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Žinios iš Lie tuvos — Elta 

Parafuota Lietuvos -
Lenkijos sutartis 

Vi ln ius , kovo 18 d. (Elta) -
1994 metų kovo 18 d.. Lenkijos 
Marijonų vienuolyno bokšte tri
m i t i n inku i s k e l b i a n t vidur
dienį, Lietuvos užsienio reikalu 
minis t ras Povilas Gylys ir Len
kijos užsienio minis t ras Andrzej 
Olechowski Varšuvoje parafavo 
— sąlyginiai inicialais pasirašė 
dvišalę t a rpva ls tyb inę sutartf 
„Dėl draugiškų santykių ir gero 
k a i m y n i n i o b e n d r a d a r b i a v i 
mo". Šiuo a k t u baigtos beveik 
dvejus metus t rukus ios derybos. 

Visą savai tę ir Lietuvoje, ir 
Lenkijoje v i rė a is t ros . Vieni 
reikalavo sutar ty je pasmerkt i 
generolo L. Želigovskio akciją 
1920 metais ir Vi ln iaus krašto 
okupaciją, k i t i — la ikydami šį 
regioną nea t sk i r i ama Lenkijos 
dalimi — re ika lavo Vilniaus 
krašto l enkams autonomijos ir 
plačių teisių. Dvi t au to s j tuos 
pačius istorinius įvykius žiūri ir 
dar ilgai žiūrės iš sk i r t ingų po
zicijų, bet pol i t ikai t ik is i , kad, 
paskelbus su ta r t ies tekstą, aist
ros at lėgs. 

P o t v y n i s N e m u n o ž e m u p y 
s l ū g s t a 

Potvynio apsemtoje terito-
rijoje Ši lutės rajone vandens 
lygis t ruput i nukr i to . Kol kas 
ledas stovi ir s tabdo vandens 
tekėjimą maždaug 15 kilomet
rų Nemuno ruože. Patikslin
t a i s d u o m e n i m i s , v a n d e n s 
apsemtoje teritorijoje gyvena iki 
800 žmonių. Je igu orai neblo
gės, specialistų nuomone, situ
acija apsemtose vietose turėtų 
gerėti , vanduo nuolat slūgti. 

Nelaimės zonoje penktadienio 
rytą su įvair ia t echn ika — 
malūnsparn iu . 5 šarvuočiais , 2 
automobiliais — dirbo 22 lauko 
kariuomenės kariai , rezerve yra 
Tauragės motodesant in io bata
liono 122 žmonės ir Klaipėdos 
motodesant inio ba ta l iono 80 
žmonių. Toliau di rba ledlaužis 
„Stumbras" . Susis iekimui nau
dojami kar in ia i amfibiniai šar
vuočiai, visą laiką budi malūn
sparnis, pasirengęs gelbėti žmo
nes iš apsemtu plotu. 

L i e t u v a i r V o k i e t i j a 
p a s i r a š ė s t i c h i n i ų ne l a imių 

p a g a l b o s s u t a r t į 

Iš Bonos sugrįžo Lietuvos 
krašto apsaugos minis t ro pava
duo to ja s , C i v i l i n ė s saugos 
depar tamento di rektor ius Gedi
minas Pulokas. Kovo 15 d. jis 
pasirašė dvišalę su ta r t į tarp 
Lietuvos Respublikos ir Vokie-
tijos Federacinės Respublikos 
dėl savitarpio pagalbos stichinių 
nelaimių ir didelių avarijų atve
jais. 

Sutartyje numaty ta , kad šalys 
teikia savitarpio pagalba stichi
nių nelaimių, katastrofų ar 
didelių avarijų atveju, kai kyla 
grėsmė žmonių gyvybei, sveika
ta i , apl inkai , gresia materiali
niai nuostoliai . Yra numatytos 
ir pag r ind inės savanor i škos 
pagalbos sąlygos — siųsti gel
bėtoju grupes, pavienius specia
listus ir pagalbai sk i r t a s me
džiagas. 

Kovo 16 d. įvykusio šalių su 
sitikimo metu buvo aptar tos ar
t imiaus io b e n d r a d a r b i a v i m o 
kryptys. Lietuvos ats tovai gavo 
pakvietimą da lyvaut i bendrose 
civilinės saugos pratybose ge
gužės pradžioje. 

Mokytojai r ū p i n a s i 
dvas inėmis-ku l tū r inėmis 

ver tybėmis 

Lietuvos mokytojų profesinė 
sąjunga priimta į pasaulinį 
Švietimo Internacionalą (Educa-
tion International), penktadienį 
surengtoje spaudos konferenci
joje pranešė Lietuvos Mokytojų 
Sąjungos pirmininkė, Seimo 
narė Romualda Hofertienė. Lie
tuvos mokytojų sąjunga turi 
apie 2,500 narių. 

Hofertienė taip pat pasakė, 
kad Mokytojų Sąjunga nerečiau 
kaip kas dvi savaites rengs 
konferencijas Vilniuje. Pirmoji 
įvyks šį šeštadienį. Jos tema: 
,,Ar reikia Lietuvai sąžiningu
mo?" 

Kitose konferencijose numa
toma nagrinėti vaikų ir paaug
lių nusikalstamumą, pedagogų 
atestaciją, reformas, dorovę, 
švietimo sistemos privalumas ir 
t rūkumas . Konferencijų tikslas 
— išsiaiškinti švietimo, mokslo, 
kultūros padėtį Lietuvoje, už
kirsti kelią melai ir apgaulei. 

Romualdos Hofertienės teigi
mu, iš mokyklų išėjo dalis ge
riausių mokytojų ir liko tik 
patys ištvermingiausi, labiau
siai mylintys savo darbą peda
gogai. Priežastis aiški - moky 
tojo atlyginimo vidurkis už 18 
savait iniu valandų — 207 litai, 
vyresniojo mokytojo — 224 litai, 
mokytojas — metodininkas vi
dutiniškai uždirba 246 litus, 
ekspertas — 255. 

P r e z i d e n t a s lankė b u v u s i a s 
Rusijos bazes 

Penktadienį prezidentas Al
girdas Brazauskas kartu su ofi
cial iais pareigūnais lankėsi 
buvusiose Rusijos kariuomenes 
bazėse, apžiūrėjo Lietuvai per 
duotų objektų būkle. Pirmiausia 
buvo aplankytas Jonavos rajone 
esantis Ruklos karinis mieste
lis. „Pasta tu daug. tačiau jie 
panaudojami neefektyviai"', pa
sakė prezidentas. Anksčiau čia 
bazavosi 12.000. o dabar tik keli 
šimtai kariu — lauko kariuo
menės pirmasis motodesautinis 
..Geležinio vilko" batalionas. 

Buvo pareikšta nuomonė, kad 
Rukla galėtų tapti pagrindine 
lauko kariuomenės mokymo ba
ze. Yra laisvų butų. kuriuose 
patogu apgyvendinti atvykusius 
mokytis karius. 

Panevėžio rajone prez. Bra
zauskas domėjosi Pajuosčio 
baze, buvo tariamasi, kaip 
geriau ją panaudoti. „Tai", 
pasakė prezidentas, „bus pa
gr indinė mūsų karinių oro 
pajėgų bazė". Šiaulių rajone ap
lankytas Zoknių karinis aero
dromas. 

P r e m j e r a s lankėsi Zarasų 
rajone 

T ę s d a m a s keliones po 
Lietuvos rajonus, penktadienį 
minis t ras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius su grupe Seimo 
narių ir ministrų lankėsi Za
rasų rajone. 

Pirmiausia ministras pirmi
n i n k a s apžiūrėjo Zarasų 
ligoninę. Jos 60 vietų terapinis 
skyrius įrengtas 1927 m. staty
tame pastate, neatitinka sani
tarinių reikalavimu. Chirurgi 
nis, akušerinis ir vaikų skyriai 
veikia buvusioje gimnazijoje. 

LDDP nori atsiimti 
„Valstiečių laikraštį" 

Kovo 9 d. Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius su Danijos gynybos ministru 
Hans Haekkerup apžiūri sargybos kuopa. Mih. H» k kerup pasidžiaugė, kad Danijos ir Lietuvos 
santykiai labai geri. Šiuo metu Danijoje mokos; o'J Lietuvos karininkų: iš karinės flotiles, SKAT. 
pasienio tarnybos ir dar kelių kitų. Iki šiol Danijoje jau mokėsi apie 70 Lietuvos kariškių. 

Nuotr. LA, Raimundo Šuikos 

Anglai padės 
parengti Baltijos 

batalioną 

Grupė rūpinsis išvežtų 
Lietuvos archyvų grąžinimu 

Vilnius, kovo 10 d. — Didžio
sios Britanijos jūrų pėstininkų 
dalinių ins t ruktor ia i padės 
parengt i specialių Balt i jos 
valstvb.ų batalioną, kuris bus tybių Sandraugos šalimis darbo 
įtrauktas , Jungtinių Tau tų g r u P * s J™ sudaryta ekspertų 

Vi ln ius , kovo 2 d. (Elta) — 
Ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus potvarkiu, prie 
derybų su Nepriklausomų Vals-

direkcija j au yra užmezgusi 
ryšius su Lenkijos, Rusijos ir 
Švedijos archyvais. Pastarojoje 
šalyje neseniai veikė Lietuvos 
archyvinių dokumentų paroda. 

taikos p a l a i k y m o pa jėgas , 
pareiškė gynybos min i s t ras 
Malcolm Rifkind. 

Kaip rašoma „Lietuvos aide", 
į šį batalioną įeis Latvijos. Lie
tuvos ir Estijos kariškiai. 

Jungtinės Karalystės vyriau 
sybė visiškai pritaria Baltijos 
šalių ketinimui sudaryti tokį 
dalinį, pasakė ministras. Jo 
manymu, ši iniciatyva ir poli
tiniu, ir kariniu požiūriu de
monstruoja didele pažangą Di 
džiosios Britanijos ir Baltijos 
valstybių santykių srityje. 

Rinkimai 
Kazachstane — 
nedemokratiški 

Alma A t a , kovo 9 d. (Itar-
Tass) — Kazachstane kovo 7 d. 
vykusiose Aukščiausiosios Ta
rybos rinkimuose buvo šiurkš
čiai pažeidžiama žmonių teisė 
laisvai reikšti savo valią, todėl 
juos reikia pripažinti neteisė
tais. Taip rinkimus įvertino Eu
ropos Saugumo ii- Bendradar
biavimo Konferencijos parla
mentines asamblėjos, Tarptau
tinio rinkiniu sistemų fondo ir 
užsienio šalių stebėtojai. 

Medikai sakė, kad būtina prie 
Zarasų l igoninės p a s t a t y t i 
p r ies ta tą š iems s k y r i a m s . 
Baigiamas rengti poliklinikos 
projektas, tačiau statybai pri
reiks apie 4 milijonų litų. ko 
nepajėgia skirti nei Zarasų sa
vivaldybe, nei Sveikatos ap
saugos ministerija. Premjeras 
pažadėjo ieškoti galimybių, kaip 
padėti spręsti šias problemas. 

