriaus 
atminimui įamžinti darbuojasi 
daug žmonių (tame tarpe ir 
kompozitoriaus sūnus, gyvenan
tis JAV), temdo nuoskauda, jog 
čia pat, šalia mūsų, gyvena, 
jokių moralinių varžtų nesais
tomi, piktadariai. 

(„Kauno diena", 06.05) 

GIMTINĖN 

Savo gimtajame mies te 
Kaune lankėsi žinoma išeivijos 
žurnalistė ir rašytoja Rū ta 
Klevą Vidžiūnienė. Ji po ilgų 
išsiskyrimo metų tėviškėje vieši 
antrąjį kartą. Šį jos vizitą 
lietuvių jaunimo bendrija ,,Li-
tuanica" ir kultūros draugija 
„Taura" įprasmino, išleisdamos 
Lietuvoje jos knygą „Rojaus 
paukščio grįžimas". 

(„Kauno diena", 06.02) 

ATSIMINIMI KNYGA A P I E 
JUOZĄ URBŠĮ 

„Dabar ir visados" — taip pa
vadinta atsirmnimų knyga apie 
prieškarinės L įetuvos paskutinį 
užsienio reikalų ministrą J. 
Urbšį. Knygoje yra spausdinami 
26 žinomų žmonių, J. Urbšio 
giminių, atsiminimai, papildyti 
paties J. Urbšio laiškais, rašy
tais grįžus iš beveik 25 metų 
tremties ir Rusijos KGB kalėji
mų. 

(„Kaano diena", 06.04) 

MAŽIAUSIEJI IR DIDESNI 
! MOKSLAI 

VYTAUTAS VOLERTAS 
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Taigi penktoje klasėje buvo daug naujenybių. Tie 

metai man ėjo sunkiai, nesėkmingai, slogiai. Finansinė 
padėtis — apgailėtina, o dar toji silpna pradžia su 
pažymiais. Atėjo laikas mokėti pirmąją pusę moksla-
pinigių, 75 litus. Anksčiau mane nuo mokesčio atleis
davo — geras mokinys, neturtingas. O tada daug kas 
virto atvirkščia puse, nes tiems metams Švietimo 
ministerija sugriežtino taisykles: nuo laiku sumokė
tų mokslapmigių buvo apskaičiuojamas kažkoks pro
centas (neprisimenu koks) ir tik šiai sumai buvo galima 
atleisti neturtingus moksleivius nuo mokslapinigių 
mokėjimo. Giliausios krizės metais tik retai kurie tėvai 
pajėgė laiku su mokykla atsilyginti. Man, istorijos dve
jetu pažymėtam karžygiui, didžbernių gynėjui. į laimin
gųjų skaičių patekti neteko. Mūsų klasėje, rodos, atsi
rado tik vienas šventuolis, kuriam pasisekė išsmukti 
pro adatos skylutę. 

Iš gimnazijos turėjau išeiti. Žinojau, kad namuose 
pinigų nėra ir nebus, tai kokios nors derybos su tėvais 
ar graudžios ašaros nieko nereiškė. Kaip elgtis'' Galvo
jau, galvojau ir sugalvojau. Tėvams nieko nesakęs, nu
sprendžiau likti Alytuje, pats mokytis ir pavasarį 
laikyti egzaminus iš penkių klasių kurso. 

Tai buvo mano gyvenime antrasis didelis rūpestis. 
Pirmasis užpuolė po pradžios mokyklos baigimo trium

fo, kai patašinėjau medžius ir eigulys žadėjo tokiam 
,variotui' nagus nukapoti. Tvirtai ryžausi šią kliūtį, 
atsiradusią penktoje klasėje, nugalėti. Tada gyvenau 
pas Kazlauskienę, netoli Beiralo lentpjūvės. Šeimi- | 
ninkė buvo rimta. Gal lietuvė, gal lenkė (ją vadinome 
,Moja kohana', nes ji dažnai su šiuo priežodžiu atsidus
davo), rimti buvo ir kiti jos du moksleiviai nuomi 
ninkai, Petras Rutkauskas, šeštokas, ir Florijonas 
Mikelionis, septintokas. Šie du išeidavo į gimnaziją, 
0 aš griebdavau knygas ir kankindavau jas, pats 
kankindamasis. 

Praėjo dvi savaitės. Iš gimnazijos atnešė žinią: tuo
jau privalau grįžti į klasę, nes mokslapinigius už mane 
kažkas sumokėjęs. Iki dabar nežinau, kas buvo tas 
geras žmogus. Spėju, kad šiame reikale man daugiausia 
padėjo klasės auklėtojas V. Brazdžius. 

Grįžau, vaikai plojo, o lotynų kalbos mokytojas kun. 
J. Jakštys pašaukė mane atsakinėti. Tuo metu kaip 
tik mokėmės trečiąją linksniuotę su begalybe išimčių. 
Ir ne tik žinojau — atsakinėdamas nei sumikčiojau, nei 
sumirksėjau. Toks buvo mano pasiryžimas mokytis, 
kad net kun. Jakštys klasėje ilgai ir viešai stebėjosi. 
Nuo tos dienos nekreipiau dėmesio nei į narsuolius 
antramečius, nei į kitus mandruolius. Tik pirmųjų 
atstovui, Algirdui Kružui, dariau braižinius, už tai 
didžiosios pertraukos metu galėdavau iš kooperatyvėlio 
veltui gauti bandutę, nes Kruzas buvo šio koopera 
tyvėlio pardavėjas. Jis turėjo didelius gabumus litera 
turai, tačiau nenorėjo ar nesugebėjo mokytis. Aukščiau 
šeštosios klasės nepakilo. 

Ir dar laimė nelaimėje: Florijonas Mikelionis, su 
1 kuriuo gyvenau, kažkur surado mokinę, kuriai pade 

davau ruošti pamokas ir kiekvieną mėnesį užsidirb

davau 20 litų. Užtekdavo pinigų Kazlauskienei 
sumokėti ir dar likdavo cukrui. 

Apie šią nelemtį, kad buvau iš gimnazijos pasi
traukęs, tėvams nieko nesakiau, saugodamas juos nuo 
graužties. Vėliau taip pat nebuvo progos jiems apie tai 
prasitarti. Taip ir liko namuose nežinoma. 

Spėjus klasėje įsibėgėti ir tarp naujų mokytojų bei 
mokinių susidaryti jau doro vaikėzo vaizdą, porai sa
vaičių mane paguldė liga — sąnarių uždegimas. Taip 
mane surietė, kad negalėdavau pajudėti. Menkiausias 
krustelėjimas varstė skausmais. Rutkauskas ir 
Mikelionio du jauni samariečiai, būtinumams mane į 
kiemą išnešdavo ir atgal į lovą įversdavo. Po šios ligos 
niekados neteko sirgti (kosulių ir patvinusių panosių 
čia neįskaičiuoju), kol senatvėje nesugriebė insultas. 
Praleidau penkiasdešimt penkerius metus be gydytojų 
ir ligoninių. 

Kazlauskienė, mūsų šeimininkė, turėjo gal 45 metus 
amžiaus, graži ir švari našlė. ,Moja kohana' lietuviškai 
kalbėjo neblogai, bet lenkiškai jai sekėsi žymiai geriau 
kaip neblogai. Turėjo giminių Amerikoje, tad 
sulaukdavo siuntinių su naudotais moteriškais dra
bužiais. Turėjo ir jauną dukterį. Gražaus veido, gra
cinga, mandagi, mažai mokyta. Gražuolė duktė išvažia
vo į Klaipėdą ir ten gavo kažkokį darbelį. Motina jai 
persiųsdavo tuos amerikietiškus drabužius, rašė ilgus, 
meilius laiškus. O aš buvau jos sekretorius, žinąs ir 
už dantų laikąs paslaptis. Mėgo mane iki nelemtos 
bandelių istorijos, kai visi trys vyriokai buvome ne
teisingai apkaltinti sabotažu. 

(Bus daugiau) 

* 
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HORIZONTAI 
Į VIENĄ TIKSLĄ -
LIETUVOS MEILĘ 

Jolita Kriaučeliūnaitė-Arzbaecker, 
vadovavusi adv. Oho paminėjimo 
programai. 

Neužmirštamą Amerikos lie
tuvį, advokatą Antaną Olį, nors 
JAV gimusį ir Lietuvos niekad 
nemačiusį, bet jos labui ir 
laisvei daugelį metų dirbusį, 
mums porai valandų jo mirties 
35 m. proga iš numirusių prikė
lė ir į pilnutėlę žmonių Jaunimo 
centro salę gegužės 30 d. popietę 
atvedė Tautinės sąjungos centro 
valdyba, vadovaujama visuome
nininko ir mecenato dr. L. 
Kriaučeliūno. Ir vos publikai 
spėjus užimti vietas, dalyvau
jant ir vienintelei Olių dukrai 
Jean Baltuškienei su vyru, po 
taiklios ir gražia lietuvių kalba 
J. Kriaučeliūnaitės tartos įžan
gos, iš magnetinio įrašo išgirdo
me gyvą A. Olio kalbą, pasaky
tą 1953 m. liepos 12 per „Mar
gučio" radiją po puikiai pavyku
sio Tautinės sąjungos kongreso 
Vašingtone ir ta proga JAV sos
tinėje tos pačios sąjungos su
ruošto Lietuvos karaliaus Min
daugo karūnavimo 700 metų su
kakties minėjimo. 

Antrąją savo kalbos dalį a. 
Olis tuomet skyrė Dariaus ir 
Girėne skrydžio per Atlantą 20 
m. sukakčiai paminėti. Kadangi 
prieš akis šio transatlantinio 
skrydžio 60 m. sukaktis, įdomu 
prisiminti, ką tada kalbėjo žino
mas bei įtakingas respublikonų 
partijos ir kartu Amerikos lie
tuvių veikėjas Olis. Jis sakė, 
kad po savaitės, liepos 19 d. 
įvyksta kita lietuvių demonstra
cija prie Dariaus ir Girėno pa
minklo Marąuette Parke. „Lie
tuvių visuomenė turi būti giliai 
dėkinga, kad ir šiame atsitiki
me buvo mokėta sutraukti į lie
tuvių darbą ne tik visą Ameri
kos kariuomenės atstovavimą 
su kariškais orkestrais ir net 
keliomis kariuomenės grupė
mis. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
Indianos valstijos gubernato
rius..., buvęs Amerikos kariuo
menės vyriausias nacionalinis 
komandierius. Nors Dariaus-
Girėno 20 metų sukaktis nuo Li
tuanikos skridimo bus minima 
lietuviškame ženkle, su lietu
viškomis dainomis, kurias išpil
dys didysis 300 balsų lietuviš
kas choras..., bet tas viskas bus 
platesniuose Amerikos laisvės 
principų rėmuose..." 

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas, tos epochos gyvasis liudinin
kas ir A. Olio bendramintis bei 
bendradarbis, adv. Antanas La
pinskas, turėjęs progos „tais 
pačiais takeliais vaikščioti", 
kalbėjo apie A. Olio tris meiles, 
kurios buvo nukreiptos „į vieną 
tikslą — Lietuvos meilę". Tas 
ypač dvi meiles Lapinskas pla
čiau išryškino. Oli traukė palin
kimas j dainą, muziką. „Olis 
norėjo, kad lietuviška daina 
skambėtų plačiai po pasaulį. Ir 
tuo metu. kada buvo Auroroj la
bai galinga stotis, jis sugebėjo 
prie :ti, kad iš jos būtų per
duodamos lietuviškos progra
mos, kurios buvo girdimos iki 

New Yorko... Tai buvo didelis 
laimėjimas". Pasak Lapinsko, 
Olis taip pat galvojo, kad lietu
viškos dainos pasiektų ir Lietu
vą. Ir vienais metais, minint 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį NBC tautinis radijas 
perdavė lietuvišką programą. 
Vėliau viename minėjime jisai 
įtikino, jog reikalinga, kad Lie
tuvos balsas būtų girdimas pas 
mus Čikagoje. Telefonų bendro
vės pasakė, kad tai neįmanoma 
tais laikais padaryti, bet paban-
dysią. A. Lapinsko teigimu, J ie 
tai įvykdė, tai buvo Olio idėja ir 
už tą darbą jie niekados nei 
Margučiui, nei Oliui sąskaitos 
neprisiuntė... J is nieko nedarė 
savo vardu. Viskas buvo daro
ma tai Vanagaičio, tai Margučio 
vardu, bet ne Olio, nes jis 
nesiekė sau garbės..." 