Per dviejų valandų priėmimą 
asmeniniais klausimais prem
jeras išklausė daugiau kaip 30 
rajono gyventojų. Grupė poli
tinių kal inių skundėsi, kad 
labai mažos jų pensijos, ūkinin
kai kalbėjo apie mažus kreditus, 
agroserviso trūkumą, pavojingą 
Ignalinos Atominės Elektrinės 
kaimynystę. Buvo kalbama taip 
pat apie sunkumus, kuriuos pa
tiria žmonės, siekiantys ats
tatyti nuosavybės teises į išli
kusį nekilnojamąjį turtą, susi
grąžinti žemę. 

Po pietų ministras pirminin
kas lankėsi Dusetų valstybi
niame žirgyne, Zarasų pieni
nėje. Miesto kultūros rūmuose 
įvyko svečių iš Vilniaus susiti
kimas su rajono gyventojais. 

grupė Lietuvos archyvų grąžini
mo klausimams nagrinėti. 

Grupei vadovauja Lietuvos ar
chyvų generalines direkcijos 
patarėjas — vyriausiasis archy-
vistas Vladislavas Domarkas. 

Pasak vieno komisijos narių, 
Lietuvos centrinio valstybės ar
chyvo vyriausiojo archyvisto K. 
Tamašausko, panašios paskir
ties grupė yra veikusi Seime, po 
to — Kultūros ir švietimo minis
terijoje. 

Ši grupė mėgino išsiaiškinti, 
kokie dokumentai buvo išvežti 
karo ir pokario metais. Jos 
nar iu iniciatyva 1989 metais iš 
Rusijos grąžinta 7,000 L'žsienio 
reikalų ministerijos bylu. ta ip 
pat iš Minsko archyvų atgauta 
dalis pusės milijono bylų. 1939 
metais išvežtu iš Lietuvos. 

Dabar.:,-.- upes nariai y ra 
numatę daugiausia bendradar
biauti su Bosijąs, Baltarusijos ir 
Ukrainos arehyvistais. 

Ruošiamasi ke i s t i s doku
mentų, kuriuose y ra informa-
cijos apie kurią nors iš šių šalių, 
kopijomis, .siekti gražinti anks
čiau išvežtu fondu dokumentus. 

Anot K. Tamašausko, eksper 
tų grupe iabiausiai domina 
KGB dokumentai, tremtinių by
los ir klausimai, kur ie buvo 
pradėti spręsti dar tarpukar io 
metais. Lietuvos archyvų dar
buotojams yra aktuali dar neiš
spręsta Lietuvos metrikos grą
žinimo problema. 

Lietuvos archyvų general ine 

Paminklas — 
Gediminui ar 
Mindaugui? 

Viln ius , kovo 17 d. t AGEP) -
Vilniuje Ka ted ros a ikštė je 
netrukus bus pastatytas skulp
toriaus Vytauto Kašubus sukur 
to paminklo Didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui Gediminui make
t a s . Nor ima pa t ik s l i n t i jo 
stovėjimo vieta ir derėjimą erd
vėje. 

Konkursas šio paminklo su
kūrimu; buvo paskelbtas prieš 
šešis metus. 1992 m. vasara 
konkurso laimėtoju pripažintas 
Vytauto Kašubos kūrinys. Per
nai buvo įkurtas Kunigaikščio 
Gedimino paminklo statybos 
fondas, vadovaujamas Beatričės 
Vasaris. 

Tačiau į prezidentą Algirdą 
Brazauską kreipėsi Karal iaus 
Mindaugo kolegija, prašydama 
paramos ir dėrnė-io. kad Kated
ros aikštėje būtų pastatytas 
paminklas karaliui Mindaugui, 
o ne kunigaikščiui Gediminui. 

— Lietuvoje orai labai permai 
ningi. Per dieną kelis kartus pa 
sninga. Rytais netgi būna balta 
žemė. Oro temperatūra svyruo
ja t a rp 2 C (35 P) ir - 2 C (28 Fi. 
Berašant paskutines žinias, už 
lango siautėjo pūga. 

V i l n i u s , kovo 10 d. — 
Paskutiniuoju metu buvusių 
Lietuvos Komunistų partijos 
narių įsteigtoji Lietuvos De
mokratinė Darbo Partija sten
giasi vėl savo žinion susigrąžinti 
„Valstiečių laikraštį". Kaip šią 
istoriją „Lietuvos aide" aprašo 
Lina Pečeliūnienė, Lietuvos Ko
munistų Partija 1940 m. užgro
bė Žemės Ūkio Rūmų įsteigtą 
laikraštį „Ūkininko patarėjas", 
pavadino jį „Valstiečių laik
raščiu" ir pavertė jį LKP Cen
trinio Komiteto nuosavybe. 

Iki pat 1990 m. laikraštis ėjb 
be jokių steigėjo ir leidėjo do
kumentų ir vadinosi LKP CK 
organu. Tik 1990 m. balandžio 
28 d. LKP CK gavo leidėjo liu
dijimą. 1990 gruodžio mėnesį 
Vilniaus miesto valdyboje įre
gistruota Lietuvos Komunistų 
Partijos personalinė įmonė. 
„Valstiečių la ikraš t i s" . Pa
sikeitusi pavadinimą į LDDP 
partiją, 1991 m. sausio 10 d. 
perrašo laikraščio s te igimo 
liudijimą — „Valstiečių laik
r a š t i s " t a m p a persona l ine 
LDDP įmone. 

Aukščiausioji Taryba 1991 m. 
lapkričio 7 d. įstatymu nuspren
džia Lietuvos Komunistų Parti
jos t u r t ą pa imt i va l s tybės 
žinion. Paimamas ir .,Valstiečių 
laikraštis". 

1991 m. gruodžio 3 d. nutari
mu vyriausybe nutaria leisti 
jam tapti uždarąja akcine ben
drove. Inventorizuotas buvęs 
LKP turtas „Valstiečių laik
r a š č i o " sąskai to je (81.500 
rublių) paverčiamas akcijomis. 
Žurnalistų kolektyvui teko 3OTE, 
Žemdirbių sąjungai. Žemdirbių 
sąjūdžiui. Ūkininkų sąjungai. 
Žemės savininku sąjungai — po 
10%, Žemės ūkio ministerijai — 
30<*. 

Žemės ūkio ministerija akcijų 
atsisakė, todėl laikraštis tapo 
t ikrai Bepriklausomo. Beje, 
akcijų atsisakė u LDDP re
mian t i Žemdirbių sąjunga. 
Laikraščio darbuotojai džiau
gėsi, kad laikraštis tapo ne
priklausomas. Nepadėjo tada 
Genzelio. Rupeikos. Sniuko agi-
tavimas likti partijos organu. 

Nebuvo pašal int i žurna l i s ta i 

Beje. netiesą rašo dabart inis 
LDDP agrarininkas Mykolas 
Pronckus: „Iš redakcijos buvo 

Kovo 8 d. Rumunijos prezidentas Ion Iliescu ir prez. Algirdas Brazauskas 
Prezidentūros salėje pasirašė abiejų šalių Draugystes ir bendradarbiavimo 
sutartį Kitų aušktų pareigūnų pasirašyti ir keturi kiti tarpvalstybiniai 
dokumentai ekonomikos ir prekybos srityje 

Nuotr LA, Raimundo Suikos 

Kodėl j diplomatinius 
postus skiriami 
saugumiečiai? 

Vilnios, kovo 12 d. (AGEP) -
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė, kad Seimo 
nario Romualdo Ozolo pastarųjų 
dienų pareiškimai asmeniškai 
įžeidžia „kai kurių užsienio 
valstybių ambasadorius" 

Kaip skelbta, R. Ozolas Lenki
jos ir Baltarusijos ambasadorius 
Lietuvoje viešai pavadino sau
gumo bendradarbiais ir stebė
josi, kodėl Lietuva sutinka su 
diplomatų skyrimu, nepaisy
dama jų tarnybos buvusiai sis
temai. 

Užsienio reikalų ministerija 
ke tv i r tadieni pareiškė, kad 
panašūs pasisakymai yra „ne
atsakingi ir nepagrįsti, įžeidžia 
kaimyninės valstybes pasirinki
mo teisę, komplikuoja valstybių 
tarpusavio santykius, žemina 
Lietuvos valstybės, kaip atsa 
kingos demokratijos autorite 
tą". 

priversti išeiti arba buvo paša
linti žurnalistai , daug metų lei
dę šį la ikrašt į" . Žurna l i s ta i 
pr i tarė privatizavimui (1992 m. 
vasario 21d. pa re i šk imas „Lie
tuvos ryte"), t ik a t s i sakė bu
vusio redaktor iaus V. Butėno. 
Visi, kas norėjo dirbti , pasiliko. 
Ir dabar , pasak redak to r i aus 
Jono Švobos, tebedirba žmonės, 
buvę redakcijos Komunistų Par
tijos sekretoriai , Cent r in io Ko
miteto nariai . . .Pagal pažiūras 
žurnalistai nediskriminuojami, 
pagrindinis kr i ter i jus — dar
bas" , sakė reda"ktorius Švoba. 

Ne kartą LDDP vadovai teigė, 
kad LDDP — visiškai nauja par
tija. Tačiau visada, kai prireikia 
tu r to , a ts imena esant i t a pat i 
Komunistų Part i ja. 

T e i s m a i a t m e t ė L D D P 
i e š k i n i u s 

L D D P k re ipės i į t e i smą, 
n o r ė d a m a , a t s i i m t i „ s a v o " 
„Valstiečių la ikraš t į" . 1992 m. 
gegužės 28 d. Vilniaus pirmasis 
te i smas LDDP ieškinį a tmetė . 
LDDP parašė skundą Aukščiau
siajam Teismui, bet ir j i s paliko 
galioti Vilniaus miesto pirmojo 
teismo sprendimą. 

„Ž inoma , ponui P r o n c k u i 
nepatink; , ka i mes rašom, kad 
LDDP valdžia nevykdo žemės 
reformos", pasakė „Valst iečių 
laikraščio" redaktor ius . 

„Va l s t i eč ių l a i k r a š t i s " — 
šiandien vienas populiariausių. 
Todėl tik juoką kel ia LDDP 
pareiškimo sakinys: „Dėl pikto 
politikavimo, visuomenės kirši-
mmo nepasitenkinimą daugelis 
kaimo žmonių reiškia ir šian
dien". Nepas i tenkin imą kaimo 
žmonės reiškia valdžios agra
rine politika. Daugybę tokių 
laiškų gauna „Valstiečių laik
raš t i s" . 

Protes tus prieš L D D P norą 
užgrobti „Valstiečių la ikraš t į " 
jau parašė Seimo Lietuvių Tau
t in inkų frakcija. Piliečių Char
tija. 

L D D P s iek ia u ž g r o b t i l a i svą 
žodį 

„Šiandien sunku prognozuoti, 
kiek ilgai iš t ikro dar nepriklau
somos radijo ir televizijos stotys, 
s p a u d a s u g e b ė s a t l a i k y t i 
kruopščiai parengtą ekonominį 
spaudimą, kokias pretenzijas a r 
jur id in ius spąstus sugalvos ir 
paspęs LDDP", rašo Taut in inkų 
frakcija. 

L D D P siekia užgrobti laisvą 
žodį — ne šiaip sau. Daugiausia 
už š ia partiją balsavo kaime. 
Labai svarbu valdant ies iems, 
kad galėtų apgaudinė t i kaimo 
žmones nuolat. Todėl savo žygį 
ir pradėjo pas tangomis užka
r iaut i „Valstiečių la ikraš t į" . 

K A L E N D O R I U S 

K o v o 19 d.: Šv. Juozapas; Vi-
lys. Naut i lė . 

K o v o 20 d.: 5 Gavėn ios 
sekmadienis; Anatoli jus, Klau
dija. I rmgarda , Vilė, Žygiman
tas. Pirmoji pavasar io diena. 

K o v o 21 d.: Mikalojus, Be
nedik tas . Nor t au t a s , Sanga. 
Kompozitorius J o h a n n S. Bach 
gimė 1685 metais . 

K o v o 2 2 d.: K o t r y n a , 
Benvenutas , Ok tav i anas , Ged
gaudas , Gante. Vi ln iaus vysku
pija įsteigta 1388 metais . Vilius 
Storasta-Vydūnas g imė 1868 
metais . 
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IŠ A TE ĮTINI N KŲ 
GYVENIMO 

R e d a g u o j a : Karo l ina Kubi l i enė 
7525 Shendan Dr. 3E, Willowbrook, IL 60514 

LAIKAS SKIRTAS DIEVUI 

Šeštadienio rytas. Ateitininkų 
namų durys plačiai atsiveria 
šiandien vykstančiam Gavėnios 
susikaupimui. Kad Ateitininkų 
namai pasiruošė priimti daly
vius, matosi ir iš to. kad po 
vakar siautusios didelės sniego 
pūgos, keliukai, takeliai ir au
tomobi l ių a ik š t ė s g r až i a i 
nukasti ir nušvarinti . Per di
džiojo konferencijų kambario 
langus skverbiasi saulė. Re
gis t ruo tų dalyvių a r t i 50 . 
Geriame namų šeimininkų pa
ruoštą kavą ir šnekučiuojamės. 
P u n k t u a l i a i 10-tą va landą 
prasideda dienos p rograma. 
Susikaupimo vedėjas — kun. 
Kęstutis Trimakas, daug kar tų 
praeityje tokius susikaupimus 
vedęs. 

Dienos tema — ..Mūsų atsilie
pimas j Dievo meilę". Suglaus
tai ir planingai, trijose kon
ferencijose trukusiose maždaug 
porą valandų, kun. Tr imakas 
išdėsto daug kartų girdėtas, ne
senstančias ir nesikeičiančias 
mūsų tikėjimo tiesas. Dievas 
Kūrėjas ir žmogus — Jo kūrinys. 
Žmogaus ir Dievo santykiai 
apima visą mūsų tikėjimą. Kaip 
dažnai šios tiesos apsineša kas
dienybės dulkėmis ir p ra randa 
savo t ikrąsias spalvas. Ban
dome atnaujinti savo požiūrį į 
Dievą ir sąryšyje su žmogumi Jo 
skelbiamas tiesas. Neužtenka 
apie tai tik žinoti, reikia visa tai 
išpažinti ir tuo gyventi. Dievas 
mus myli. Ar įžvelgiame Jo mei
lę savo gyvenimuose? Dėl žmo
gaus, savo meilės kūrinio gero
vės, Dievas nurodo kelius, ku
riais žmogus tur i eiti. J is į mus 
kalba per įvykius ir žmones. Ar 
bandome suprasti Jo kalbą? 
Dievas, per savo Sūnaus Jėzaus 
atėjimą, mirtį ir prisikėlimą, pa
t rauk ia žmoniją prie savęs. 
Kaip veikia Jo galia ir žodis 
manyje? Ką man reiškia Jėzaus 
prisikėlimas? Ar visa tai daro 
skirtumą mano gyvenime? Turi
me pasitikėti Jėzaus pergale 
prieš blogį, mirtį, kančią. Pri
sikėlęs Jėzus nepalieka mūsų 
vienų. J is pasilieka su mumis 
Eucharistijoje. Sąmoninamės į 
šią didžią Dievo dovaną. Per 
krikštą Šv. Dvasia mums dova
noja Dievo vaiko gyvenimą ir 
priima mus į Dievo Meilės šei
mą, kurioje būdami įsipareigo
jame mylėti ir daryti gera. 
Dievas tėviškai laukia mūsų, 
nuo Jo nusigręžusių grįžtant. 
Per Jo sūnų vėl esame Jo vai
kai, kuriais J i s nuolatos rūpi
nasi. Ar pasitikime Juo? 

Daugybė minčių, bet tik iš jų 
i š p l a u k i a n č i a i s v e i k s m a i s 
gyvendami artėjame prie Pri
sikėlimo su Velykų Kris tumi. 
12 vai. konferencijos baigiamos. 
Laikas Mišioms. Ir Mišių auka , 
d a u g k a r t ų k a r t o t a , b e t 
visuomet nauja. Dievo žodis 
daug kartų girdėtas, bet vis 
naujas, pilnas naujų įžvalgų, 
apšviečiančių mūsų gyvenimo 
kelią. Ačiū, Viešpatie, kad 
pasilikai su mumis Duonoje. 

St ipr inamės visi mielos Al
donos Šoliūnienes skaniai pa
gamintais pietumis. J i tikėjosi 
daugiau dalyvių ir tur int i daug 
maisto. Nežinia, kodėl šiandien 
jų čia nėra. Po pietų per t raukos 
kun. Tr imakas tiksliai atsaki
nėjo į dalyviams rūpimus klau
simus. Ka r t a i s prie jo pri
sidėdavo ir dabartinis šių namų 
gyventojas kun. J. Prunskis. J i s 
su dideliu dėmesiu sekė dienos 
programą. Sekame dienotvarkę 

— ji rodo, kad j au išpažinčių 
laikas. Turime net t r is kunigus, 
tad nereikia ilgose eilėse laukti. 
Po išpažinčių kiekvienas skirs
tomės savais keliais. 

Kokius įspūdžius parsinešu? 
Dienos pradžioje kun. Trimakas 
priminė, kad laikas yra Dievo 
dovana. Reikia išmokti t a 
dovana gerai naudotis Jam atsi
dėkojant. Nesu t ikra , ar šiam 
tikslui skirtą laiką pilnai iš
naudojome. Konferencijos, nors 
ir labai suglaustos, paliko daug 
medžiagos įgyvendinimui. Kas, 
jeigu tik mintyse viskas ir 
liktų? Kiekvienas klausytojas 
išsinešė namo mažą kun. Trima
ko dėstytų minčių konspektą, 
mažytėse knygelėse. Per greitai 
ir per daug neatbaigtai viskas 
pasibaigi Kodėl dienotvarkė 
buvo tokia trumpa (nuo 10 iki 
3)? Daugelis jau iš anksto buvo
me susiplanavę tą dieną skirti 
šiam tikslui. Manau, kad ir 
kunigas jau buvo paskyręs iš
tisą dieną mūsų dvasiniam 
labui. Visi dalyviai daugiausiai 

pensininkai, arba ne labai toli 
to amžiaus. Todėl mažų vaikų 
verksmas neskatino bėgti na
mo. Kai kas labai pasigedome 
giedojimo. Jo nebuvo nei dieno
tvarkėje. Niekas nesiėmė inicia
tyvos ką nors pakeisti ar pridėti. 
Būtų buvę gera turė t i daugiau 
liturginių apeigų, ypač prieš su
sitaikinimo sakramentą. Tinka
mos giesmės ir psalmių skaity
mai daug prisideda susikaupi
mo rimčiai. Rimtis? Ne iš vieno 
susikaupime nebuvusių teko iš
girsti, kad Ateitininkų namų 
ruošiamame susikaupime nebū
na susikaupimo. Išskyrus die
nos vedėjo pašnekes ius , ir 
rašanti galvoja, kad trūko rim
ties. Reikėtų labai apgalvotos 
programos, su daugiau litur
ginių pasireiškimų: momentui 
t inkamų maldų, Šv. Rašto skai
tymų, psalmių, giesmių. Šiuos 
siūlymus tektų dienos organi
zatoriams apgalvoti. Reiktų ir 
didesnių pastangų iš dalyvių 
pusės tą dieną labiau apipavi
dalinti, jei norėtume rimties ar 
susikaupimo. 

Nesinori baigti liūdna gaida, 
bet ji vis tiek braunasi. Čikagos 
ir apylinkių ateitininkų sąra
šuose turime arti 300 narių. Ar 
vienos dienos Gavėnios susikau
pimai jau pasenę, nereikalingi, 
išėję iš mados? Ar bijom, kad jie 
nepadarytų mūsų „davatkiš
kais"? Gal reiktų juos ruošti ki
tokio pobūdžio, visiems daugiau 
priimtinesnių laiku? Gal reiktų 
atskirų Gavėnios susikaupimų 
jaunoms šeimoms, ir seneliams 
įsipareigoti tuo laiku prižiūrėti 
anūkus, kaip kad, girdėjau, Det
roito lietuvių parapijoje buvo 
daroma. Tai tik užuominos, 
kurias gal bendrai svarstydami 
surastume atsakymus. Vis prisi
mena dienos pradžioje išgirstas 
pasakymas, kad laikas yra Die
vo dovana; reikia išmokti t a 
dovana gerai naudotis. 

A.K. 
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nesiunėiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs 

Partizano Daumanto-Dielininkaičio kuopos jaunučiai klausosi kuopos globėjos dr. Onos Daugir
dienės kalbos. 

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VALDYBOS POSĖDIS 

Ateitininkų Federacijos val
dyba kovo 12 d. posėdžiavo Atei
tininkų namuose, Lemonte. Da
lyvavo Ateitininkų tarybos na
riai, buvę Federacijos vadai ir 
sąjungų atstovai. Dabar t in is 
Federacijos vadas, Juozas Poli-
kaitis, pranešė vėlyviausią jam 
žinomą eigą Atei t ininkų Kong
reso ruošos darbuose. 

Lankymosi metu Lietuvoje 
Juozas Polikaitis kalbėjo apie 
Kongresą katal ikų programoje 
„Liudykime Kristų" ir Kaune 
vedamuose vadovų kursuose. 
Paskutinio lankymosi Lietuvo
je metu (maždaug savaitė prieš 
šį posėdį;. Federacijos vadas po
sėdžiavo su Kongreso ruošos 
pirmininku Vaidotu Vaičaičiu 
ir su Lietuvos Ate i t in inkų 
valdyba. 