Adv. A. Lapinskas pabrėžė, 
kad „antroji Olio meilė buvo 
politika, kad ja būtų galima 
pasitarnauti Lietuvai". Kalbė
tojas papasakojo, jog prisiprašy
ti anų laikų lietuvių visuomenę, 
kad ji atvyktų į politinį susirin
kimą, buvo tiesiog neįmanoma. 
Žmones tiesiog reikėjo papirkti. 
Olis atvykusiems pažadėjęs do
vanas: šimtą porų nylon kojinių 
ir tris paltis lašinių. Tada tiek 
susirinko žmonių, kad salės 
buvo perpildytos. Ir amerikie
čiai įsitikino, kokią galią turi 
tautinės grupės. Į Sanitarinio 
distrikto patikėtinius tuomet 
buvo išrinktas ir A. Olis, ir dar 
du tautinių mažumų atstovai. 
Olis tuo laiku ir tapo įstaigos 
vadovu. Kai Olio iniciatyva 
1953 m. Vašingtone buvo su
rengtas Tautinės sąjungos są
skrydis ir jo metu paminėta 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo 700 m. sukaktis, tą įvykį, 
paprašyta Olio, rėmė ir viena 
turtinga amerikiečių fundacija, 
užmokėdama už orkestro nu
vežimą JAV sostinėn. 

Adv. A. Lapinskas savo spal
vingus prisiminimus baigė šiais 
žodžiais: „Per visą savo gyveni
mą Olis dėjo pastangas, kad 
mūsų, lietuvių, reikalas pasau
liui būtų žinomas... O mes stebė
jomės, kaip tas žmogus, gimęs 
ir augęs Amerikoje, nelankęs 
lietuviškos mokyklos, turėjo tokį 
pamėgimą savo tautai. Niekas 
iki šiol to neišsprendė, kur buvo 
toji gyslelė, kuri davė jam tokį 
lietuvišką įsitikinimą... Jis 
niekad nereikalavo, kad būtų 
paaukštintas, vienaip ar kitaip 
pagerbtas. Dieną ir naktį jis 
svajojo apie Lietuvos laisvę... Jei 
šiandien jis būtų gyvas, tai nieko 
kito nesakytų, kaip: lietuviais 
esame mes gimę, tą garbę gavo
me užgimę, jai neturim leist 
pražūt!" 

Šviesųjį Amerikos lietuvį — 
politiką ir lietuviškos dainos 
puoselėtoją — dirigentą A. Olį 
šio minėjimo proga deramai 
ryžosi pagerbti ir geriausias 
šiuo metu dainos vienetas išei-

IR KAUNE POEZIJOS 
PAVASARIS 

Gegužės 28 d. kauniečiai, 
užmiršę visus rūpesčius, vel 
rinkosi įpraston poetų pager
bimo vieton — į Palemoną, 
Lakštingalų krantinę. Vakare 
čia aukurą uždegė Algirdas Ver
ba. Jis — „Poezijos pavasario 
9 3 " laureatas, apdovanotas už 
pernai išleistą knygą „Pilkoji 
žvaigždė". Kauno pedagogų do
vana atiteko Stasiui Anglickui. 
Už geriausią debiutą almanache 
„Poezijos pavasaris 93" paskir
tas „Nemuno" žurnalo prizas. 
Jis atiteko poetui kauniečiui Be
nediktui Janusevičiui. 

(„Kauno laikas", 5.29) 

GERIAUSIAS EUROPOS 
CHORAS 

Tarptautiniame chorų kon
kurse, vykusiame Varna, Bul
garijoje, kameriniam Lietuvos 
chorui „Jauna muzika" įteiktas 
Didysis prizas — visus metus 
choras galės vadintis geriausiu 
Europoje. Choro dirigentas — V. 
Augustinas. Lietuviai konkur
so programoje atliko J. Galuso 
„Pater noster", O. Messaien „O 
saerum convivum", tr is G. 
Ligeti fantazijas, M. Urbaičio 
„Išvaikščiojau mišką" ir Schon-
berg „Friede auf Erde". Choras 
pakviestas koncertuoti Seoul, 
Korėjoje, meno centre ir daly
vauti jubiliejiniame konkurse. 

Nuotraukoje iš kairės: Herb Evers, sales manager Siemens International, Audronė Tamuliony-
tė, HRS Vilniaus įstaigos direktorė, Kathleen Johnson, JAV ambasadorius Lietuvai Darryl 
Johnson, Mr. Douglas, H. McDonald manager E. G. Edvvards firmos. 

LIETUVAI REIKALINGI 
SPECIALISTAI 

Lietuvos ekonominiam augi
mui pagyvinti reikalingi įvairių 
sričių specialistai. Ten įsi
kūrusios užsienio įmonės ieško 
verslo vadovų, vyriausių buhal
terių, įmonių atstovų, sekre
torių, kompiuterių technikų, 
specialistų ir patyrusių ap-
draudos agentų. Įmonės ieško 
žmonių, kurie sutiktų dirbti 
ilgesnį laiką. 

Išvardintų specialistų suradi
mui padeda HRStrategies fir
ma, įsikūrusi Detroito prie
miestyje Grosse Pointe ir turinti 
skyrius keliuose Amerikos 
miestuose ir Lietuvoje. Vilniaus 
skyriui vadovauja Detroito lie
tuvaitė Audronė Tamulionytė, 
kuri yra to skyriaus direktorė. 
Ji gali padėti, tarpininkaudama 
suinteresuotiems asmenims 
gauti darbą Lietuvoje. Tektų 
atlikti šią procedūrą: kreiptis į 
HRStrategies, Inc. P.O. BOx 
36778, Grosse Pointe, MI48236. 
telefonas 313-881-8885 ir atsiųs
ti reziume. 

Firma, susipažinusi su reziu

me, darbo ieškančiam atsiųs 
užpildyti nustatytą formą. 
Gavęs darbą ir padirbėjęs Lie
tuvoje, gali būti siunčiamas 
dirbti į kitas Pabaltijo vals
tybes. Atlyginimas mokamas 
pagal susitarimą — doleriais ar
ba vietine valiuta. Vykstan
tiems dirbti į Lietuvą patartina 
gauti vizas dvejiems metams. 
Specialistams gauti darbą 
amžius problemos nesudaro. 
HRStragegies firma pasitar
nauja įmonėms, veikiančioms 
Lietuvoje, „aplikantus" pa
tikrindama ir priimdama. 

Užsienio firmos Lietuvoje, pa
skelbusios savo projektus 
televizijoje, radijo laidose ir 
spaudoje, susilaukė daugiau 
dėmesio ir pasisekimo. 
Plėsdamos savo veiklą, pradeda 
kontaktus su nauja valdžia. 
Audronė Tamulionytė yra pa
tenkinta savo darbu Lietuvoje. 
Šiuo metu ji dirba HRStrategies 
centrinėje įstaigoje Detroite ir 
birželio 23 dieną vėl išvyksta j 
Vilnių ilgesniam laikui. Jos 

telefonas — 313-356-2076. Ji 
žada padėti kiekvienam, kuris -
norėtų rimtai padirbėti Lietu
voje. 

Stasys Garl iauskas 
Redakcijos pas taba : apie 

HRStrategies, Inc. veiklą Lie
tuvoje straipsnis išspausdintas 
„Draugo" Ekonominių Reikalų 
tarybos skyriuje šeštadienį, bir
želio 5 d. 

We Ship UPS 

Užsiimant maisto tiekimu (catering) 

į talman 
delicatessen 

312-434-9766 

• 

Skaniausi lietuviški gaminiai 

2624 West 69th Street, Chicago, IL 60629 

L I A I 

ĮO, 

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

Nuo trečiadienio iki penktadienio, 
8:30 v.v. — 9:00 v. v. 

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 

vijoje: — Čikagos Lietuvių ope
ros choras su vis dar aukštumo
je tebesančia soliste D. Stankai-
tyte. Ji minėjimo antroje daly
je padainavusi A. Kačanausko 
„Vai gražu, gražu", V. Klovos 
„Močiutės dvarely", J. Karna-
vičiaus Ariozo ariją iš operos 
„Gražina" ir bisui „Saulė 
raudona", įrodė, kad tebegali ne 
tik laidotuvių metu giedoti 
bažnyčiose, bet ir dainuoti pir
maeiliuose lietuvių koncertuose. 

Operos vyrų ir moterų choras, 
su sol. E. Rūkštelytės ir dekla-
matorės D. Sokienės talka, davė 
tikrai vertingą įnašą į A. Olio 
minėjimą, padainavęs lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir ypač 
suspindėjęs vergų choro daino
je iš G. Verdi „Nabucco" operos. 
Taip pat pirmą kartą buvo dai
nuotas, naujai paruoštas suo
mių kompozitoriaus J. Sibeli
jaus kūrinys iš simfoninės poe
mos „Finlandia". Jo tekstas 

prasidėjo už širdies griebian
čiais žodžiais: „Tėvyne mano, 
vardas tavo šventas...", Šį 
kūrinį, kaip ir visą koncertą, 
dirigavo A. Vasaitis, o pianinu 
palydėjo R. Šokas. 

Tačiau, kodėl į šį suomių epinį 
kūrinį buvo įvesti ir šie, berods, 
poeto E. Mieželaičio parašyti 
žodžiai, besibaigia posmu „Man 
Lietuva prie Nemuno stovėjo ir 
tebestovi, ir toliau stovės. Ir 
nebaisu bus Baltų jūrai vėjų, ir 
gėlos upės čia nesės žolės", 
neaišku. Nors teigiama, kad tai 
padaryta abiejų šalių vyriausy
bių susitarimu. 

Kaip ten bebūtų, adv. Olio 
minėjimas Čikagoje, kurį padė
kos žodžiu užbaigė Tautinės 
sąjungos vaidybos vardu S. 
Briedis, buvo tikrai puikus ir il
gai prisimintinas, gyvai prikė
lė*: anuos nesenus, tačiau jau i 
praeitį grimstančius, laikus. 

VI. R. 
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VINCAS ŠALČIŪNAS 

Iš pražūties keliasi 
bažnyč ios 

Praūžusi karo audra nemažai 
Lietuvos bažnyčių sugriovė, bet 
a t e i s t i n i s k o m u n i z m a s dar 
daugiau jų pavertė sandėliais, 
dirbtuvėmis, t ea t ra i s ir jų tur
tų išplėšė. Dėl to dar ir šiandien 
kai kurių parapijų tikintieji ne
gali melstis savose bažnyčiose. 
Pavyzdžiui, Bar tn inkų bažny
čios apgriuvę bokštai ir sienos 
teberiogso lyg vaiduokliai, o 
žmonės melstis renkasi lai
kiname barakėlyje. Buvusios di
dingos Virbalio bažnyčios nė 
ž e n k l o n e l i k o . Laikinoji 
bažnytėlė įrengta buvusiame 
bažnyčios tarnų name. Neliko 
nė at laidais garsios Šv. Onos 
bažnyčios Alvite, kurią dabar 
pavaduoja buv. dvarininko Gau-
ronskio privati koplyčia. Tačiau 
nei bažnyčių naikinimas, nei 
ateis t inė pr ievar ta religijos iš 
žmonių širdžių neišrovė. Ji liko 
gyva ir, laisvę atgavusi, savo gy
vybę reiškia ne vien bažnyčių 
sienose, bet ir viešumoje. 

Per p a s t a r u o s i u s kelerius 
metus daug bažnyčių buvo ati
duota t ikint ies iems. Jų dau
guma jau a ts ikra tė remontinių 
pastolių ir šviečia po nauju 

Kazimiero koplyčia, altorių at
stačius ir šventojo karstą iš 
t r emt ies sugrąžinus , spindi 
pilnu grožiu. Labai sunkiai atsi
kuria Vilniaus Šv. Kazimiero ir 
Šv. Jono bažnyčių interjerai po 
bažnytinio tur to išgrobstymo. 
Pažaislio vienuolyno bažnyčioje 
jo visai neliko. Tos, kurios ne
buvo paliestos, ar j au sure
montuotos, toliau tarnauja ti
kinčiųjų reikalams. 

Marijampolėje veikia dvi ka
tal ikų bažnyčios: Šv. Vincento 
ir Šv. Mykolo arkangelo. Pirmo
ji, buvusi cerkvė, vėliau — 
K a r i ų ( Įgulos) bažnyčia . 
Prisimenu, kaip sekmadieniais 
9-tas pėst. pulkas su daina žy
g iuodavo į ją šv. Mišių 
išklausyti. J i tada atrodydavo 
graži, bet tokia mažutė, jog mes, 
kariai , vos sutilpdavom. Nepa
tyriau, kam ji buvo naudojama 
pokario metais, bet dabar iš 
lauko ją supa grubių medinių 
pastovų miškas, tauška plak
tuka i , džyruoja pjūklai, žviegia 
t raukiamos vinys, vyksta stogo 
remontas. Bažnyčios vienam 
kampe sukrauta remonto me
džiaga. Svaigina dažų kvapas. 

Šv. Mykolo arkangelo bažny
čia visai kitokia: mūrinė, balta, 
dviem bokštais ir įspūdingu por-
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Šv. Juozapo bažnyčia, varpinė ir koplyčia. Palūšė, Ignalinos rajonas. Sis pastatų komplektas va 
dinamas XVIII a. liaudies architektūros paminklą 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios varpinė Radviliškyje, XIX a pa 
baigos liaudies architektūros paminklai 

baltų dažų sluoksniu. Tačiau 
Ju rba rko bažnyčios fasadas dar 
s l a p s t ė s i m e d i n i ų pastolių 
miške, nes kaip tik tuo metu 
buvo užkeliami nauji bokštų 
sma iga l i a i , vietoj anksčiau 
sudegusių (dabar tas remontas 
jau atl iktas). Vytauto bažnyčia 
Kaune yra gavusi smailų bokš
tą. K a r o m e t u nukentėjęs 
Šiaulių Šv. Pe t ro ir Povilo 
bažnyčios bokštas atstatytas 
kiek žemesnis, nei buvęs, tačiau 
j is tebėra aukščiausias Lietu
voje. Statoma nauja Vilkaviškio 
ka tedra ir baigiama statyti 
Kal t inėnų bažnyčia su niekur 
nematyta is t r ikampiais bokš
tais. Bendrai paėmus, bažnyčių 
išorė a t r o d ė g e r i a u , negu 
tikėjausi rasti. 

S u n k i a u a t s i g a u n a tos 
bažnyčios, kur ių vidaus įren
giniai buvo išdraskyti ir meno 
t u r t a i i š g r o b s t y t i . Net ir 
Vilniaus arkikatedrai trūksta 
buvusio puošnumo, tačiau Šv. 

marmure išgaubti du krikšto 
vandens dubenys, šios krikštyk-
los vandeniu buvęs pakrikštytas 
palaim. arkiv. Jurgis Matulai
tis. Ant sienos kybo grafienės 
Pranciškos Butlerienės, Mari
jampolės įsteigėjos, portretas ir 
popiežiaus padovanotas pal . J. 
Matulaičio paveikslas, puošęs 
Šv. Petro baziliką Vat ikane 
p a l a i m i n t o j o bea t i f ikac i jos 
iškilmių metu. Įdomu, kad po
piežius jį vėl matys, kai lanky
sis šioje bazilikoje rugsėjo 
mėnesį. 

Bazilika erdvi, bet nei sienose, 
nei lubose ypatingų išpuošimų 
neturi . Tačiau jos didysis alto
rius, pagražintas juodo mar
muro kolonomis ir paauksa
vimais, yra įspūdingas. Virš 
al toriaus yra Nukryžiuotojo pa
veikslas, d dar aukščiau — šv. 
Kazimiero. Pats altorius tebėra 
nugręžtas nuo žmonių. Šoninėje 
koplyčioje turtingai auksu žėri 
šv. Onos a l tor ius , o ki tos 
koplyčios kriptoje yra palaidoti 
pal. J. Matulaičio palaikai. Virš 
kriptos iš auksiniu rėmų žvelgia 
arkiv. J. Matulait is , o dar 
aukščiau šv. Jurgis kovoja su 
slibinu (Marijampolės herbas). 

T ik inč ių jų d a l y v a v i m a s 
bažnyč iose 

Man buvo įdomu sužinoti, 
kaip žmonės lanko bažnyčias, 
kas ir kaip dalyvauja pamaldose 
bei parapijų dvasiniame gyve
nime. Pirma tokiai patirčiai pro
ga pasitaikė Marijampolėje, dėl 
to abi jos bažnyčias la ikau 
bažnytinės praktikos modeliais, 
nors kitose vietose gali būti 
skir tumų. 

Birželio 24 prokatedros ir 
miesto savivaldybės vadovybės 
surengė vargonų virtuozų (L. 
Digrio ir I. Budrienės) ir sol. V. 
Noreikos religinį koncertą. Jo 
pradžia buvo skelbta 8:30 vai. 
vak. Prieš tai , 7 vai. prasidėjo 
Joninių Mišios ir buvo sakomas 

t a lu papuošta; turi dvi šonines labai ilgas pamokslas. Dalyviai 
koplyčias ir dideli šventorių, giedojo labai lėtai (o „Jėzau pas 
a p s u p t ą a u k š t a a k m e n i n e m a n e ateiki"* — negirdėta i 
siena. Šventoriuje stovi pa- lėtai). Ilga Visų Šventųjų litani-
minklinis kryžius, didelio grožio j a ir pabaigos giesmes pamaldas 
tautodailės kūrinys. Greta jo — tiek ištęsė, jog koncertas prasi-
panašus ki tas su įrašu: ,,Dė- dėjo valandą vėliau!.. (Pasitvir-
kojame Dievui už Marijampolės t ino dažnai girdėtas posakis 
vardo atgavimą, 1989.111.21'". a p i e . . l ie tuvišką p u n k t u a -

;ip.gas. bet 
i nelengva. 
•ioio kelių 
:. Dalyvavo 
yvenus io s 

dešimtį metų. Jaunimas giedo
jo ir nuoš i rdž ia : dalyvavo 
pamaldose. Mišio- buvo iškil
mingos, daug patarnautojų prie 
a l t o r i a u s , puikiai giedojo 
parapijos choras. Nepaisant sto
vinčiųjų nuovar.č::". ir šios 
pamaldos užtruko daugiau nei 
pusantros valandr-

Vieną sekmadit :o rytą pa
maldose teko dalyvauti Šv. 
Vincento bažnyčio e. Tik maža 
dalis dalyviu tilpo -aoluose. o 
kiti stovėjo susigrūuv. kai kurie 
prie sienų ar medžiagų krūvos 
prišliję. Mišios išt - i lietuviš
kos, pamokslas tu; 
ilgokas, tad stove 
Mišių giesmes g 
giesmininkų grup-
d a u g i a u s i a pa 
moterys, bet bu o' ir vyrų, ir 
moksleivių. Mišių metu du 
kunigai klau.-t išpažinčių, o 
vėliau dalijo Šv. Komuniją 
du lkė to j e a>:<>je e i l ėmis 
suklaupusiems. 

Teko būti pamaldų metu 
keliose kitose bažnyčiose ir 
palyginti jas su t uo, ką jaunys
tėje patyr iau ir Amerikoje 
gyvendamas pa^-tebėjau. Esmi
nio skirtumo nemačiau, bet į 
kai ką atkreipiau dėmesį. Pa
vyzdžiu i , anksč iau Mišių 
viduryje būdavo vartojama lo
tynų kalba, dabar jos niekur ne
girdėjau. Dar ne visose bažny
čiose kunigas aukoja šv. Mišias 
atsigręžęs į žmones. Vienur 
kunigai išdalija šv. Komuniją 
žmonėms suklaupus eilėmis 
išilgai bažnyčios, kitur — prie 
grotelių klūpant ar stovint. 

Žemaitijoje procesijos metu ne
šamos bažnytinės vėliavos ir 
..altorėliai", kaip prieš pusšimtį 
metų. Kai kur bažnyčiose 
mačiau žmones ne Mišių metu 
kalbant rožančių ar giedant 
giesmes už mirusius ir pan. 

Žemaičių Kalvarijoje vyko 
garsieji atlaidai. Penktadienio 
popietę, po Mišių, šventoriuje 
sus i r inko koks p u s š i m t i s 
žmonių <buvo ir jaunų), sugie
dojo kelias giesmes ir pradėjo 
ei t i , ,kalnus '" . p a k e l i u i 
lankydami vainikais išpuoštas 
koplytėles, kalbėdami maldas 
bei giedodami. Kaip ir seniau, 
atlaidai daug kur iškilmingai 
švenčiami, vietomis net kelias 
dienas. Žemaičių Kalvarijoje 
atlaidų metu prekiaujama šven
toriuje devocionalijomis. o tur
gaus aikštėje — daug kuo, įskai
tan t ir alkoholinius gėrimus. 
Teko matyti du jaunus „atlaidų 
dalyvius7 ' visomis keturiomis 
turgavietėje ropojančius. Polici
ja tai matė. bet nereagavo. 

Apskritai paėmus, reikia ste
bėtis, kaip gausiai žmonės lanko 
bažnyčias ir da lyvau ja 
religiniame gyvenime. Gražu 
buvo matyti jaunas merginas, 
kurios drauge su vyresniaisiais 
susikaupusios kalbėjo rožančių 
Šv. Onos bažnyčioje Vilniuje. 
Tiesa , j aun imo bažnyčiose 
stokoja, o daugeliui jos visai 
nereikia. Tačiau galima supras
ti jų pasyvumą po tiek metų 
užtrukusio ateistinio auklėjimo. 
Keikia manyti, kad. laikui bė
gant , ir tas jų abejingumas iš-
nvks. 

J a u treji metai , ka i Lithu-
an ian Mercy Lift s iunčia medi
cininę paga lbą Lie tuva i . Trejų 
metų la iko ta rpy je nus iųs t i 34 
t a lp in tuva i 27 milijonų dolerių 
vertės. At rodo , skaičiai dideli , 
nus iųs ta d a u g vais tų , apa ra tū 
ros ir m e d i k a m e n t ų . Bet iš 
tikrųjų, k iek paga lbos s iuntos 
yra s u t e i k u s i o s s e r g a n t i e m s 
Lietuvoje? 

Lietuvoje y r a 300 ligoninių. 
V i som l i g o n i n ė m r e i k i a 
pagalbos. Nei Sveika tos apsau
gos minis te r i ja (SAM), nei ligo
ninės n e t u r i p inigų p i rk t i vais
tų ar a p a r a t ū r o s . LML nu
siunčia į Lietuvą vieną ta l -
pintuvą per mėnesį , o v ienas 
t a l p i n t u v a s visai Lie tuvai , t a i 
t ik lašas jūroje . S iuntų sudėt i s 
yra įva i r i . Visi vais ta i , medi
k a m e n t a i , a p a r a t ū r a , medi
cininės knygos ir žurna la i y ra 
p a a u k o t i l i g o n i n i ų , v a i s t ų 
bendrovių, gydytojų ir universi
tetų. N u o 1992 m. lapkričio 
mėnesio už t a lp in tuvų persiun
t imą a p m o k a Chr i s t i an Relief 
Services, kur i iki šiol y ra pa
s i u n t u s i 8 t a l p i n t u v u s i r 
sumokėjo 80,000 dol. už per
s i u n t i m ą . V ieno t a l p i n t u v o 
išlaidas suda ro : JAV transpor-
tacija iš k i tų miestų į Čikagą, 
a p a r a t ū r o s į p a k a v i m a s ir 
nuvežimo išlaidos į Lietuvą. 
Birželio mėnesį Dept. of Defense 
(Pentagonas) nemokamai per
siųs p e n k i s t a l p i n t u v u s (su
taupo L M L 40,000 dol.). LML 
darbuotojai kreipiasi į JAV val
džią, kongresmanus , senatorius, 
p rašydami f inansinės paramos . 
Je igu n e b ū t u m e gavę finan
sinės p a r a m o s iš C h r i s t i a n 
Relief i r Pentagono, n e b ū t u m e 
galėję išs iųst i visus 13 talpintu
vų. G a u n a m e pak laus imų, k a s 
ir k iek t a l p in tuve te lpa . Šta i 
vieno t a l p i n t u v o pavyzdys: 

1. t re jų me tų senumo radiolo
gijos į ranga, paaukota Universi-
ty of M i n n e s o t a , v e r t ė — 
750 ,000 dol . ; 2. 100 dėžių 
vienkart inių pirštinių, paaukojo 
C h r i s t i p i Relief Services, iš 
Alexandria , VA. vertė - 10,000 
dol.; 3. . .kidney dialysis" apara
ta i kraujo sva r in imui , kai žmo
gui nebeveikia inkstai , paauko
jo Neo-Medica, ver tė — 7,500 
dol. 

Viso šio t a lp in tuvo ver tė — 
767.500 dol. Pers iun t imo išlai
dos t a ip pat nemažos: tarp mies
tų t ranspor tac i ja — 830 dol.; 
apara tū ros įpakavimas — 2,552 
dol.; t a lp in tuvo krovimas — 475 
dol.; d o k u m e n t ų pa ruoš imas ir 
p r i s t a t y m a s — 80 dol.; per
vež imas Ryga/Vilnius — 375 

Šventoriuje palaidoti keli mari-
jonai-vienuoliai . Karo metu 
Vi lkav i šk io ka tedrą sunai
kinus, vyskupo būstinė buvo at
kelta į Marijampolę, o jos bažny
čia paaukšt inta į prokatedrą. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
ak tu . ji nuo liepos 12-ios yra 
laikoma bazilika. 