Ateitininkų Kongresas vyks 
Vilniuje 1994 m. liepos 15-17 d. 
Salė jau užsakyta — tai bus 
Profsąjungų rūmai . J a u tar tas i 
Vilniuje dėl galimybės naudotis 
būstine, kurioje vyko Popiežiaus 
atvykimo į Lietuvą paruošia
mieji darbai. Atei t ininkai jau 
kalbėjosi su a r k i v y s k u p u 
Bačkiu. jį informuojant apie 
artėjantį Kongresą. Lietuvos 
ateitininkai jau yra par inkę 
ke tur ias šventoves, kuriose 
vyktų šv. Mišios, ir, vienu atve
ju, baigtųsi eisena. Tai — Vilniaus 
Katedra, Šv. Kazimiero, Šv. 
Jono (prie Vilniaus universiteto, 
vadinama Jonų bažnyčia) ir 
Aušros Vartų bažnyčia. 

Galvojama ruošti prieškon-
gresinius susiėjimus, o vyres
niems moksleiviams ir studen
tams — trumpą prieškongresine 
stovyklą su darbo diena ir pus 
dienio akademine programa. 
Kongreso metu bus vakarinių 
susiėjimų ir programų. Galvo
jama ruošti susipažinimo va
karą su vienetu pasirodymais. 
Taip pat ruošti susikaupimo 
vakarą ir kūrybos vakarą, t y. 
ateitininkų kūrybos vakarą. 

Kovo 12 d. posėdyje Juozas Po
likaitis ir kiti svarstė jau ir 
tematinius klausimus: paskaitų 
temų apibudinimas, galimų pre
legentų parinkimas, Kongreso 
šūkis ir kt. Panašūs klausimai 
diskutuojami ir Lietuvoje. 1994 
metai Popiežiaus paskelbt i 
šeimos metais, todėl r imta i 

g a l v o j a m a še; mos t e m a t i k ą 
į t r auk t i į trijų dienų Kongreso 
programą. Reikės palikti laiko 
adminis t rac imams-ate i t in inkų 
s t ruk tūros pasikeitimų sprendi
mams. Ki tos temos, kurios vi
siems r ū p i — tai laisvės ir at
sakomybės , visuomenės ir kul
tūros, pasauliečių apaštalavi
mas ir pan . 

Galvojama, kad Kongrese bus 
penkios pagrindinės paskai tos 
a r simpoziumai, paskirų sąjun
gų pas i ta r imai . Žinoma, bus 
labai įdomu pamatyti ka ip per 
a t e inanč ius mėnesius susiklos
tys programa, kai ji planuojama 
abiejose Atlanto pusėse. 

R a m u n ė Kub i l iū t ė 

DVIGUBAS 
LAIMĖJIMAS 

Atei t in inku Federacijos fon
do i š s i u n t i n ė t ų la imėj imui 
bilietų grąžinimo laikas bai
giasi. 

Daug fondų remiama šian
dien, k u r prašoma šimtinių, o 
čia. gi, t ik dešimtinės. Žinoma, 
jei kas prie bilietėlio prideda 
auką, t a i laimėjimas dvigubas 
t i e m s , k u r i ų p a r a m a i t a s 
pinigas skir tas . O parama ta, 
einanti į Lietuvą savo broliams, 
a t l i ekant iems didelį darbą dva
sinio t au to s atgimimo kelyje, 
labai re ika l inga . 

Svečias iš Lietuvos, kun . R. 
Gude l i s , b e s i l a n k a n t i s šiuo 
metu JAV-se sako, kad atei
t ininkai Lietuvoje yra vieninte
lė l ikus i organizaci ja , kuri 
rūpinasi j aunimo krikščionišku 
auklėj imu. O t a m reikia ir 
darbininkų auklėtom, ir salveu. 
ir priemonių, ir f inansinės pa
ramos. Jos pagalba tas darbas 
pa lengvinamas ir teikia vilties 
to darbo vais iams, kurie Lietu
voje jau ryškėja ir pastebimi net 
pačios vyriausybės. 

Nesiruošdami dar masiniai 
grįžti į Tėvynę, tur ime jaust i 
pareigą ir atsakomybę už to 
dvasiniai suskurdinto ir 50 
metų skriausto, kampininko sa
voje žemėje prisikėlimą žmo
giškajam gyvenimui. J i s ateis, 
bet a teis s t ipria mūsų visų ir 
visokeriopa p a r a m a ir pagalba. 

J a d v . D a m u š i e n ė 

Nuotr. Lidijos Ringienės 

S E N D R A U G I Ų STOVYKLA 

Sendraugių stovykla Kenne-
bunkport, Maine, vyks rugpjū
čio 10-17 d. Registruotis pas 
P r a n c i š k o n u s , bet b ū t i n a 
paminėti , kad registruojatės 
Send raug ių s tovyk la i ; t e l . 
207-967-2011. Tur int pasiūlymų 
stovyklų programoms, ar norint 
gauti daugiau informacijos apie 
stovyklą, skambinkit dr. Česlo
v u i M a s a i č i u i , tel . : 203 -
923-9005, arba N. Balčiūnienei, 
te l . 216-944-5741. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 

Nechirurginis išsiplėtusių venų gydymas 
5540 S. Pulaskl Rd. M (312) 585-2802 

Pirm . an t r . penkt 9 v r —3 v p.p 
ketv. 10 v r—7 v p p . trečd.. 

šešt 10 v r—2 v p.p. 
Susitartimo nereikia trečd ir šeštd 

Sumokama po vizito 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgot? Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wast Ava. , Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te!.: 708-857-8383 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

4149 W 63rd St 
Te l . (1-312) 735-7709 

217 E. 127st St 
Lemont. IL 60439 

Tai . 815-723-0353 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNĖ MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rober ts Road 
Hickory Hll ls 

Tai . (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

JAS KURSAI VADOVAMS IR 
MOKYTOJAMS 

PRISIMINSIM 
TRADICINIAI VELYKŲ 

ŠOKIAI 

Tradiciniai Velykų šokiai 
Velykų dieną (balandžio 3 d.) 
vyks Lietuvių centre, Lemonte. 
Rengėjai — Čikagos studentai 
a t e i t i n i n k a i kv ieč i a visą 
lietuvišką jaunimą dalyvauti. 

Šių metų stovyklos vadovų ir 
mokytojų paruošiamieji kursai 
vyks šeštadienį ir sekmadienį, 
balandžio 16-17 dienomis, Dai
navoje. Pagrindinę programos 
dalį praves Atei t ininkų federa
cijos Tarybos pi rm. B i ru t ė 
Bublienė. Prie programos prisi
dės J A S CV pirmininkė, slaugė 
R u s n ė K a s p u t i e n ė , T a u r a 
Underienė, Lilė Gražulienė ir 
vandens sargė Laura Gražulytė. 
Džiaugiamės galėdami pranešti, 
kad ir kun. Antanas Saula i t i s 
dalyvaus, pravesdamas susikau 
pimo vakarą ir aukodamas šv. 
Mišias. Visus gardžiai mai t ins 
JAS CV sekre torė Graž ina 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anks to 

metams 
JAV $90 00 
Kanadoje ir kitur <U.S > $100.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $50.00 
Kanadoje ir kitur (ILS.) $55.00 
Užsakant į Lietuvą — 
Oro paštu $500.00 
Tik šeštadienio laida $160 00 
Paprastu paštu $100 00 
Tik šeštadienio laida $55 00 

':: metu 
$50 00 
$55 00 

$35 00 
$35.00 

$250.00 
$85 00 
$55.00 
$3500 

3 men. 
$30.00 
$35 00 

$2500 
$30.00 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8 30 4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso 
save nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Juos gražina 
tik iš anksto susitarus Redakcija 
už skelbimu turini neatsako 
Skelbimu kainos prisiunčiamos 
gavus prašymą 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

T e l . (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

(6 blokai | vakarus nuo Cicero Ave | 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Opbtalmoiogas/Akių Chirurgas 
Chlcago R M g * Med. Center 

• 8 3 0 8. RMgeland Ava. 
Chlcago Rldge. IL 60415 

706 636-6622 
414* W. 63rd St. 

312-735-7709 
Chlcago. IL 

ILLINOIS PAIN TREATMENT INSTITUTE 
Skausmo gydymo specialistai 

JONAS V. PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

Chlcago 312-726-4200 
Elgm 708-622-1212 

McHenry 815 344 5000 ex: SS06 

Kriaučiūnienė ir jos talkinin
kai. Mokytojai ir vadovai, norin
tieji da lyvaut i , prašomi nedel
siant registruotis (iki kovo 31 d.) 
p a s B i r u t ę B u b l i e n ę (313) 
644-8827. Labai l auk iame stu
dentų a te i t in inkų , kur ių jau
nučiai t a ip pasiilgsta ir nekant
riai l auk ia su j u m i s pasimatyti 
vasaros stovykloje! 

Registracijos mokestis 15 dol. 
Kursų p rog ramą pradės ime 
punktua l i a i šeštadienį, 12 vai. 
vidudienyje ir baigsime 12 vai. 
sekmadieni . Iki greito pasima
tymo kursuose! 

J A S C V 

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

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

Vai. 9-5 kasdien 

0 R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd. 
W M t c H M t « r , IL 601 ?3 

V*. 7 0 6 - 6 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. BOR DOKHANCHI 

Dantų Gydytojai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 S t . Chicago. IL 
T«4. 312-735 9556 

4707 S Gilbert, LaGrange. IL 
Tet. 706-382-4467 

DR. ARVYDAS J . DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St . 
Mattesson. IL 60443 

Tai. 708-748-0033 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Family Medlcal CIHIc 
15505—127 St., Lamom. IL 60439 
Priklauso Palos Corr.munity Hcsp.ral ir 

Silver Cross Hosp'tal 
Valandos paoal susitarimą 

Tai. (708) 257-2265 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKŠA 

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

Rez. (1-312) 778-7679 
Kab. (1-312) 582-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

7271 S. Har lem, te l . 708-594 0400 
Bridgvievv. IL 60455 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Pirmas apyi su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimam. 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

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

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

7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . . 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

DALIA E. CEPELE, D D S . 
( p O DANTŲ GYDYTOJA 
I r . \ 7915 W. 171st 
V \J Tinley Park. IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

EVOClNES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagai susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ l IGOS 

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

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
feča uždaryta, ketvd 1-3 v p p 

penkt T šeštd 9 v.r-12 v p p 

Cardlac Diagnosls, L td . 
Marquet ts Medlcal Bul ld lng 

6132 S. Katfzla 
Chlcago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal sus;tarirną 

6132 S. Kad7ie Ave . Chicago 
(312) 778 6969 a'Sa (312) 489-444' 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Te l . (312) 925-2670 

1195 Oundee Ave. . Elg ln. I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Rober ts Rd. . Hickory Hll ls. IL 
1 "lyiia i vakarus nuo Harlem Ave 

Te l . (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

33^5 W 55th St . Chicago. IL 
Tel. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave H'Ckory Hills IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Te l . kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave.. C icero 

Kasd'en i KI 8 v v 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Ch icago. IL 

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

708 941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais " savaitgaliais te« 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St 
Vai pagal susitarimą pirm m ketv 1? 4 

h 9 antr i? f, porikt 10 1? 1 h 

DR. FRANK PLECKAS 
Cptometnstas (Kalba lietuviškai) 

T'knna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

Tel . (312) 737 5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Te l . (708) 448-1777 

DP 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v 
šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto te l . (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms 

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C 
Specaiybe V'daus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ava. (pne Austm) 

Valandos Dagai susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Naparv l l la Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab ta i . ( 1312 )586 -3166 
Nemv (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Rimties valandėlė 

KRISTAUS TOBULUMAS 
Ypač Gavėnios metu atnau

jiname savo pastangas atsi
gręžti į Dievą, j gerumą, nusi
gręžti nuo nuodėmės, egoizmo, 
bandome atsiliepti į Kristaus 
kvietimą: „Būkite tobuli, kaip 
jūsų dangiškasis Tėvas yra 
t o b u l a s " (Mt 5:48). Š iam 
penktam Gavėnios sekmadie
niui (paskutiniam prieš pra
dedan t K r i s t a u s kanč ios 
paminėjimo savaitę), Bažnyčios 
parinkti Mišių skaitiniai, mums 
pavyzdžiu pastato Kristų, besi
meldžiantį prieš savo kančią. 