Bažnyčios zakristijonas „sve
čiams iš Amerikos" parode 
zakristiją. Šviesa pro langą 
silpnai apšviečia bažnytiniu 
rūbų spintas ir stalčius, bet ypa
tingai stipriai krinta ant is 
torinės krikštyklos. kuri stovi 
an t raudono pjedestalo. Po jos 
s idabr in iu dangčiu baltame 

lumą") . Nors ir baigėsi gana 
vėlai, koncertas buvo aukšto 
lygio ir įspūdingas. Tokie reli
giniai koncertai yra populiarūs 
visoje Lietuvoje. 

Sekmadienis, birželio 28-ji 
Petrinių atlaidai. Žmonių pilna 
bažnyčia. Stovėti teko suspaus
tai ir justi gretimų kūnų šilumą 
bei prakaitą. Prieš kiek metų 
bažnyčiose vyraudavo skarotos 
moterų galvos, o dabar tik ne
daug jų skaromis galvas dengia, 
net ir senutės. Vyrų perpus ma
žiau, nei moterų. Buvo gana 
daug jaunuoliu ir vaiku 
k i t o k s vaizdas, negu pr ieš \psirei>kimo hažiu minklu 

dol.; laivu nuvežimo išlaidos — 
4,250 dol. Taigi iš viso vieno 
talpintuvo persiuntimo ir pri
s ta tymo į numatytą v ie tą 
išlaidos yra — 8,562 dol. 

Pavyzdinio talpintuvo apara
tūra buvo nurodyta į dvi li
gonines. Radiologijos įranga nu
siųsta į Kauno Akademijos 
klinikas, o inkstų aparatūra — 
prof. Dainiui, Vilniaus universi
teto inkstų gydymo centrui. 
Pirštinės paskirtos ligoninėm 
Mažeikiuose, Šiauliuose, Uk
mergėje ir Vilniaus universiteto 
Greitosios pagalbos ligoninei. 
Talpintuvas didelis, jo turto 
ver tė taip pat didelė, bet kiek 
pagalbos tas vienas talpintuvas 
suteikė? 

Siuntose būna vaistų, bet ne 
tiek, kiek norėtume. Vaistų 
bendrovės mažai aukoja, nors 
vis kreipiamės į jas . Kai kurie 
gydytojai surenka vaistų pavyz
džius ir paaukoja LML. Vaistai 
būna įvairūs. Paskutiniu metu 
LML išsiuntė Heparin Lock 
Flush, Phenytoin, Ampicillin ir 
Verapamil. LML nuolatinis 
rėmėjas yra p. Kernagis, kuris 
y r a Baxter Healthcare Earth 
City, Missouri sandėlio vir
šininkas. Amerikoje ligoninės 
nepriima apdaužytų dėžių, tai p. 
Kernagis surenka gautas dėžes 
ir j as pristato mums. Dėžėse 
būna mediciniški instrumentai 
ir vais tai . Tik reikia prisimin
ti, kad jie labai greitai sunaudo
jami. Daug nusiųstų medika
mentų galime panaudoti tik 
vieną kartą. Kai kurie klausia, 
kodėl s iunčiame vienkartinius 
švirkštus ar pirštines. Kodėl 
nesiunčiame švirkštų, kuriuos . 
galima naudoti daug kartų? 
Siunčiame tą, ką gauname. 

LML n e g a l ė t ų pripi ldyti 
talpintuvų be rėmėjų. Rėmėjų 
tu r ime visoje Amerikoje." Ya-
kima, WA — dr. Skarin; San 
Francisco — Barbar Bilsky; Los 
Angeles — Ellie Krock; Min-
neapolis — dr. E. Gedgaudas ir 
Rasa Tautvydas ; Des Moines — 
Jill Kochel; Providence — dr. 
Liudas Jagminas ir dar dar dau
giau. Prie tuberkuliozės vaistų 
vajaus prisidėjo Floridos S.O.S 
Li thuania organizacija ir Lon
dono Britų-Lietuvių pagalbos 
Fondas Va ikams Lietuvoje. 

Daug klausimų yra apie siun
tų skirstymą. Visos LML siun
tos e ina per SAM, tačiau 85*& 
siuntų yra skiriamos mūsų 
nurodytom ligoninėm ir kli
nikom. Kiekvieną kartą LML 
praneša SAM, kada talpintuvas 
buvo i š s i ų s t a s ir kokiom 
klinikom bei ligoninėm yra 
ski r tas . Taip pat pranešame 
ligoninėm ir klinikom apie atei
nančių siuntinių sudėti. Vėliau 
gauname pranešimus iš SAM ir 
ligoninių apie gautas s iun tas . 

Dažnai skaitome spaudoje, 
kad kai kurie Lietuvos gydy
tojai pardavinėja v a i s t u s . 
Visokių žmonių yra visur. LML 
darbuotojai savo lėšomis lankosi 
Lietuvos ligoninėse, kalbasi su 
gydy to j a i s ir l i g o n i a i s . 
Gauname padėkos laiškus iš li
gonių, sergančių vaikų tėvų ir 
net iš pačių vaikų. Girdime iš 
kai kurių žmonių, kad gal jau 
nebereikia siųsti mediciniškos 
pagalbos. Bet, ar galime sustoti 
padėti savo art imui, broliui, kai 
jam tikrai reikia visų mūsų 
pagalbos? Kritikos reikia, visi 
mokomės iš klaidų, bet kritika 
turėtų turėti konkrečių pasiū
lymų. 

LML n ė r a v ieninte lė or
ganizacija, kuri padeda Lietu
vos žmonėms. Visos labdaros or
ganizacijos tu r i savo siekius ir 
a t l i e k a savo darbus k u o 
geriausiai . Visos organizacijos 
reikalingos, visom reikia fi
nansinės pagalbos, o kartais net 
svarbiau moralinė parama. 
Kiekvienai organizacijai reikia 
darbuotojų, kiekvienas gali 

pasir inkti , k a s jam prie širdies, 
ir prisidėti prie darbo. 

V L 

• 
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J AV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

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

LIETUVOS EKONOMINĖS 
PIRMENYBĖS 

Šį rašinį mūsų skilčiai iš 
Lietuvos atsiuntė Algirdas 
Motulas, Ekonomikos minis
terijos Investicijų departamento 
direktorius. 

* * * 

Vienas svarbiausių šiandienos 
uždavinių — sustabdyti eko
nomikos nuosmukį, stabilizuo-

»ti ekonominę situaciją ir 
sudaryti prielaidas laipsniškam 
ekonomikos stiprėjimui bei 
žmonių gyvenimo lygio kilimui. 
Dėl to būtina visokeriopai ska
tinti privataus kapitalo plė
tojimąsi, jo konkurencingumo 
palaikymą, išeinant į tarp
tautinę rinką. Kitas labai svar
bus veiksnys — sukaupti kapi
talą, ypač užsienio, ilgalaikėms 
investicijoms finansuoti. 

Atsižvelgiant į tai, kad inves
ticijų labai stinga visose ūkio ir 
kultūros srityse, būtina skirti 
dėmesį, kur jų šiuo metu labiau
siai reikia. Tokias pirmenybes 
vyriausybė nustatė 1992 m. 
gegužės mėnesį, priimdama šiuo 
klausimu specialų nutarimą. 
Kas tos pirmenybės? Tai 
gamybinė infrastruktūra, žemės 
ūkis (pirmiausia parama ūki
ninkams) ir paslaugų infra-

- struktūra. 
Gamybinei infrastruktūrai 

priskirtini kuras ir energetika, 
transportas, ryšiai ir informa-

• tika. Tai ilgalaikio ūkio vys-
j tymo planai, kurie yra būtina 
1 prielaida visam Lietuvos ūkiui 

vystyti. Gamybinės infrastruk
tūros, kaip valstybinės 
pirmenybės palaikymas, bū-

| tinas ir dėl tamprios jos są
veikos su kitomis ūkio sferomis. 
Todėl jos vystymui, šalia priva
taus kapitalo ir valstybės lėšų, 
itin aktualios yra užsienio in-

' vesticijos. 
Lietuvos aprūpinimas energi-

* j a šiuo metu visiškai yra 
j , . priklausomas nuo kuro impor

to iš Rusijos ir kai kurių kitų 
NVS šalių. Vietinis kuras ben
drame kuro sunaudojimo balan
se kol kas tesudaro tik 3 pro
centus. 

Kuro ir energetikos srityje 
problemų yra daug. Tačiau 
paminėsiu tik keletą. Pirma — 
mes turime turėti galimybę 
apsirūpinti šiais ištekliais iš 
Vakarų šalių. Tik tada mes 
galime jaustis saugiau ir nebūti 
priklausomai nuo ,rytų'. Antra. 
— mes privalome žymiai suma
žinti energijos išteklių nau
dojimą. Tam būtinos naujos 
pažangios gamybos technolo
gijos, matavimo prietaisų įdie
gimas, naujų statybinių, 
šilumai nelaidžių medžiagų 
gamyba ir kitos energiją 
taupančios priemonės. Sių 
darbų spartesnį atlikimą stab
do investicijų stygius. Kartu 
tenka pastebėti, kad Lietuva 
gali dalį elektros energijos ir 
perdirbtų naftos produktu 
eksportuoti į kitas šalis. Tai 
leidžia turimi gamybiniai pajė
gumai. Reikia tik tęsti Kaišia
dorių hidroakumuliacinės 
elektrinės statybą ir nutiesti 
elektros liniją į Lenkiją, o taip 
pat modernizuoti Mažeikių naf
tos perdirbimo įmonę. Visos šios 
programos pareikalaus ne tik 
vidaus, bet ir didelių užsienio 
šalių investicijų, bankų 
paskolų. 

Kita gamybinės infrastruk
tūros kryptis — transporto sis
tema. 

Pagrindinis transporto per
tvarkymo tikslas — sukurti sa
varankišką Lietuvos transporto 
sistemą, integruojant ją į 

Europos transporto paslaugų 
rinką ir išsaugant susiklosčiu
sius transportinius ryšius su 
Rusija bei kitomis Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos 
(NVS) šal imis. ska t i n t i 
komercinių ekspedicinių tran
sporto ir tarpininkavimo įmonių 
kūrimąsi, krovinių terminalų 
tinklo plėtojimą. 

Todėl numatoma išplėsti au
tomobilių transporto techninio 
aptarnavimo stočių, degalinių, 
apmokamų aikštelių ir stovy k-
lavimo-sustojimų tinklą. Kartu 
su kitomis valstybėmis Lietuva 
aktyviai dalyvaus automa
gistralės Helsinkis-Varšuva 
(Via Baltica) tiesimo darbuose. 
Dideli darbai laukia pertvar
kant geležinkelio ūkį, atnau
jinant vagonų parką, iš esmės 
pakeičiant informacijos sis
temas, keleivių aptarnavimo 
priemones. 

Numatyta plėtoti jūrų tran
sportą, todėl būtina artimiausiu 
laiku pertvarkyti ir moderni
zuoti Klaipėdos jūrų uostą, 
įrengti jame t a lp in tuvų 
terminalą, atidaryti reguliaraus 
susisiekimo keltais ir klei-
viniais laivais linijas tarp 
Klaipėdos bei kitų Baltijos jūros 
uostų. Modernizuotina ir Lietu
vos oro skrydžio valdymo sis
tema. J i turi integruotis j 
„Eurocon t roP sis temą. 
Rengiamos ir bus įgyven
dinamos Respublikos aerouostų 
ir aviabendrovių .Lietuvos 
avialinijos' bei .Lietuva' tech 
ninio modernizavimu, spe
cializacijos ir vystymo pro
gramos. 

Labai svarbus uždavinys — 
sukurti Lietuvoje šiuolaikišką 
telekomunikacijų ir informa
tikos sistemą. P i rmiaus i a 
numatoma sujungti bendro nau
dojimo telefono tinklo abonentų 
(jų Lietuvoje per 800,000) su 
pasauliu ir paruošti šiuolaikinių 
stočių pagrindu įrengtą telefonų 
stočių tinklą duomenų per
davimui, įjungimui į kitų šalių 
duomenų bazes (elektroninio 
pašto organizavimas). 

Kita svarbi sritis informatikos 
infrastruktūros sukūrimas. Bus 
siekiama, kad kuriamos vals
tybinės duomenų bazės būtų 
tarpusavyje suderintos ir viena 
kitą papildančios. Dėl to 
rengiama programa ,.Lietuva — 
2000". Jos įgyvendinimas parei
kalaus nemažų investicijų. 

Respublikoje vykdoma agra
rinė reforma, kurios pagrindinis 
tikslas: sukurti efektyvų žemės 
ūkį privačios nuosavybės pa
grindu. 

• 1965 m. birželio 2 d. astro
nautas Edward White buvo 
pirmasis amerikietis, išėjęs 
„pasivaikščioti"Žemės orbitoje. 
Su juo kartu Gemini 4 skrydyje 
dalyvavo as t ronautas Jim 
McDavitt. 

Taura Underienė kalba naujo sezono Dainavos stovyklavietėje atidarymo pro
ga prie naujos svetainės durų (jos dar perrištos kaspinu). Iškilmės įvyko š.m. 
gegužės 30 d. 

Nuotr. Mariaus Laniausko 

Žemės ūkio plėtojimo kryptys 
iš esmės priklausys nuo žemės 
ūkio produkcijos gamybos 
specializacijos, visuomeninio 
ūkio laipsniško pervedimo į pri
vačius ūkius tempų ir mastų, 
gamybinės-socialinės infra
struktūros kaime vystymo ten
dencijų. 

Ūkininkų veikla turėtų būti 
orientuota į mėsos ir pieno 
gamybos vystymą bei intensy
vinimą, remiant is nuosava 
pašarų baze. techninių kultūrų, 
daržininkystės ir sodininkystės 
plėtojimą. Kartu su privačių 
ūkių kūrimu turėtų plėstis 
smulkių mėsos ir pieno perdir
bimo įmonių tinklas, formuotis 
jų ryšiai, darbo pasidalijimas ir 
sant3kiai su esamomis stam
biomis perdirbimo įmonėmis. 
Tai labai daug investicijų 
reikalaujanti ūkio šaka. Apskri
tai žemės ūkio reformos įgy
vendin imas , įskaitant 
veiksmingą paramą besikurian
tiems ūkininkams (pirmiausia 
perspektyviems), reikalauja la
bai daug lėšų, jų tarpe nemažai 
investicijų. Čia galėtų efekty
viai būti investuojamas ir užsie
nio kapitalas. 

P a s l a u g ų inf ras t ruktūra 
priskiriama valstybinėms pir
menybėms, remiantis keliais 
kriterijais. Šios sferos vystymas 
sudaro sąlygas tarptautinių 
ryšių plėtojimui, be kurių Lietu
va negali būti patraukli bendra
darbiavimui ir investicijoms. 
Todėl aktyvi valstybės eko
nominė politika bei užsienio in
vesticijos šioje srityje turėtų 
duoti paskatą kurtis privačioms 
paslaugų įmonėms. Tokiu būdu 
numatoma pagyvinti ir išvys
tyti geriausias gamtiniu požiū
riu Lietuvos sritis. Privačios ini
ciatyvos sužadinimas įgalintų 
padidinti darbo vietų skaičių, 

sušvelninti nedarbo pasekmes, 
kartu išsaugant kurortus ir 
valstybinius parkus nuo nepa
geidautinos industrializacijos. 
Būtina giliai išnagrinėti klau
simus dėl tolesnio kurortų plė
tojimo Palangoje, Druskinin
kuose, Birštone ir kitose gam
tiniu požiūriu palankiose vieto
vėse. 

Paslaugų sferai suteiktinas 
pirmumas ir kaip greičiausiai 
efektą duodančiai ekonominei 
veiklai. 

Be to, šios sferos vystymo pir
mumas pagrįstas ne vien trum
palaikės ir greitos naudos 
siekimu. Kaimyninėse, eko
nominiu požiūriu išsivysčiu
siose, Europos šalyse pastebima 
industrializacijos mažinimo ten
dencija. Besiplečiančios paslau
gų šakos išstumia dalį ūkio ir 
pramonės gamybos į ekonomiš
kai mažiau išsivysčiusias šalis. 
Todėl Lietuva turi gerai 
išnagrinėti šias tendencijas ir 
netapti atgyvenančių techno
logijų paveldėtoja, tuo pratęs-
dama savo atsilikimą. 

Čia paminėjau valstybines 
pirmenybes turinčias ūkio 
šakas, kurioms rengiamos pro
gramos. Šias šakas rems valsty
bė, teikdama mokesčių lengva
tas, lengvatinius kreditus, o kai 
kada ir valstybės biudžeto sub
sidijas. Tačiau be rimtų užsienio 
investicijų išsiversti nebus 
įmanoma. 

Mūsų adresas: Ekonomikos 
ministerija. Investicijų depar
tamentas. Gedimino pr. 38/2, 
2600 Vilnius. Lietuva. Tele
fonai: Investicijų departamento 
direktorius A. Motulas — 
622-478; Ekonominių ryšių su 
užsieniu skyriaus viršininkas S. 
Baltuška - 628 538; telefaksas 
- 652 604. 

PRAŠOME 
INFORMACIJOS! 

Jungtinė JAV-Rusijos Komisija 
karo belaisvių — kare dingusių
jų (POVV/MIA) likimui tirti, ieško 
žinių apie amerikiečius kalinius 
buvusiose Sovietų Sąjungose 
teritorijose. Ypatingai ieškoma 
informacijos apie JAV lėktuvą ir 
jo įgulą sovietų pašautą 1950 
m. balandžio 8 d. virš Baltijos 
jūros, 20 km į vakarus nuo Lat
vijos miesto Liepojos. Bet kokia 
informacija šiuo reikalu bus lai
koma konfidencialiai. Praneš
kite: tel. 703-325-1752, fax 
703-325-1759; rašykite: Task 
Force Russla, attn.: DAPE-
ZB-TFR-H, 200 Stovall St., 
Alexandrla, VA 22332-0004. 

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

IMEX AMERICA, INC. 
5 2 4 State Line R d . 

Ca lumet Ci ty , IL 6 0 4 0 9 
Nuomoja automobilius Lietuvoje, 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dolerius Į Lietuvą. 
T e l . 7 0 8 - 8 6 8 - 0 0 4 9 , F a x 
7 0 8 - 8 6 8 - 8 6 4 2 . Skambinkite darbo 
dienomis 9 v . r .—5 v .v . 

M.I.E. remontuoja namus, atlie
ka visus vidaus ir lauko darbus. 
Garantuoja darbo kokybę. Tel. 
312-776-9371 nuo 11 v.r. — 3 v. 
p.p. 312-582-5539 nuo 5 v.v. - 8 
v.v. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR Š A L D Y T U V U S 
Kre ipt is Į Hermis O e c k y s 

Tel. 585-6624. Nuo 8 ryto 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 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 

reikmenis Pasinaudokite patogiu 

planu atidedant pasirinktus reiK-

menis ypatingai progai Pilnai 

užbaigtų foto nuotraukų aptarna

vimas Atidaryta pirmadieni ir 

ketvirtadieni vakarais iki 8 valan

dos Antrad.ir trečiad susikalbesit 

lietuviškai 

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

CLASSIFIED GUIDE 
F O R RENT 

Vi lniuje I š n u o m o j a m i 9 k a m b . 
bu ta i su visais patogumais nuo-
savuose namuose. Visos miesto 
komunikacijos, 2 telefonai. Informa
cijai skambinti: Vi ln ius 7 6 - 0 3 - 8 0 . 

Marquotte Rd. Ir Kedzle apyl. Išnuo
mojamas labai gražus, modernus 2 mieg. 
kmb. butas antrame aukšte. Vyresnio 
amžiaus žmonėms šaldytuvas, krosnis, 
skalbykla. $350 Į mėn. Kreiptis tel . 
708-656-6599. 

H E L P W A N T E D 

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

Licertsed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai Virtuves 
ir vonics kabinetai Keramikos ply
telės. Karšto vandens tankai, pom
pos. Išvalome užsik imšusius 
vamzdžius, 
BEN SERAPINAS 708-636-2960 

Apsilankymas International Executive Service Corps flESC) įstaigoje Vilniuje. Iš kairės: Gin 
taras Labutis — sekretorius, Antanas Grina — vadovas, jo žmona Zeni — įstaigos darbuotoja. 
William Acromite — ERT narys, advokatas; Ambrose Žatkus - ALIDCORP prezidentas. 

LAMCO CO. 
Washington. D C 

Ieško darbininko, mokančio prižiūrėti ir 
pataisyti namo vidajs t>ei išores ,rengimus. 
turi nebijot laipioti »ope6omis Pradžiai S5 Į 
vai. Kre.p: s t«l 202-244-2373 

Ieškom darbščios ir tvarkingos jau
nesnės lietuvės prižiūrėti mūsų 
dukras 9 ir 1 Vi m. amž.. padėti namų 
ruošoje ir gyventi kartu nuo liepos 
mėn. 1 d. Gyvename Los Angeles 
užmiestyje K'e>ptis ; Viliją, tel. (darbo
vietės) 1-909-920-0373. (namų) 
1-619-868-4882. 

IEŠKO 

Lietuvos studentė ieško at
skiro kambario Illinois universi
teto rajone. Skambinti Neringai: 

312-225-0926 

MfSCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai garantuotai ir 
sąžiningai 

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

10%—20%—30°/o pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
;jas mus 

F R A N K Z A P O L I S 

3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 36F.4 
( 3 1 2 ) 5 8 1 8 6 6 4 

V A L O M E 

K IL IMUS. B A L D U S . 
G R I N D I S IR S IENAS 

J . B U B N Y S 
7 3 7 - 5 1 6 8 

R A C I N E K E P Y K L A IR 

D E L I K A T E S A I 

Aticaryta 7 dienas savaitėje. Dide
lis pasirinkimas Įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catering 
6 2 1 6 S. Archer A v e . 

C h i c a g o . IL 6 0 6 3 8 
T e l . 5 8 1 - 8 5 0 0 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedai; 

ir Reikmenys 
Virš 7 5 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • C O P I E R S 

FAX • C A L C U L A T O R S 
5 6 1 0 S. P u l a s k l R d . 

P h o n e ( 3 1 2 ) 5 8 1 - 4 1 1 1 

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

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 69 St 
Te l 7 7 6 - 1 4 8 6 

REAL ESTATE 

SS GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS m 

(312) 586-5959 I U 
( 7 0 8 ) 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 Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida? 

Ontui)c KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave '21 
DANUTE MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti na

mus kreipkitės Į Danutę Mayer. Ji 
p/otVsionaliai, sąžiningai ir 
«smeni4kai patarnaus. Įkainavimas 
vei'ui 

EB. 
mis r 

ACCENT REALTY, INC. 
5265 VVest 95th Street 

Oak i_awn. Illinois 60453 

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

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

M REALMART, I N C 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, I I 60629 
312-583-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-385-6100, 'es. 312-778-3971 

INVESTOR VVANTED 
3933 W. 63 St. 3-story bldg. has 3 
stores. 5 apts. bsmt. 4-car bhck garage. 
fenced ya-d 

Re/Max Home Center 
Ask for Franke ZJc, tel . 312-735-6000 

« f ^ cs RE;MAX 
Homa Cantar 
6000 S. Pulaski^ 
Chicago, IL 
Tai. 312-735-6000 

TOM VIERAITIS 
Open house Sun., June 13, 

10541 S 81st Ct.. Palos Hills, IL. 
Split level; features 3 bdrm . 1 V* bath, 
hardvvood floors and more 

PADEDAME GAUTI PASKOLAS! 

W 
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L I N A S C. L E S E C K A S 
Paskolos 

T e l . 7 0 8 - 4 0 3 - 2 7 0 0 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

•- iMCMOilUiuil 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Roikalų Taryba 

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

VAISTAI FINANSINIAI 
NEPAJĖGIEMS 
PACIENTAMS 

Šiandieną, k a i sveikatos pa- cientas nebūtinai turi būti varg
šas, tačiau jei jo pinigai pasi
baigė ir jis negauna jokios 
paramos iš kitur, jis gali gauti 
va is tus nemokamai. 

t a rnav imo ka inos nežmoniškai 
gre i ta i kyla, ka i kas gali gaut i 
v a i s t u s n e m o k a m a i . Vais tų 
gamintojai y r a sudarę progra
mą, ku r i padeda gaut i per jų 
d a k t a r u s nemokamai vaistus 
t i ems , kur ių f inansinė padėtis 
y r a labai bloga. 