Laiške krikščionim's tapu
siems žydams (Žydams f 7-9) kal
bama apie Jėzų, besimeldžiantį 
Alyvų darželyje. „Kristus savo 
kūno dienomis (kai dar turėjo 
mirtingą, žmogišką kūną) siun
tė savo prašymus bei maldavi
mus su balsiu šauksmu bei 
ašaromis į tą, kuris jį galėjo 
išgelbėti nuo mirties, ir buvo 
išklausytas dėl savo pagar
bumo". Čia matome labai žmo
gišką Jėzų, parblokštą mirties 
pavojaus baimės, su ašaromis 
šaukiantį , maldaujantį savo 
Tėvo, kad jį išgelbėtų nuo mir
ties. Ir šio laiško tikintiesiems 
autorius primena, kad Jėzus 
buvo išklausytas „dėl savo pa
garbumo", t.y., pagarbumo Die
vo įsakymams — Įstatymui, tai
gi dėl to, kad jis nuolat siekė su
vokti Dievo valią ir ją vykdyti. 

Mums dėmesį patraukia ir tai, 
jog šio laiško autorius primena, 
kad Jėzus, prašęs būti išgelbs-
timas nuo mirties, buvo iš
klausytas. O mes žinome, kad 
fizinės mirties jis neišvengė: kas 
sekmadienį Tikėjimo išpažini
me sakome, kad jis buvo „nu
kankintas ir palaidotas". Tikin
tiesiems tačiau aišku, kad Jėzus 
buvo išklausytas, nes paaukojęs 
savo žmogišką kūną, kaip auką 
žmonijos atpirkimui, jis buvo 
prikeltas iš mirties, tad buvo 
išklausytas. 

Nė vienas žmogus negali iš
vengti nei baimės, nei kančios, 
nei mirties. Tad ir Jėzus jos 
neišvengė, nes jis buvo t ikras 
žmogus, ' 'e t kadangi jis buvo ir 
„to, kuri^ galėjo išgelbėti nuo 
mirties" Sūnus, anot Laiško 
Žydams autoriaus, J i s savo 
kentėjimuose išmoko klusnumo 
ir, pasiekęs tobulumą, visiems, 
kurie jo klauso, tapo amžinojo 
išganymo priežastimi". 

Dangiškojo Tėvo tobulumas, 
kurio Jėzus skatino siekti, ir Jė
zaus paties tobulumas nėra 
graikų dievaičių tobulumas, 
kuriame jie, kūniškus poreikius 
bei jausmus „nugalėję", išmoks

ta nejausti nei baimės, nei 
skausmo, nei išniekinimo; iš
moksta nekentėti, kai jų arti
miausieji juos apleidžia, jų išsi
gina. Tvėrėjas žmogiškų jaus
mų nelaiko nevertais Dievo. Su
tvėręs žmogų savo atvaizdu, t va 
rinijos viršūnėje, jį pasirinko 
savo Sūnaus įsikūnijimui Jėzuje. 

Kaip girdime šį sekmadienį, 
tai, kad Jėzus iš t ikrųjų yra 
Dievo Sūnus , pasireiškė ne tuo, 
kad j i s buvo s t e b u k l i n g a i 
išgelbėtas nuo kryžiaus mirties, 
bet t uo , kad jis „išmoko klus
n u m o " — vykdyti savo pašau
kimą kaip t ik tose sunkiose, 
r ea l aus pasaulio sąlygose, kur 
nuolat jaučia pasipriešinimą 
Dievo valiai — pagundomis, per 
žmones, ku r i e nenori gerbti 
s i lpnesniuosius už save, savo 
ar t imuosius , kur ie jį apleidžia, 
pasidavę baimei ir beviltišku
mui. 

Evangelijoje pagal šv. Joną 
(Jn 12:20-33) girdime Jėzaus žo
džius apie jo artėjančią kančią 
ir mirt į : „Je i kviečių grūdas 
nekr is į žemę ir nemirs, jis pasi
liks vienas , o jei mirs , jis duos 
gaus ių vaisių". Lietuviškame 
ver t ime tu r ime „apmirs" , bet 

tai ne t iks lus ver t imas. Grai
k i š k a m e or iginale apothane 
re iškia „mirš ta" ; l ietuviškas 
„apmir t i " nereiškia t ikros mir
ties. Pa t s Jėzus šioje vietoje 
užsimena ne „apmirimą", o 
savo mirtį. Lietuvis vertėjas gal 
buvo n u t a r ę s iš la ikyt i ūki
ninkui žinomą dėsnį, jog, jei pati 
s ėk la iš t ikrųjų negyva, ji 
n iekad neaugs. Bet čia Evan
gelijos au to r ius k a l b a apie 
sve ikas sėklas, kur ios atrodo 
mirusios ir, nerodydamos fizinės 
gyvybės, būna po žeme, bet, kal
bant įvaizdžiais, ta ikomais apie 
Kr i s t aus kančią mąs tant iems 
t ik int ies iems, Kr i s taus gyvybe 
pilnos sėklos iš tikrųjų turi 
„amžinąjį gyvenimą" ir todėl, 
dar šioje žemėje bus vaisingos, 
„ tobulumą" ir „išgelbėjmą" su
pra tus ios ka ip Jėzus, kalbant is 
Jono Evangelijoje: „Dabar mano 
siela sukrės ta . Ir ką a š pasaky
siu: ,Tėve, gelbėk mane nuo šios 
valandos'? Bet juk t a m aš ir 
a tė jau į šią valandą". 

Ka ip rašoma laiške Žydams, 
Jėzus buvo „pasiekęs tobu
lumą" — graikiškai teleiotheis. 
Bet š i s žodis y ra kilęs iš žodžio 
telos — išsipildymas, pilnatvė. 
Jėzus buvo pasiekęs savo gyve
nimo pi lnatvę, pasiekęs jo tiks
lą, k u r paskutiniu veiksmu tur i 
būt i susumuotas visas jo gyve
n imas — nuolatinis darbavima-

Danutė Bindokieaė 

Vasario 16-sios proga St. Petersburgo lietuviai, susitikę su Lietuvos gen. garbes konsulu V. Kleiza, 
kuris buvo pagrindinis minėjimo prelegentas. Iš kairės: Sofija Vaškienė. Dana Mažeikienė, kons. 
Vaclovas Kleiza, Dalila Mackialienė, Regina Ditkienė, Mečys Šilkaitis, Irena Šilkaitienė, Irena 
Kusinskienė. 

Nuotr. Elvyros Vodopalienės 

LIETUVOS „TILTO" APMĄSTYMAI 
Vincas Kudirka savo simboli

nėje satyroje „Lietuvos til to at
s iminimai" gan sarkast iškai ir 
ironiškai, bet tiksliai, pastebi, 
kad rusiški užrašai caro užgrob
tu „Lietuvos t i l tu" keliaujan
čius įspėjo važiuoti per t i l tą 
„žingsniu" („sagom"), k i ta ip 
sakant — atsargiai.. . Visais 
laikais Lietuva buvo t i l tu t a rp 
Rytų ir Vakarų, tai ir nau
jausioji istorija tą patvir t ina. 
Rusija visada troško pasiekti 
vakarus , naudojantis Baltijos 
jūros uostais ir sausumos keliais 
bei geležinkeliais. Lietuvai ir 
kitom dviem Baltijos respubli
kom paskelbus nepriklausomy
bę, Rusija „susiaurėjo", prarado 
var tus į vakarus, kuriuos buvo 
smurtu paglemžusi, ir dabar yra 
p r ive r s t a ieškoti te i sė tų ir 
civilizuotų būdų savo reikalavi
mus patenkinti. Sausio 25 dieną 
eksper tų pasirašyta su ta r t i s 
ta rp Lietuvos ir Rusijos dėl 
karinio tranzito per Lietuvą į 
Karal iaučiaus sritį yra reikš
minga tuo, kad rusai yra pri
versti bent oficialiai pripažinti 
faktą, jog tai ne jų teritorija ir 
ne tiltas, kuriuo jie gali be jokių 
suvaržymų laisvai naudotis. Ka
dangi Rusija yra pagarsėjusi 
sutarčių nesilaikymu, tai abejo-

sis, kad įvyktų Dievo valia — 
būtų išgelbėti žmonės. Tad Jė
zus ir klausia: kaip galiu prašy
t i , kad j is pašalintų tą įvykį, 
kuriuo galutinai bus nugalė ta 
nuodėmė ir mirtis? Jėzaus to
bulumas — tai su meile priim
tas žmogiškumas. I šį tobulu
mą esame kviečiami ir mes. 

Aldona Zailskaitė 

AURELIJA M. 
BALAŠAITIENĖ 

nės nėra, kad toji sutartis sukels 
didelių problemų iš okupacijos 
griuvėsių sunkiai prisikelian
čiai Lietuvai. Sutartyje reika
laujama, kad tarp Rusijos ir 
Karaliaučiaus kiekvienai kari
nio tranzito traukinio kelionei 
privalo būt i gautas atskiras 
leidimas, o pakeliui Lietuvoje 
niekam neleidžiama iš trauki
nio išlipti a r į jį įlipti... Karinis 
tranzitas privalo vykti tik ge
ležinkeliu ir vienu maršrutu: 
Rusija — Karaliaučius. Tais 
t r auk in i a i s negali važiuoti 
ginkluoti asmenys, išimtį da
rant diplomatinio pašto palydo
vams ir kalinius 'ydintiems sar
gybiniams. Traukiniai nebūsią 
tikrinami muit ininkų ar pa
sienio sargybos! Krašto ap
saugos ministerijos atstovai ir 
opozicijos vadas Vytautas Lan
dsbergis labai kritikuoja tokią 
sutartį. Lietuva būsianti naudo
jama kaip nekontroliuojamas 
e k s t r a t e r i t o r i n i s t r a n z i t o 
koridorius, kur i s taip pat sim
bolizuos Rusijos karinį buvimą, 
rusams su te ik ian t ir garantuo
jant daug teisių bei privilegijų. 
Opozicija taip pa t pabrėžia, kad 
nusikaltėliai tą progą išnaudos 
nelegaliai ginklų ir narkotikų 
prekybai bei kitiems nusikalsta
miems veiksmams. 