Kodėl ta i daroma? Šiuo metu 
vais tų kainos y r a labai iškilu
sios, ir kyla 3-5 k a r t u s greičiau 
negu infliacija. Pvz., jei gauna
t e receptinius va i s tus per darb
davius , jų k a i n a pakilo 37.5% 
per pasku t in ius 2 metus , pagal 
Foster Higgins konsul tantų fir
mos neseniai pada ry tą apklau
są. 

Gulėjimo ligoninėje sąskai ta 
papras ta i y ra apmokama ap
draudos ar federalinės valdžios, 
b e t r e c e p t ų v a i s t a i , a r b a 
maždaug pusė j ų kainos, yra ap
mokami iš j ū sų kišenės, sako 
Robert S. Arno epidemilogijos ir 
soc. medicinos asoc. profesorius 
Albert Einstein Medicinos kole
gijoje N.Y. K i t a i s žodžiais 
s akan t , maždaug 72 milijonai 
amerikiečių t u r i patys užsi
mokėt i už p r i r a šy tu s vaistus. 

V a i s t ų f i r m o s p a g a l b a 
n e t u r t i n g i e m s l i g o n i a m s 

Kadangi buvo a tkre ip tas la
bai didelis dėmesys į vais tus ir 
l i g o n i u s , k u r i e n e g a l i j ų 
n u s i p i r k t i , t i e m s l igon iams 
vais tų firmos išt iesė pagalbos 
ranką . 44 didžiosios vaistų ga
myklos pas i rašė „The Pharma-
ceutical Manufacturers Associa-
t ions" pasižadėjimą, kur dakta
ra i , pa skambinę vadinamuoju 
„Hot l ine" telefonu, gali gaut i 
informaciją, k u r ir kaip gaut i 
nemokamai vaistų viskam: nuo 
va iko aus i e s uždegimo iki 
s inusi to bei vėžio gydymo. Šis 
p a t a r n a v i m a s n e t u r t i n g i e m s 
prasidėjo t ik pernai metų liepos 
mėnesį. J ie pradžioje gaudavo 
100 prašymų per savaitę, dabar 
j a u 700 . V a i s t ų f i rmos šį 
pa tarnavimą skelbia mediciniš
koje spaudoje ir pet televiziją, 
kad dak t a r a i apie ta i sužinotų. 
Ši tokia p rog rama nėra nau
j iena. Kelios didelės vaistų fir
mos j a u k e l i de š imtmeč ia i 
duoda vaistus nepasi tur int iems 
pacientams. Tačiau ne visi dak
tara i tomis progomis pasinaudo
ja , nes j i ems yra sunku jas 
suras t i . 

Tik pažve lgus į šios pro
g ramos ka ta logą , paaiškėja, 
kodėl . D a b a r y r a 59 „pro
gramos" , ku r i a s siūlo 44 vaistų 
gamintojai . K a i kurios skirtos 
d a k t a r a m s t a m tikrose vals
tijose, kai ku r ios siūlo vieną ar 
du vais tus , k i tos gi siūlo visus 
vaistus, kuriuos gamintojas par
duoda. Be to , k iekviena pro 
gramą turi sk i r t ingas kvalifika
cijas pacientų a t r anka i , o taip 
pa t ir nemokama i te ik iamam 
vais tų k iekiui . Kai kurie vais
tų gamintojai neduoda vaistų 
nemokamai , jei dak t a r a s nesu
teikia nemokamo patarnavimo. 
Kitos firmos reikalauja paciento 
prašymo ir f inansinės padėties 
apibudinimo iš paciento ir dak
ta ro , kad b ū t ų matyt i , jog pa
c ientas t ik ra i ne tur t ingas . Kiti 
gi pal ieka d a k t a r u i nuspręst i , 
a r pac ientas gali gaut i vais tus 
nemokamai , ar ne . 

Pvz. J ans sen Pharmaceut ical 
Reston, VA, nurodo, kad tik pa
cientai , k u r i ų šeimos met inės 
pajamos y r a mažesnės, negu 
25,000 dolerių, gali gauti vais 
t u s nemokamai . Tuo ta rpu Im 
munex Corp iš Seat t le s tato 
mažesnius re ika lav imus , pa 

Į v a i r ū s s u v a r ž y m a i gaut i 
v a i s t u s vel tui 

D a u g e l i u a tvejų vais tų 
kompani jos neduoda vaistų 
nemokamai , jei pacientui vais
ta i y r a apmokami privačių ar 
va l s tyb in ių apdraudų. Dau
g u m a s vaistų, gaunamų ligoni
nėje, irgi neduoda nemokamai, 
nes t ie vaistai yra apmokami 
valstybės draudimo, pvz. Medi-
care. Kad dar daugiau apsun
k in tų visą reikalą, kai kurios 
firmos apriboja vaistų kiekį 

daktarui, padavusiam prašymą. 
Pvz., Hoechst-Roussel P h a r -
maceu t ica l s a p r i b o j a t o k i u 
būdu: daktaras gal i v i e n u kar
t u paduot i p r a š y m ą n e m o 
kamiems vais tams t i k d v i e m s 
ligoniams. Pacienta i p a t y s ne
gali p rašy t i t ų v a i s t ų ne 
mokamai. Tai t u r i p a d a r y t i jų 
daktarai . 

Jeigu jums d a k t a r a s p r i r a š o 
va i s tų i r j ū s n e g a l i t e j ų 
n u s i p i r k t i , p a k a l b ė k i t e s u 
daktaru apie šią n e m o k a m ų 
vaistų programą. J e i g u dak
taras nežinos, a r j ū s ų v a i s t u s 
galima gauti n e m o k a m a i , j i s 
gali paskambinti į P h a r m a c e u 
tical Manufacturers Association 
(PMA) „hot l ine" ir suž inot i . 

Kiekvienas a s m u o t a i p pa t 
gali gaut i alfabetinį są rašą 
nemokamų vaistų, d a l i n a m ų 
įvairių firmų, r a š a n t : S e n a t e 
Special Commit tee on Aging , 
Dirksen Senate Office Bui ld ing , 
Room G-31, W a s h i n g t o n , D.C. 
20510 a r b a s k a m b i n a n t : 
202-224-5364. 

Naudotasi medžiaga „Chicago 
Tribūne", Personai F i n a n c e , 
May 4, 1993. 

Vertė A l d o n a S m u k š t i e n ė , 
spaudai paruošė B i r u t ė J a s a i 
t i enė . 

ASMENYS, KURIE NAUDOJATE 
MEDICARE AR MEDICAID 

APMOKAMĄ APARATŪRĄ, 
PASISAUGOKITE IŠNAUDOTOJU 

Šiame nuostabiame krašte, 
kur y ra tiek daug gero, yra daug 
blogų žmonių, kurie gyvena iš 
apgavysčių ir skriaudžia visus, 
kur iuos tik gali apgauti. 

Č i a k e l e t a s p a t a r i m ų iš 
valdžios ir apdraudos įstaigų, 
k u r i o s kovoja prieš tokias 
apgavystes. 

1. Nepasitikėkite telefoniniais 
pas iū lyma i s , ypač jei jums 
s iūloma aparatūra ar apara
t ū r o s p a t i k r i n i m a i . Je i 
pasiūlymas atrodo per geras, tai 
j is y r a t ikriausiai neteisingas. 
Je i „agentas" sako, kad gausite 
nemokamai, tai gali reikšti, kad 
t iekėjas neima iš jūsų 20^ 
mokesčio „co-payment", bet la
bai iškelia Medicare ar Me-
dicaid sąskaitą. 

2. Neduokite telefonu skam
binant iems įvairiems agentams 
savo Medicare apdraudos ir 
Soč i a i Secur i ty n u m e r i o . 
Saugokite šiuos numerius, kaip 
saugojate savo kredito kortelių 
numer ius . 

3 . Nesuteikite skambintojui 
informacijos apie savo sveikatos 
stovį. Kai kurie skambintojai 
sakosi esą Medicare atstovai. 
Nekalbėki te su jais. Medicare 
nesiūlo aparatūros ir neskam
b i n a , kad padary tų pelną. 
Dažnai tokie skambintojai sako: 
„ Jūsų daktaras nori, kad jūs tai 
t u rė tumė te" , arba, „Medicare 
(ar valdžia) nori, kad jūs tai 
t u r ė t u m ė t e " . P i r m i a u s i a 
paskambinkite savo daktarui ir 
p a k l a u s k i t e , ar , d a k t a r o 
nuomone, jums tikrai reikia to 

dalyko ir ar jis gal i p a r a š y t i 
raštą, kad tas d a l y k a s j u m s me
diciniškai yra b ū t i n a s (Medical 
necessity). 

4. Visada sek i te savo medi
cinines sąskai tas i r „ E x p l a n a -
tion of Medicare B e n e f i t s " j 
pranešimus. Pas i t ik r ink i t e , kad 
t a apara tū ra j u m s y r a rei
kalinga, už k u r i ą j ū s i r Medi
care mokate. 

Jei sąskaitoje y r a ne t i k s lumų 
ar kas~atrodo ne t a i p , k a i p t u r i 
būti, paskambink i t e a p d r a u d o s 
kompanijai, k u r i t v a r k o j ū sų 
valstijos Medicare r e i k a l u s ir 
būtinai pabrėžki te , k a d nor i t e 
kalbėti su kuo n o r s iš invest i -
gacijų ar „program i n t e g r i t y " 
skyr iaus . Je i t a s d a r j ū s ų 
į tarimo n e p a t e n k i n a : s k a m 
binkite: HHS Office of t h e In-
spector G e n e r a l h o t l i n e 
1-800-368-5779. 

Vertė A l d o n a S m u l k š t i e n ė , 
spaudai parengė B i r u t ė J a s a i 
t i enė . 

• P r a n c ū z ų k e l e i v i n i s lai
vas Normandie 1935 m. birželio 
2 d. perskrodė A t l a n t o vande
nyną ta rp Europos ir A m e r i k o s 
rekordin iu g r e i č i u . K e l i o n ė 
užtruko 4 d ienas , 3 va i . i r 5 
minutes. 

• 1832 m. g e g u ž ė s 21 d. 
Balt imorėje į vyko p i r m a s i s 
Amerikos d e m o k r a t ų part i jos 
suvažiavimas, savo partijos kan
didatu į JAV p r e z i d e n t u s pasiū
lęs Andrew J a c k s o n ( a n t r a m 
terminui). 

Cares? 
He Cares. 

Jom with us to proclaim 
His Gospel so that all will 

know His love. 
THE MARIANS OF THE 

IMMACULA TE CONCEPTION... 
Founded in 1673, an mternational 
community of Priests and Brothers 
who, through action, teaching the 

power of Christ's love with locations 
around the wo/1d. 

Contact: Fr. Bill Hayward, M.I.C. 
Vocation Director 

Congregation of Marians 
Thompson, CT 06277 

(203) 923-9565 

Si 
Aleksandras Thaus mokosi būti sava 
rankiškas „Žiburėlio" Montessori 
mokyklėlėje. 

Nuotr. I. Senkevičienės ^ 

PADĖKA 
Š.m. gegužės mėn. 3 d., sulaukusi gilios senatvės, mirė 

mūsų brangi Mamutė, Uošvė ir Močiutė. 

A.tA. 
AGOTA PLAUŠINAITYTĖ 

GUDAITIENĖ 
Pasilikę giliame liūdesyje, nuoširdžiai dėkojame: 
Visiems, išreiškusiems mums užuojautą asmeniškai, 

laiškais ir spaudoje, aukojusiems šv. Mišioms, atsiuntusiems 
gėlių ir visiems, kurie pagerbė Velionę savo apsilankymu į 
šermenis ir dalyvavimu laidotuvėse. 

Dėkojame kun. Jonui Kidykui, SJ, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos klebonui, už atnašavimą šv. Mišių ir 
palydėjimą į kapines. Didelė padėka priklauso kun. Thomas 
M. Enright, Šv. Alfonso parapijos klebonui, už konceleb-
ravimą šv. Mišių ir jautrų, atsisveikinimo su velione žodį. 
Dėkojame sol. Jonui Vazneliui už jautriai sugiedotas giesmes, 
dėkojame muz. Manigirdui Motekaičiui už įspūdingą 
vargonų muziką. Nuoširdžiai dėkojame atsisveikinimo žodžius 
tarusiems: Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Čikagos klubo 
vicepirmininkei p. Albinai Paškienei ir Lietuvių Tautinės 
sąjungos vardu p. Matildai Marcinkienei. Dėkojame karsto 
nešėjams: Aleksandrui Jančiui, Vyteniui E. Jonynui, Albinui 
Karniui, Eugenijui Likanderiui, Jurgiui Matusevičiui ir 
Baliui Sriubui. 

Didelė padėka priklauso laidotuvių direktoriui S. C. Lack 
už rūpestinga patarnavimą. 

Visiems liekame dėkingi: 

Veliones duktė Jolanda, žentas Alfonsas ir anūkės 
Vilija i r Svajonė Kereliai. 

Brangiai 
A.tA. MAMYTEI 

Lietuvoje mirus, dukrą BRONYTĘ RUMŠIENĘ ir jos 
šeimą širdingiausiai užjaučiame. 

Jane Merkienė ir sūnūs su šeimomis: 
Vytas ir krikšto sūnus Ramūnas 

Mylimam Broliui 

A.tA. 
PIJUI DOMEIKAI 

mirus, seserį JANINĄ Š A L N I E N ^ , jos šeimą ir 
artimuosius, giliaus liūdesio išgyvenime, nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Dr. A. A. Lipskiai 
Dr. V. V. Majauskai 
E. J. Manomaičiai 
Dr. V. O. Vaitkai 
A. Staškūnienė 
R. Zotouienė 

A.tA. 
KAZIUI VASILIAUSKUI 

mirus, sūnų DONATĄ ir šeimą giliai užjaučiame jų 
liūdesio valandoje. 

Vita ir Vytautas Girdvainiui 
Kęstutis Girdvainis 
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A.tA. 
KAROLINAI MIEČIENEI 

netikėtai užbaigus žemės kelionę, gi l iame liūdesy 
pasilikusį vyrą JUOZĄ MIEČIŲ i r sūnų RIMĄ su 
šeima nuoširdžiai užjaučiame ir d rauge l iūdime. 

Stasė ir Cezaris Surdokai 

A.tA. 
STEPUI NENORTUI 

Londone mirus, broliui KOSTUI NENORTUI , jo 
šeimai ir visiems ar t imies iems re išk iame nuoširdžią 
užuojautą. 

Irena ir Paul Čade 
Gražina ir Benius Mačiuikai 
Augė ir Vytautas Rastoniai 
Saulė ir Donatas Šatai 

A.tA. 
ALEKSAS LUKŠYS 

Gyveno Chicagoje, Bridgeport apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gegužės 26 d., sulaukės 75 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: artimas draugas Povilas Taluntis su šeima 

ir daug giminių Lietuvoje. 
Priklausė Lietuvių šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas pirmadienį, birželio 14 d. nuo 3 iki 

9 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California 
Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 15 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks ge
dulingos 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 art imas d r a u g a s su šeima. 

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

A.tA. 
Dr. DIANA PETRAUSKIENĖ 

BALSIENĖ 
Mirė Vilniuje 1993 m . gegužės 19 d. 
R e i š k i u n u o š i r d ž i a u s i ą užuo jau tą , n e t e k u s 

myl imos art imosios, bro l ienei J U Z E I PETRAUSKIE
N E I , duk te rėč ia i R A I M O N D A I BALSYTEI , prof. 
J O N U I BALSIUI ,v is iems g iminėms i r ar t imiesiems. 

Tu palikai mus , mie la Diana, sulaukusi t i k 50 me
telių, bet Tavo šv iesus a t m i n i m a s amž ina i pasiliks 
mūsų širdyse. . . 

Tavęs giliai liūdintis dėdė 
Mikalojus Petrauskis 

St. Leonard, M o n t r e a l , C a n a d a 

A.tA. 
STEPUI NENORTUI 

mirus , netekusi ' 9 brolio KOSTĄ NENORTĄ Bostone, 
VANDĄ, IRENĄ, T A D Ą ir EDVARDĄ Lietuvoje, 
nuoširdžiai už j auč iame . 

Liet . S k a u t y b ė s Fondo va ldyba : 

Mykolas Banevičius Saulė Šatienė 
Jurgis Gimbutas Julius Špokevičius 
Česlovas Kiliulis Dalia Zikienė 

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 

a n d 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 P A R K 4330 S. C A L I F O R N I A AVE. 
TOVVN O F L A K E 4 6 0 5 S. H E R M I T A G E AVE. 

1-312-523-0440 O R 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 H I L L S 9236 S. R O B E R T S R O A D 
M A R Q U E T T E P A R K 6541 S. KEDZIE AVE. 

A L L 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 

MAROUETTE PARK 2533 W. 71st STREET 
CICERO 1446 S 50th AVE. 

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

LEMONT LOCATION OPENING JULY, 1993 
ALL PHONES 

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

I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Vyresniųjų lietuvių centre 
— Seklyčioje, birželio 16 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. adv. 
Povilas Žumbakis kalbės apie 
išvežtuosius, tremties metus — 
Baisųjį birželį. Meninę 
programą atliks vyresniųjų 
pajėgos. Po programos bendri 
p ie tūs . Visi kviečiami ir 
laukiami. 

Mercy Lift atstovai papasa 
kos, kaip jie sudaro kontaktus 
Lietuvai su užsienio įmonėmis, 
būsimame „Saulutės", Lietuvos 
našlaičių globos būrelio susi
rinkime, ketvirtadienį, birželio 
17 d., 7:30 v.v. Lietuvių pasaulio 
centr, Lemonte, Konferencijų 
kambaryje. 

J a n i n a ir I r a Marks šventė 
savo vedybų 40 m. sukaktį labai 
iškilmingai. Per 200 svečių susi
r inko elegantiškoje gėlių 
girl iandomis ir žėrinčiais 
sietyniais išpuoštoje Standard 
klubo puotų salėje Chicagos 
miesto centre. Jų trejetas sūnų 
pravedė programą labai drau
giškoje ir humoristinėje atmo
sferoje. Aktorė ir dailininkė 
Janina (Monkutė) ir jos vyras 
Ira Marks yra nuolatiniai ir 
stambūs lietuviškų kultūrinių 
įstaigų, spaudos ir labdaros 
rėmėjai. 

x DĖMESIO AMERIKOS 
LIETUVIAI! LITUANICA 
COMMERCE & CARGO, 
INC. ne tik siunčia siuntinius 
ir didesnius krovinius į Lietuvą 
labai prieinamomis kainomis, 
bet dar ir suteikia papildomas 
nuolaidas savo nuolatiniams 
klientams. Atliekamos įvairios 
prekybinės operacijos su 
Lietuva. Skambinkite arba at
vykite: pirmd. - ketvd. 9 v.r. — 
5 v. p.p., penktd. - šeštd. 10 v.r. 

t- 3 v. p.p. TeL 312-585*700, fax 
312-585-8922. 6607 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

(sk) 
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 Keliaukime su Šv. Tėvu į 
Lietuvą! Jis ten bus rugsėjo 4, 
5, 6, 7 dienomis. Aštuntosios 
dieną popiežius išvyksta. Su
tikime jį ne tik Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Kryžių kalne, bet ir 
Švč. M. Marijos apsireiškimo 
vietoje Šiluvoje. „Draugas" per 
American Travel biurą or
ganizuoja šią istorinę kelionę, 
nes Bažnyčios galva pirmą 
kartą aplanko Lietuvą. Jau 
dabar būtina rezervuoti vietas 
lėktuve. Skambinkite šiuo tele
fonu: 1-708-422-3OO0, ir bus su
teiktos visos šios kelionės 
informacijos. Iš Vilniaus visi 
bus nuvežti ir parvežti kur 
norės. Tuo pačiu metu bus 
galima keliauti ir į kitas Lietu
vos vietas. Prašome registruotis 
jau dabar, o ypač tie, kuriems 
bus reikalingos nakvynės. 

(sk) 

x Ieškote darbo? Norėtumėt 
geriau susipažinti su nauja 
socialine bei kultūrine aplinka? 
Pasiilgote šiuolaikines lietu 
viškos muzikos? Jūsų geriausias 
bičiulis ir patarėjas — radjo 
laida VAIRAS, perduodama 
kas sekmadienį nuo 10 iki 11 
v.r. iš WNDZ 750 AM. Mūsų ad 
resas: VAIRAS, WNDZ Radio, 
5306 W. Lawrence, Chicago, 
IL 00630. Galite skambinti dar 
bo dienomis po RYTMEČIO 
EKSPRESO 10:30 v.r. red.tel. 
(312) 286-1616. Jūsų pašiau 
goms - VAIRAS! 

(sk) 

Kunigo Alfonso Lipniūno 
moksleivių ateitninkų šeimos 
šventė bus penktadienį, birželio 
18 d., Jaunimo centre. Šv. Mi
šios 6 v.v. Jėzuitų koplyčioje. 
Jas aukos kun. Antanas Saulai-
tis, SJ, o keturi kuopos nariai 
duos moksleivio įžodį. Po Mišių 
šventė vyks mažojoje Jaunimo 
centro salėje. Kviečiami tė
veliai, šeimos nariai, buvusieji 
lipniūniečiai ir visa Čikagos bei 
apylinkių a te i t in inkiškoj i 
visuomenė, nes jaunimas nori 
kartu su visais pasidžiaugti 
savo metų veikla, atliktais dar
bais, nori pajusti, kad jie ne 
vieni. Šventės proga bus išleis
tas kuopos laikraštėlis., 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos 
pietūs, tai paskutinis pobūvis 
prieš vasarą, todėl svarbu, kad 
visi nariai jame dalyvautų ir 
maloniai pabendrautų. Pobūvis 
bus Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos salėje, 
4420 S. Fairfield, birželio 21 d., 
6:30 vai. vakaro. Vietą rezer
vuoti p ra šome skambint i 
Evelyn — 254-7553 arba Scottie 
- 582-3820. 

Temą „Šiandieninia i de
mokrati jos pavida la i ir vals
tybės va idmuo Lietuvoje" 
birželio 19-20 d. Detroite 
(Southfield) įvyksiančioje konfe
rencijoje nagrinės keturi Lietu
vos Seimo atstovai, kurių trys 
yra partijų vadovai: Adolfas 
Šleževičius — Lietuvos 
demokratinės darbo partijos 
pirm.; Aloyzas Sakalas — 
Lietuvos socialdemokratų parti
jos pirm.; Romualdas Ozolas — 
Lietuvos centro judėjimo pirm. 
ir Saulius Šaltenis — Tėvynės 
sąjungos atstovas. Pastarajai 
vadovauja Vyt. Landsbergis. 

Šios sava i t ė s pirmadienį ir 
antradienį Čikagą su visomis 
apylinkėmis nusiaubė smarkios 
audros, atnešusios gausybę lie
taus, potvynius, krušą ir stip
rius vėjus. Daug gatvių ir rūsių 
užtvino, daug medžių išlaužyta, 
o kai kuriose apylinkėse krušos 
kristalai buvo golfo sviedinukų 
dydžio, išdaužė namų bei au
tomobilių l angus , sužalojo 
sienas, stogus, su žeme sumaišė 
darželius ir ki tus augalus. 

x Greit p a r d u o d u vienos ir 
dviejų šeinių namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

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

(sk) 
x Baltic Monumen t s , Inc., 

2621 VV. 71 Street, Chicago. IL. 
Tel. (312) 476-2882. Visų rūšių 
paminklai, žemiausios kainos, 
geriausiomis sąlygomis. 

(sk) 

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

(sk) 

x SAGIL'S re s to ranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. J . Liut ikienė ir I. Nau-
jokienė. „Sagi l ' s" . 6814 W. 87 
St., B u r b a n k , IL 60459, tel . 
708-598-0685. 

(sk) 

„POEZIJOS PAVASARĖLIS" 
GALERIJOJE 

..Poezijos pavasarėlio", vykusio gegužės 30 d. Galerijoje, Stickney, IL, dalyviai ir svečiai. Priekyje 
poetai, skaitę savo kūrybą (iš kairės): Kornelijus Jazbutis, Nora Aušrienė, Loreta Vaškus ir Valdas 
Aušra. 

JAV LB Waukegan apylin- G i n t a r o Bangos, tokia 
kės, 111.. iždininkė Aldona E. antrašte Chicago Sun-Times 
Kaval iūnienė , vykdydama vakar savo žurnale „Weekend 
valdybos sprendimą. ,.Draugo" Plūs" atspausdino ilgą straips-
paramai atsiuntė 25 dol. auką. nį su nuotraukomis iš Balzeko 

Federal Security, kaip jau 
buvo anksčiau minėta, patru
liuoja Marąuette Parko apy
linkę nemokamai, saugodama 
gyventojus nuo užpuolimų, api
plėšimų ir nepageidautinų 
asmenų. Patruliavimas jau 
vyksta visą savaitę, nuo pra
ėjusio pirmadienio, tačiau 
pageidaujama, kad žmonės 
dažniau kreiptųsi j Federal 
Security. kai iškyla problema. 
Užtikrinama, kad apsaugos 
žmonės tuoj reikalą ištirs. 