Lietuva taip pat yra pasirašiu
si tarptautine sutartį kaip ato
minės energijos kraštas , įsipa
reigojęs atominės energijos iš
teklius saugoti, jais neprekiauti 
ir jų neplėtoti. Lietuva prisibi
jo, kad toks nekontroliuojamas 
Rusijos transportas įves daug 

kitų blogybių ir nusikaltimų. Ar 
tokios sutarties dėka Lietuva ir 
vėl taps Kudirkos „t i l tu"? 

Antra vertus, gal padėtis ir 
nėra tokia tragiška, nes Lietuva 
yra bene vienintelė iš sovietinių 
pančių išsilaisvinusi šalis, jau 
nuo seno turinti tokią gausią ir 
įtakingą išeiviją, visokeriopai 
rėmusią nepriklausomą Lietu
vą, iškovojusią „nepripažinimo 
politiką", vėliau daug prisidėju
sią prie nepriklausomybės pri
pažinimo. Be to, nors ir su 
skausmu širdy, galime didžiuo
tis tokios nedidelės teritorijos 
n e p a p r a s t a i a u k š t a v e r t e . 
Paglemžę Prūsiją, Klaipėdos 
krašto visada tykojo vokiečiai, 
lenkai siautė Vilniuje, o vieno
je kalboje Baltarusijos kultūros 
ministras tvirtino Vilnių buvus 
„sena jų sostine". Jos vertę 
iškelia strategiškai reikšminga 

1 geografinė padėtis, keliai van
deniu ir sausuma tarp rytų ir 
vakarų, o ir derlingi plotai ga
rantuoja duonos išteklius. 

Kovo 11-osios nepriklausomy
bės paskelbimas sukrėtė ir nu
stebino pasaulį bei jam užimpo
navo savo neįtikėtina drąsa, dar 
prie parlamento rūmų stovint 
sovietiškiems tankams ir juoda-
kepuriams siaučiant krašte. Jei 
nepriklausomybės ats ta tymas 
yra tautai didžiai brangus ir 
reikšmingas, tai jo istorinė 
reikšmė siekia kur kas toliau. 
Lietuva davė mirtiną smūgį So
vietų Sąjungai, ją privesdama 
prie galutinio žlugimo. Tą faktą 
paminėjo net ir televizijos pra
nešėjai Norvegijoje vykstančios 
žiemos olimpiados atidarymo 
parado metu. Žygiuojant Lietu
vos komandai su trispalve prie-

Lietuviškos veiklos 
gyvastingumas žiemai 

baigiantis 
Galima drąsiai teigti, kad 

„Draugo" redakcija y ra pati 
gyvybingiausia vieta lietuviš
kame pasaulyje, esančiame toli 
u i Lietuvos ribų. Čia suplaukia 
visos žinios (ir gandai!), rūpes
čiai, džiaugsmai iš daugybės 
vietovių š iame bei k i tuose 
žemynuose. Žmonės kreipiasi su 
prašymais, patarimais, kar ta is 
net reikalavimais, tačiau daž
niausiai ir be ypatingo reikalo, 
nes yra įsitikinę, kad dienraščio 
pavadinimas reiškia draugiš
kumą tikrąja to žodžio prasme. 
Tik retkarčiais svečiai iš Lietu
vos šypteli , kad d ienraš t i s 
pavadintas „Draugu", nes ši 
sąvoka jiems atliepia sovie
t inius laikus. Tuomet paaiški
name, kad „Draugas" kur kas 
pirmiau pradėjo taip vadintis, o 
komunistinis „draugas" per tą 
laiką ir atsirado, ir išnyko... 

„Draugo" redakcijoje darbuo
jantis , dūsavimai dėl išeivijos 
l ietuvių veiklos nykimo ne 
visada įtikinamai skamba. Vien 
a tkre ipus dėmesį į gaus ius 
Vasario 16-sios aprašymus iš 
vietovių, kur net nežinojome 
apie lietuvių telkinius, sušvinta 
gerais norais, pasiaukojimu ir 
pastangomis pabrėžti savo lietu
viškąją kilmę bent retkarčiais. 
Iš tikrųjų šis nuostabus reiški
nys m u s ne tik džiugina, bet ir 
šiek t iek „paskandino" patrio
t iškumo tvane. Bespausdinant 
n a u j i e n a s iš d idesn ių a r 
mažesnių telkinių, turėjome 
atidėti kai kuriuos straipsnius 
ir patir t i jų autorių nekant
rumą. Tačiau lietuviškasis gy
vast ingumas visoje šioje di
džiulėje šalyje yra vertas vieno 
kito pamurmėjimo. 

Žiemos pabaiga atnešė daug 
smagaus lietuviško judrumo ir 
į Čikagos bei apylinkių gyve
nimą. Kas savaitgalį tur ime 
nemažą pasirinkimą įvairių 
renginių, o ..Draugas" jų ruo
šėjams padeda užpildyti sales, 
auditorijas. Kol gyvuoja dien
raštis, tol nereikia reklamų ant 
gatvių stulpų kabinėti ar siųsti 
senoviška kvieslį, kad praneštų 
apie koncertą, paroda, puotą. 

vaidinimą. 
Šį sekmadienj. t.y. jau rytoj, 

ir „Draugo" renginių komi
tetas, tiek daug kartų atėjęs į 
talką dienraščiui savo darbš
tumu bei pasiaukojimu, siūlo at
sigaivinti šauniu koncertu, ku
riame programą atliks „Daina
vos" ansamblis su sol. Birute 
Vizgirdiene. Norime tikėti, kad 
erdvioji Marijos aukšt. mokyk
los auditorija bus sausakimša ir 
lietuviškoji visuomenė savo 
atsilankymu parems „Draugą", 
ka ip j i s nuo la t t e i k i a j a i 
paramą. 

Kalbant apie paramą, gera 
proga užsiminti ir apie Draugo 
fondą, į kurį dar vis sruvena 
įnašai. Kaip jau daug kar tų 
buvo rašyta, iki kovo 31 d. y ra 
ga l imybė l a i r . ė t i v e r t i n g ų 
dovanų, įstojant nariu į šj fondą 
f nario įnašas — 200 dol.). Romas 
Pūkštys Transpak s iunt inių 
s iun t imo a g e n t ū r o s v a r d u 
padovanojo 10 dovanų: 5 mais
to siuntinius į Lietuvą (kiek
vieno vertė per 98 dol.) ir 5 p ; 
100 dol. laimėtojo asmeniškų 
siuntinių pasiuntimui. Vadi
nasi, paaukojus Draugo fondu. 
200 dol., gali laimėti 100 dol. 
vertės dovaną. 

Atrodo, kad žmonės šiuo Ro
mo Pukščio dosnumu iabai do
misi ir stoja į fondą. Kiekviena 
auka, gauta tarp vasario 16 ir 
kovo 31 d., yra atskirai regis-

i truojama, aukotojų pavardės 
užrašomos ant lapelių, o kovo 

j 31 d. bus iš traukta 10 laimin
gųjų bilietų. R. Pukščio suma
nymas yra įdomus ir paskatina 
Draugo fondo augimą. Būtų 
gerai, kad ir daugiau verslinin
kų (ar šiaip asmenų) sugalvo
tu panašią paskatą. Juk žinome, 
kad savas dienraštis užsienio 
lietuviams reikalingas, o dien
raščio ateities užtikrinimui la
bai svarbus toks nepriklauso
mas fondas. Iki milijono dar toli. 
todėl reikia įvairių būdų. kad 
paspartintų kelionę to milijono 
link. R. Pūkštys su savo Trans
pak įstaiga pastūmėjo ne vieną 
aukotoja apsispręsti ir įstoti 
nariu į Draugo fondą. Ačiū jam. 

kyje, pranešėjas pasakė: „Lietu
va yra pirmoji respublika išsto
jusi iš Sovietų Sąjungos"... Tai 
įvykis, kurį lietuviškoji drąsa j 
istorijos lapus įrašė aukso rai

dėmis, tačiau yra gyvybiškai 
svarbu, kad Lietuva neliktų til
tu, kuriuo, kad ir atsargiai, kad 
ir su tariamomis sutart imis. 
..žingsniu" nekeliautų rusai. 

ŠEKIT PASKUI MANE 
JURGIS J A N K U S 

Ir pats į tuštumą nulėkusius žodžius pas tūmė į šalį, 
nes juto, kad stebuklus Viešpats daro t ik t iems, kurie 
jų verti. 

Dar pastovėjęs, pasuko į vidų. Delnu nubraukė 
nelauktai atsiradusias ašaras. Paskum ir tų nebebraukė, 
bet leido ristis į seniai skustuvą bemačiusius žandų 
padaigslius. Paėmė į rankas šv. Joną, bet jis ašarose tir
po ir negalėjo surinkti neseniai buvusių savo bruožų į 
krūvą. Tada nuvirto į lovą, pasikišo rankas po galva ir 
įsižiūrėjo į lubas. Lubose vėl matė brezente atsimušusį 
kryžių ir savo paties išpjaustytą kančią, daug didesnius 
ir ryškesnius, negu buvo kieme. Jie nebetilpo lubose, 
bet kilo anapus jų ir pripildė visą dangų, o galvoje vėl 
knietėjo, ką jie darytų, jeigu toks stebuklas atsitiktų? 
Ar pultu ant kelių ir muštųsi į krūtinę, o gal sukurtų 
laužą ir sudegintų, kad nė ženklo neliktų? Tokio brezen
to į muziejų t ikrai nedėtų, nes kas norės savo pikta
darybės amžino liudininko. Bet je igu brezentas 
atsisakytų degti, arba jeigu ir degtų, bet iš dūmų ligi 
pat dangaus pakiltų kryžius su kančia, kurių joks vėjas 
negalėtų išblaškyti. Ką tada galingoji valdžia darytų? 
Šaudytų ar lėktuvais mėgintų suardyti? 

Bejėgio žmogaus įsibėgėjusią mintį išblaškė tylus 
bilstelėjimas į duris. Pasuko galvą į durų puse ir 
įsiklausė. Juriukas niekada nesibelsdavo, o pastaruoju 
metu daugiau niekas kitas ir nebeužsukdavo. Nebent 
nejučia būtų skląstį užstūmęs. Po valandėlės jau kiek 
stipriau pabeldė. Tada pakilo iš lovos ir nušlepsėjo prie 
durų. Jos buvo atsklęstos. 

— Kas gi dabar čia? — pats sau sušnibždėjo ir 
pravėrė. 

Už durų buvo vyras. Pamatęs Skirpstūną tuoj 
pasilabino ir paklausė, ar galėtų užeiti . Skirpstūnas 
gražiai pasikvietė į vidų, paprašė prisėsti, bet pažinti vis 
tiek negalėjo. „Nebent koks naujas iš valdžios", pagalvo
jo, bet nešnekino. 

— Tai jau viską išjojo? — žmogus po valandėlės lyg 
paklausė, lyg ką patvirtino. 

— Ką taip? — Skirpstūnas pakėlė akis. 
— Tamstos kryžių. Matėm. Su šaknimis išrovė. 

Patys paliesti bijojo, tai budelius iš miesto pasišaukė. 
J u k turėjai matyt i ir tamsta . 

— Mačiau, bet ką galėjau padaryt i? 
— Aš irgi. Mano vyrai tai norėjo visus nušluoti, o 

kryžių vidury miško pasistatyti, bet sulaikiau. Man pasi
rodė, kad mes ki ta ip galime savo valią parodyti. 

— Ką čia, tamsta , beparodysi. Vis tiek kryžiaus 
nebėra. Sako, kad nuvežė į Vilnių, į muziejų. Jeigu 
nemelavo. Iš t en nebeatimsi. 

— Greičiausiai, kad ir nemelavo. Jie ten steigia 
ateistinį muziejų ir renka visokius, su religija ryšį 
turinčius daiktus , kad tu rė tų iš ko šaipytis. Apie 
atėmimą aš ir negalvojau. Aš galvojau tuoj pastatyti 
kitą. Jeigu t ams ta leisi, pastatysiu į tą pačią duobę. O 
jeigu neleisi čia, pastatysiu kiek tol iau prie to paties 
kelio. 

— Neleisiu? Ar jau mano galva ir širdis būtų susi
sukusios. Sta tyki t . Tik ar pagalvojot apie save. Tokio 
akibrokšto negirdom nenuleis. 

— Mums ar taip, ar kitaip, vis tiek nenuleis, tik 
tamsta ar galėtum kitą tokią kančią padaryti, kokia 
buvo ant ano išversto? O kryžiui medžiagą tai jau ir 
nužiūrėję esame. Nužiūrėjom gražų dailų ąžuolą netoli 
Lapino, o jeigu norėtum, galėtumėm iš Sietuvos ištrauk 
ti ir šiekštą. Kai dabar Šilupį nuleido, tai visos trys 

nebetoli vandens paviršiaus. Iš jos padarytumėm beveik 
tokį, koks buvo. Šarūnas sako, kad šiekštas nei pjauti, 
nei tašyti nereikėtų. Sako, kad suręstas iš tokios, kaip 
yra, labai įspūdingai atrodytų. J is turėtų žinoti, juk 
meno mokyklą baigęs. Vilniaus ponaičiai tokį kryžių 
pamatę, tik išsižiotų. 

— Būtų... Tik kaip jūs plikom rankom tą šiekštą 
išimsite? Juk tuoj visi sulėks, — norėjęs ką kitą pasakyti, 
beveik vidury žodžio pakeitė mintį. 

— Plikom, ne plikom, bet padarysim. Tokiems 
laikams reikia ir priemonių. Surasim. 

— Bet pirmiausia pagalvokite apie savo galvas. Jų 
gali didesniems reikalams prireikti. 

— O tamsta, ar pagalvoji? — jau šyptelėjo vyras. 
— Aš, matai , tai aš. Viena, aš tebedirbu tą patį 

darbą, kurį visą savo gyvenimą dirbau, ir niekas į jį la
bai r imtai nežiūri, o antra , kiek čia man beliko. Kai 
išeinu į daržą, žemelė jau Viešpaties duonele pakvim
pa, — nusijuokė ir Skirpstūnas. 

Vyras pakilo išeiti, bet jo akys užkliuvo už švento 
Jono. Žengė artyn ir pradėjo apžiūrinėti. 

— Bus dailus, — pasakė. 
— Į Banio koplytstulpį, kur prie Šilupio. I sudaužyto 

vietą. 
— Tai nežinojai, kad koplytstulpio nebėra? 
— Nebėra? — nustebo. 
— Kartu su kryžium į Vilnių išvažiavo. Pravažiuo

dami sustojo, nupjovė ir įmetė į sunkvežimį. 
— Tai lyg nujausdamas buvau begalvojąs jį prie kry

žiaus pridėti, o Banio koplytstulpiui kitą padaryti. 
— Nebereikės. Nebent kitą koplytstulpį padarytum, 

tada mes vėl pastatytumėm. 
— Norit bėdą ant galvos užsitraukti? 
— Didesnės neužsitrauksim, negu užsitraukėm. Tik 

visiems rodysim, kad gyvi tebesam, kad negyvai dar 
neužsmaugė. Mėginkim, tėvuk, laikytis. Kitą sykį gal 

ir Vilniaus ponaičiai du kartus pagalvos, kol pasiryš į 
kryžių gelbėjimo kelią. Zinos, kad ta jėga. kuri pasta
tė, gali ir juos pasit ikti . 

Paplojo per petį ir išėjo 
Skirpstūnas pasiliko padrąsintas ir neramus. Buvo 

smagu, kad kryžius jo kiemelyje vėl atsistos. Atsiras 
greičiausiai kada naktį. Atsikels, ras stovintį, ir širdis 
užtvins džiaugsmu. Bet ir vėl... J ie ateis, pastatys ir 
patys dings miškuose, o tu pasiliksi vienas. Na, ne 
vienas, su Viešpačiu, bet jis tylus, ir kas gali atspėti jo 
kelius. Aną dieną ir kolūkio pirmininkas leptelėjo, kad 
jis savo drožinėjimais tik žmones erzinąs ..Visokiems 
niekams sveikatos tai tur i . o naudingesniems darbams 
dediesi persenęs". Ir dar pridėjo: „Bet pagyvensim ir 
pamatysim, kas ko negali ir kam tik nepaslenka". Ir 
tai pasakė ne taip sau iš kalbos, bet kai prašė padaryti 
tris raudonarmiečius, atnešusius žemės darbininkams 
laisvę. Miškiniai iš ąžuolo ar iš šiekšto suręs kryžių, 
atneš ir pastatys. Kaip sakė, pastatys į tą pačią duobę, 
gal sugebės taip tyliai viską padaryti, kad tik rytą pra
budęs pamatys, jog už lango jau stovi o tie Daims jį. 
kaulus laužys, kad pasakytų, kas atnešė ir kas pasta
tė, su kuo kalbėjai, ko prašei. Kad ir širdį rodytum, vis 
tiek netikės, kad be tavo žinios atėjo ir padarė. Ir čia 
Skirpstūnas pats save pagavo. „Žmogau, žmogau. — pats 
sau prašneko, „ar tu nemenkesnis net už apaštalą Petrą. 
Tavęs dar niekas nekaltina, niekas neklausia, o jau išsi
gini. Argi žmogus nebuvo atėjęs ir neklausė, ar leisiu 
statyti? O gal net pasakysi, kad nepažįstamas vyras 
prašė, tu neleidai, o jie pastatė tyčia, kam neleidai. O 
žmogau, žmogau, kaip tu, pajutęs vanagą, slieku į žemę 
lendi. Tu matai. Viešpatie, koks aš, o galvojau esąs 
stipresnis už uolą, ant kurios net tu galėtum pasistoti" 

<Bus daugiau) 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 

EKONOMIKOS ŽVILGSNIS 
IŠ LIETUVOS 

Informacijos Skyrius 
7311 nr! Dcuglas Girele. La Paima, CA 90623 

tel. (714) 521-8694 • fax (714) 521-1210 

PASISEKĘS SAS PABALTIJO 
VERSLININKŲ POBŪVIS 

LOS ANGELES 
Kovo 3 d.. Doubletree viešbu

tyje, Los Angeles, skandinavų 
oro linija SAS suorganizavo po
būvį verslininkams (SAS Baltic 
Business Mixer). kurie domisi 
Pabaltiju Šio pobūvio mint is 
išsivystė po SAS atstovų daly
vavimo JAV-Lietuvos verslo 
konferencijoje Pasadenoje perei
tų metų rugsėjo mėnesį. Kurį 
laiką SAS kvietė verslininkus ir 
bendroves Įsirašyti į jų Pabalti
jo tinklą (Baltic Resource List). 
Atsirado apie pusantro šimto 
suinteresuotų bendrovių, kurios 
įsirašė. Norintiems įsirašyti . 
kreiptis į SAS atstovę ir pobū
vio pagrindinę organizatorę An-
nette Haraldsted, tel. (800) 252-
0178, ext. 2750. 

I pobūvį, kurio t ikslas buvo 
sudaryti progą visiems susipa
žinti ir pasidalinti pat i r t imi, at
vyko 165 asmenys. Jų tarpe ne
mažas skaičius lietuvių. Tai pa
rodė didelį susidomėjimą verslu 
Pabaltyje. Pobūvyje talkininka
vo ir programai vadovavo Eko
nominių reikalų tarybos I E R T * 
nariai . Atidaryme ERT vice-
pirm. advokatas Bill Acromite 
pabrėžė, kad versle daug kas 
pasiekiama kooperavimo būdu 
ir iškėlė Pabaltiečių komercijos 
rūmų <Baltic Chamber of Com-
mercei steigimo mintį. Susido
mėję asmenys galėjo palikt i sa
vo vizitines korteles dėl ryšių 
šiuo reikalu ateityje. An tanas 
Dambriūnas, ERT pirm., aptarė 
t am tikrus skirtumus ta rp lie
tuvių, latvių ir estų verslo. Pa
gal jį, lietuviai posėdžiauja ir 
sudaro diskusinius komitetus , 
prieš veikiant: latviai linkę eiti 
tiesiai į veiklą, o estai yra prag
matiški — jie net duoda uždavi
n ius savo ka imynams suo
miams spręsti. Estijos konsulas 
J a a k Treiman sakė, kad Vaka
rų verslininkai jausis Pabalty
je kaip namie, nes ten politinė 
padėtis, palyginus su kitomis 
vietovėmis, kaip Bosnija. Soma-
lia ir kitur, yra labai rami . Es
tijos prekyba su Rusija yra tik 
20<# bendros prekybos ir numa
toma, kad Estijos ekonomika 
augs 6^ per metus. Latvių at
stovas Girts Budkevics pami
nėjo, kad iki vasaros, latvių 
namuose Los Angeles bus įsteig
tas Verslo centras (Business 
Center). kuris parūpins paslau
gas apsilankantiems verslinin
kams iš Latvijos. 

Lietuvos garbės general inis 
konsulas Vyt. Čekanauskas ap
t a rė Lietuvos ekonomiką. Pla
nuotas deficitas yra mažiau ne
gu 1^ bendro valstybinio pro
dukto. Energija bus dotuojama 
t ik gyvenvietėms. Eksportai 
buvo daugiausia iš pramonės — 
iš viso 91 *£, o žemės ūkio tik 9%. 
Importai buvo irgi daugiausia iš 
pramoninių prekių, iš viso 80%, 
o žemės ūkio prekių 2Qc7c. \ JAV 
eksportuojama t ik 2% viso 
eksporto, o importuojama 10.4% 
viso importo. Iš Vakarų kraš tų 
prekiaujama daug iaus i a su 
Vokietija, Lenkija ir Švedija. 
Dar bus galima gauti mokesčių 
lengvatas užsienio bendrovėm, 
kurios pradės veiklą Lietuvoje 
šiais metais. 

J a u šešerius metus užsiimąs 
verslu buvusioje Sovietų Sąjun
goje ir Ukrainoje, Mordechai 
Rabinowitz aptarė bendradarbia
vimą su vietiniais verslininkais. 
Pasitikėjimo įgavimas yra pir
miausia reikalingas. Jo išlai
kymas yra ilgalaikis s iekimas. 
Pagal jį, vietiniai vers l ininkai 
nori, kad su jais išgertum, nes 
tuomet išduodi, kas toks esi. 