Norime pažymėti, kad galima 
kreiptis dviem atvejais: 1. jeigu 
bėda didelė (pvz., kas nors 
veržiasi į namus, į garažą, šiaip 
kokia pavojinga situacija atsi
tinka) reikia skambinti — 
FEDERAL SECURITY DIS-
PATCH išsukant 911-373-1400. 
2. Jeigu situacija nėra labai pa
vojinga (sakykim, kokie vaikė
zai vėlai vakare girtuokliauja ar 
triukšmauja prieš jūsų namus, 
ar pan.), skambinti tuo pačiu 
numeriu — 373-1400, bet be 
911. Žmonės yra pasiruošę Mar
ąuette Parko apylinkės gyven
tojams padėti, todėl nesidro
vėkime ta pagalba ir apsauga 
pasinaudoti. 

x P r i e š užsisakydami pa
mink lą , ap lankyki te St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matys i te granito 
spalvą, dydį ir 1.1. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Lili
ja ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

x DĖMESIO 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. 
Pe t r a s Bernotas . 

u (sk) 

Lietuvių kultūros muziejaus. 
Straipsnyje rašoma, kad gin
taras bus šio šimtmečio „entu
ziastingoji brangenybė". Dabar 
Chicagoje rodomas filmas 
,,Juressic Park", kuriame daug 
vietos skirta gintarui. Gintaras, 
aiškinama amerikiečių dien
raštyje, yra Lietuvos tautinė 
brangenybė, randama Baltijos 
jūros pakrantėse. Gintaras 
dažnai vadinamas „Lietuvos 
auksu". Lietuviškas gintaras 
buvo vartojamas papuošalams, 
vietoje pinigų ir buityje Arabi
joje, Persijoje, Sirijoje ir Egipte, 
teigia Sun-Times. Gintaras tik 
truputį sunkesnis už vandenį, 
palietus visada šiltas ir minkš
tas, kad galima įbrėžti nagu. 
įstrigę vabalai padidina gintaro 
vertę. 

M. Lazdutis iš Hamilton, 
Kanada, suprasdamas „Drau
go" finansinius sunkumus, 
atsiuntė dienraščio paramai 25 
dol. 

x Dar turime pilnus kom
plektus: Lietuvių Enciklopedi
jos 37 t., Encyclopedia Lituani 
ca, 6 t., Vinco Krėvės raštai, 6 
t. Taip pat siunčiame į Lietuvą 
per agentūras, kaina 60-80 et. 
už svarą. Teirautis: J . Kapo
čius, P.O. Box 752 Cotuit, 
MA, tel. 1-50&428-6991. 
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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. 

(skj 
x Baltia Express garantuo

ja patikimiausią jūsų siuntinių 
pristatymą į Lietuvą. Laivo 
talpintuvas - birželio 16 d. 
Siuntiniai Lietuvoje — lie
pos mėn. Atvežkite arba siųs
kite UPS adresu 3782 W. 79 St., 
Chicago, IL 60652. Skam 
binkite nemokamai tel.: 
1-800-SPARNAI a rba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

MOTERŲ KLUBO 
VEIKLA 

Brighton Parko Lietuvių Mo
terų klubo narių susirinkimas 
įvyko gegužės 6 d. Kojak salėje. 
Pirmininkė Bernice Žemgulis 
susirinkimą pradėjo, sveikin
dama visas, taip gausiai 
atsilankiusias, Motinos dienos 
proga. Buvo atėjusi ir visa 
valdyba, tik trūko finansų sek
retorės Betty Carman. Jos vietą 
susirinkime paprašyta užimti 
Peggy Davidauskas. 

Nutarimų raštininkė perskai
tė pereito susirinkimo, buvusio 
kovo 4 d., protokolą, kuris pri
imtas, kaip skaitytas — be 
pataisų. Gautas laiškas iš Jen-
nie Chinston, kuri perdavė 
linkėjimus Motinos dienos pro
ga. Pranešta, kad serga Char-
lett Suckrus ir Anna Viecheski. 
Visos palinkėjo joms greitai su
stiprėti ir nugalėti savo ligas. 
Klubas išeina atostogų per va
saros karščius, todėl kitas susi
rinkimas bus tik rugsėjo 2 die
ną. Pirmininkė prašė tos datos 
nepamiršti. Reikalui esant, na
rės gali paskambinti pirm. Ber
nice Žemgulis (tel. 847-2879). Po 
susirinkimo visos dalyvės buvo 
pavaišintos. Vaišes parūpino 
Mary Ann Malas. Visoms palin
kėjus sveikų, linksmų atostogų, 
susirinkimas baigtas. 

Rožė Didžgalvis 

Trys jauni poetai — Nora Auš
rienė, Valdas Aušra ir Loreta 
Vaškus — pirmą kartą viešai 
skaitė savo kūrybą gegužės 30 
d. surengtoje popietėje Galerijo
je (Stickney, DL). Prie jų prisidėjo 
anksčiau mums pažįstamas eilė
raščių kūrėjas Kornelijus Jazbu
tis. Šioje popietėje išgirdome 
jaunų žmonių eiles ne vien apie 
žavesį žadinančius gamtos vaiz
dus, bet ir apie poetinius ban
dymus spręsti painesnius būties 
klausimus. 

Nora Aušrienė paskaitė 10 
eilėraščių, sukurtų 1992-1993 
metais. Jos kūryboje daug sim
bolikos bei gamtos įvaizdžių, iš
reiškiančių autorės emocijas bei 
vidinės būsenos apmąstymus. 
Nora Aušrienė gimė 1965 m. 
Vilniuje. Studijavo meną 
Vilniaus Dailės institute. Nuo 
1991 m. gyvena Čikagoje, kur 
šių metų pradžioje surengė savo 
keramikos parodą Čiurlionio 
galerijoje. 

Valdas Aušra pasirodė kon-

Ieškodamas absoliučios tiesos, 
žmogus pastato savąjį Tiesos 
supratimą ant altoriaus, jį 
izoliuoja ir bando primesti 
k i tam. Eilėraštyje ,,Tiesos 
altorių žemė" poetė išsižada 
savo tiesos, savo žemės, išsižada 
ir savęs, kad taptų laisva ir 
nepriklausoma. Noras išsiva
duoti iš pavergiančio kūno 
išsilieja stipriomis frazėmis ir 
apie savo, kaip moters, tapaty
bę. Vaškus vaizduoja save kaip 
upę, kurioje plaukiojantis „jis" 
yra tik žuvis. Geidžiantieji jos 
kūno yra „pigmėjai", kurių ran
kos per trumpos ją pasiekti. Poe
tė trokšta gyventi su žvaigždė
mis, būti Dievo glėbyje. Loreta 
Vaškus gimė 1963 m. Kaune. 
Įsigijo porcelano dekoruotojos 
specialybę ir dirbo Kauno por
celiano gamykloje „Jesia". Į 
Ameriką atvyko 1989 m. Ji 
kasmet dalyvauja jungtinėse 
Amerikos lietuvių dailės pa
rodose, o 1992 m. surengė 
individualią savo piešinių 

kretesnis, žemiškesnis už savo p a r o d ą Čikagoje. Ji taip pat rašo 
žmoną Norą. Eilėraštyje apie 
pirmuosius įspūdžius Amerikoje 
jis aprašo šį kraštą, lyg jis dar 
vis gyventų savo jaunystėje — 
viskas čia skuba, lekia, prabė
ga pro akis tarsi pagreitintoje 
kino juostoje. Valdas Aušra 
gimė 1967 m. Klaipėdoje. 1991 
m. atvyko į Ameriką studijuoti 
teologiją. Ruošiasi būti protes
tantų dvasininku Lietuvoje. 

Loreta Vaškus paskaitė 8 eilė
raščius, kurių žymesnieji — 
„Pamišusi siela", „Verkiantis 
langas", „Upė", „Beprotė", 
„Tiesiog altorių žemė". Tai mąs
tymai apie autorę supančią būtį 
ir apie joje glūdinčius klau
simus. Viena svarbiausių žmo
gaus gyvenimo problemų, anot 
poetės, slypi tiesos, išaukštintos 
iki altoriaus garbės, suvokime. 

Čikagiečiai entuziastiš
kai įsijungė į mero Richard M. 
Daley paskelbtą programą 
atsikratyti senomis padango
mis, kurios dažnai išmetamos 
tuščiuose sklypuose ar kur pa
tvoriuose. Gegužės mėn. į ketu
rias paskirtas vietas blokų klu
bai ar bažnytinės organizacijos 
sutempė net 69,000 senų 
padangų. Miestas už kiekvieną 
mokėjo po 50 centų, todėl šios 
organizacijos ruošiasi pinigus 
panaudoti įvairiems geriems 
tikslams, o Čikaga dėl jų 

• 1933 m. gegužės 27 d. Či- uolumo liko daug švaresnė. Iš-
kagos paežerėje buvo atidaryta mestose padangose veisiasi 
garsioji „Šimtmečio pažangos" žiurkės, pelės, uodai ir kiti 
(Century of Progress) paroda, kenkėjai. 

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-

x „ Ž A I B A S " ketvi r t i teineriai) išsiunčiami kiekvieną 
metai garantuotai ir patikimai pirmadienį. Oro siuntos iške-
pristato užsienietiškas maisto Haųja kiekvieną šeštadienį. Per-
prekes Lietuvoje į namus. Dvy- sįunčiame dolerius į Lietuvą, 
likos labiausiai mėgiamų ir no- Suteikite džiaugsmo savo gimi-
rimų paketų pasirmkimas. Visi nėms. Mūsų naujų amerikie-
užsakymai pristatomi per 10 tiškų maisto siuntinių 66 sv. -
d a r b o dienų į namus. Kreip- k a į n a $99 2719 W. 71 St., 
tis: „ŽAIBAS', 9525 So. 79th Chicago, IL 60629, tel . (312) 
Ave., Hickory Hills, n 60457, 434.2121. Iš toliau — 1-800-
tel. 70*436-8090. 775-7363. 
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Julius Kasniūnas ir Kristina Quinn pasiruošė dalyvauti Vasario 16 programo
je. Abu jie „Žiburėlio" auklėtiniai. 

Nuotr. D. Čyvienės 

pasakas vaikams, iliustruo
dama jas savo piešiniais. 

Ketvirtasis iš eilės buvo Kor
nelijus Jazbutis. Savo poezijoje 
jis pateikė amerikinio gyvenimo 
įspūdžių pluokštę ryšyje su 
Lietuva. Viename eilėraštyje jis 
grįžta nuo Brooklyno tilto į 
Kauną, kitame — stebi kregž
des, neriančias kaip bombas 
Berlyne. Imituodamas poetą 
Martinaitį, Jazbutis perskaitė 
žemaitiškai eilėraštį apie Čika
gos „Kukut į" . Prajuokino 
svečius ir su savo eilėraščiu 
„Ryte" . Jazbučio kūryboje 
jautėsi tam tikra ironija, kylan
ti iš Amerikos gyvenimo sugre
tinimo su sąlygomis dabartinėje 
Lietuvoje. 

Po pertraukos filmininkas Al
vydas Buklys parodė 1985 me
tais Lietuvos kino studijos pa
gamintą filmą „Randas". Tai 
dokumentinis filmas apie dar 
visai jaunus žmones, dėl įvai
riausių priežasčių pakliuvusius 
į Čiobliškio nepilnamečių patai
sos darbų koloniją. Kadrus apie 
nepilnamečius filmas riša su 
gyvenimu Lietuvos kalėjimuo
se, apie kurį sovietinėje Lietuvo
je iki to laiko niekur nebuvo 
kalbama. Tuometinės Lietuvos 
žiūrovams „Randas" paliko gilų 
įspūdį kaip ne vienareikšmis 
pasakojimas apie to laikotarpio 
socialinę ir politinę Lietuvos 
padėtį. Filmas neskuba kalinius 
teisti. Tai greičiau bandymas 
įsiklausyti ir suprasti sąlygas, 
privedusias sovietinį žmogų prie 
šios apgailėt inos būklės . 
Alvydas Buklys, šio filmo 
paruošėjas, gimė 1959 m. 
Kaune. 1981 m. baigė Sąjunginį 
Valstybinį Kinematografijos 
ins t i tu tą Maskvoje kino 
žurnalistikos specialybėje. Nuo 
1980 m. dirbo Lietuvos kino 
studijoje, sukūrė per 40 
dokumentinių kino filmų. Šiuo 
metu gyvena Čikagoje, kuria 
dokumentinius filmus apie išei
vijos žymesniuosius asmenis. 

Algimantas Kezys 

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 Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

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

Tel. (1-312) 77&-0800 
Valandos pagal susitarimą 