Dr. Arthur Jonės užsiimąs Pa 

baltijo ir k i tų vidurio Europos 
kraštų teisės nagrinėjimu ir 
dokumentacija šių kraštų parla
mentų ir vyriausybių veikla ir 
visuomenės dinamika. Vienas jo 
t ikslas yra padaryt i t a m t ikras 
išvadas, pavyzdžiui, kovoti su 
k r imina l in iu e l emen tu , ap
saugoti demokratiją ir leisti 
verslui klestėt i . Vykdant šias 
studijas, jis užt inka įdomių fak
tų. Pavyzdžiui, pereitais metais 
JAV gal buvo stambiausias im-
porteris ir investitorius Lietuvo
je, nes daug pinigų plaukia per 
Vokietiją. Tai yra, JAV bendro
vės perka iš tiekėjų Vokietijoje, 
kurie perka Lietuvoje. Pagal jį. 
Čekija, norėdama tiesioginių ry
sią, kviečia visus, kur ie nori 
prekiauti su Čekija, atvykti į 
Prahą. Taip pat . jis pastebėjo, 
patir t is Europoje rodo. kad už
sienio parama yra palanki tam. 
kuris duoda, o ne tam. kuriam 
duodama. 

Vers l ininkas Zigmas Zablec-
kis pasidalino savo pat i r t im 
Lietuvoje ir užsienyje. Jo pata
rimas neužsiimti su vyriausybė
mis, išskyrus Japonijoje, Singa-
pore ir Hong Konge, kurios re
mia verslus, nes kitos remia t ik 
save. Reikia įsteigti būstinę ir 
veikti iš šios vietovės. Geriau
siai uždirbti pinigą kukliai, ne
pastebimai. Draugus ir gimines 
į bendrą verslą neįtraukti , nes 
visi žinos, ką darai ir į pasise
kimą žiūrima su panieka. J i s 
mano, kad reikia remti visuo
menę, kuri gal i gyventi iš savo 
žemės. Todėl yra svarbu, kad 
ūkininkai turė tų nuosavą žemę. 
bet. deja. ne visi gali ją atgauti . 

Po informacinių pranešimų vi
si, kas norėjo, galėjo prisistatyti 
ir t a i p a d a r ė ke l iasdeš imt 
dalyvių. Pobūvis buvo naudin
gas informacija ir proga susipa
žinti. Nuota ika pakili. Kas bus 
pasiekta ateityje, priklausys 
nuo individualios veiklos ir 
bendradarbiavimo, bet kiek
vienas toks įvykis paskat ina 
daugiau žmonių imtis veiklos. 
Manoma, kad už trijų mėnesių 
bus kitas pobūvis. SAS, kaip jų 
šūkiai skelbia, nori tapti ..vers
lininkų oro linija'" ir Pabaltyje. 
Nemažas skaičius lietuvių vers
lininkų Los Angeles apylinkėje 
naudojasi S A S oro linija krovi
nių (cargo) pers iunt imui ir ke
lionėms, nes kainos ir patarna
vimas geri. Buvo pavojus vienu 
laiku, kad SAS panaikins skry
džius iš Los Angeles į Kopenha
gą, bet tai at idėta. SAS. suorga
nizuodama šį pobūvį ir įtrauk 
dama pabaltiečius. pasitarnavo 
ne t ik sau, bet ir kitų labui. 

E d m u n d a s K u l i k a u s k a s 

P a t a r i m a s , k u r investuoti 
Lietuvoje 

Finansinę padėtį šalyje ..Lie
tuvos a ide" (02.24) aptaria 
verslininkas. Kapitalistų klubo 
narys Žygintas Kačanauskas. 
J is rašo: . .Pastaruoju metu 
nemaža dal is žmonių, pra
radusių pinigus, ėmė dėl to 
kaltinti valdžią ir net reikalau
ti, kad būtų uždraustos pri
vačios kredito įmonės. Tai į 
neviltį puolusio žmogaus aklu
mas... Atsikvošėję nuo emocijų, 
turė tume suvokti realią padėtį. 
Jei atsiribosime nuo finansinių 
avantiūristų, pamatysime štai 
ką. Yra komerciniai bankai. 
J iems aš galiu paskolinti savo 
pinigus, gaudamas vidutiniškai 
1 proc. palūkanų per mėnesį. 
Yra privačios bendrovės, kurios 
iš tų bankų skolinasi pinigus už 
6-7 proc. mėnesinių palūkanų. 
Koks mano, norinčio kuo dau
giau už savo pinigus gauti, 
uždavinys? Akivaizdu: išvengti 
tarpininko — komercinio banko 
ir paskolinti pinigus tiesiai pri
vačiai bendrovei". 

Pajamos iš palūkanų, pasak Ž. 
Kačanausko, ta i yra žmogaus 
verslas. Lietuvoje žmogus už 
p a s k o l i n t a s s a n t a u p a s per 
mėnesį gauna tiek procentų 
pelno, kiek ir Vakarų versli
ninkas, veikiantis visą mėnesį, 
t.y. Lietuvos gyventojas nieko 
neveikdamas gauna verslišką 
pelną. O verslu reikia rūpintis, 
nuolat stebėti, analizuoti padėtį 
rinkoje. 

, ,Dabartiniu metu Lietuvoje 
n e v e r t a pas i t i kė t i t a i s ro
dikliais, kur ia is vadovaujasi 
Vakarų investitoriai, rašo Z. 
Kačanauskas. — Nei įmonės 
balansas, nei garantu naudo
jamas tur tas beveik nieko ne
reiškia. Balansas pateikiamas 
toks, kokio reikia. O sukaup* 3S 
tur tas dažnai ta ip pat tėra fikci
ja. Šiais laikais geriausia pasi
tikėti veikla. Kiek ilgai įmonė 
veikia? Kokiais verslais užsi
ima? Koks maždaug apyvartos 
dydis? Dabar gerai vertinami 
bizniai: kuro, maisto produktų, 
metalo, alkoholio ir kt. Geriau 
sia. jei firma jau ilgą laiką tomis 
prekėmis prekiauja tarp Rytų ir 
Vakarų. Jei žmogus tu r i bent 
šiek tiek proto, tokias solidžias 
firmas jis gali atrasti vien iš 
laikraščių, skai tydamas rek
laminius skelbimus". 

N e visų b e n d r o v i ų 
a k c i n i n k a i g a u s dividendus 

Lietuvoje yra apie 350 inves 
t i c i n i ų a k c i n i ų bendrovių 
(IAB). Dalis jų nesugebėjo iš gy
ventojų sur inktų investiciniu 
ček ių ir p i n i g ų pelningai 
p a n a u d o t i . . .T iesa" (02.26> 
spausdina pokalbį su IAB „In-
valda" prezidentu, Investicinių 
akcinių kompanijų asociacijos 
prezidentu Stas iu Poškum. 

. .Invaldai" savo investicinius 
čekius patikėjo net 22 tūkst. 
žmonių. Už juos nupirkta per 50 

akcinių bendrovių akcijų. Tai 
įmonės „Vi ln i aus b u i t i n ė 
chemija". Klaipėdos „Si r i jus" , 
Kauno popieriaus f a b r i k a s , 
Vilniaus baldu kombinatas ir 
kt. IAB turi kai kurių įmonių 
akcijų kontrolinius p a k e t u s . 
S ta sys Poškus s a k o , k a d 
artėjantis dividendų mokėjimo 
laikas j a m kelia didelį ner imą. 
Preliminariais paskaičiavimais, 
„ Inva lda" mokės apie 10<# 
dividentus nuo įdėto kapi ta lo . 
..Raginu ir kitus asociacijos na
r ius d a r y t i viską, k a d j ų 
akcininkai gautų nors mini
malius dividendus. Nes prie
šingu atveju, nusivylę akci
ninkai paskubės ats ikratyt i ne
duodančių dividendų akcijų, — 
sako S t . Poškus. Pasak jo, į 
rinką vienu rm-tu būtų i šmesta 
daug akcijų, jų vertė neišven
giamai kristų dešimtis ka r tų , o 
jas pardavę žmonės po keler ių 
metų pasijustų n u s k r i a u s t i . 
Kita vertus, St Poškus sako, jog 
neaišku, kas tas akcijas ir už 
kokius grašiu^ supirktų. Gali 
atsitikti taip. kad dėl gal imos 
konkurencijos nupirktos įmonės 
būtų uždarytos, žmonės netektų 
darbo. 

„Mūsų šalies piliečiai da r nė
ra tokie turtingi, kad nors ir pi
giai supirktų didelį kiekį akcijų. 
Jos gali patekti ir j kriminalinių 
gaujų rankas . - sako St. Poš
kus. — J u k prisipažinkime, kad 
valstybėje dar nėra efektyvios 
pinigų kontrolės ir i šplaut i , 
sakykim, narkorubl ius a r b a 
pornoaoienus nėra iaoai sunku 

Manau , kad tokiomis akcijomis 
domėtųsi ir užsienio specialio
sios tarnybos. Todėl IAB vado
vai tur i iš kailio nert is i r rasti 
pinigų dividendams. Ki ta ver
t u s pa tys akcininkai turė tų 
supras t i — kol k a s re ta įmonė 
gauna padorų pelną, paken-
tėk ime keler ius metus, kol jos 
atsistos a n t kojų". 

Tačiau aišku, kad ne visų IAB 
akc in inka i gaus dividendus. 
Yra tokių kompanijų, kurios 
nesugebėjo net akcijų nusi
pirkt i . St . Poškaus nuomone, 
neišvengiamai artėja laikas, kai 
žmonės pak laus valdžios, kuri 
paleido į gyvenimą tokias IAB, 
k u r buvo jos kompetencija, 
a t sakomybė, kad leido imtis 
tokio darbo net avant iūr is tams. 
Bet šaukš ta i jau popiet. 

R i m a J a k u t y t ė 

ZĄP* 

• 1795 m. s a u s i o 3 d. įvyko 
trečiasis Lietuvos-Lenkijos pa
da l in imas , kurio metu Rusijai 
teko Vilnius. Kaunas ir Gardi
nas . 

a tlan ta 
IMPORT-EXPORT Inc. 

2719 West 7lth Street, Chicago, IL 60629 
Tel (312)434-2121 1-800-775-SEND 

SKOK1E, CLEVELANO, ST. P£TE BEACH, NEW YORK, 
DETROtT, GRAND RAPIDS, KALAMAZOO, BALTIMORE, 
PtTTSBURGH, HOT SPRINGS, ST. LOU1S, ROCHESTER, 
Pristatome siuntinius j namus 
Jūsų giminėms Lietuvoje, Latvijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 
Skubiems siuntiniams: AIR CARGO 
Amerikietiško maisto siuntiniai. 

Pratęsiame vizas, ruošiame iškvietimus. 
Persiunčiame pinigus doleriais. 
Visos paslaugos atliekamos greitai ir pigiai. 

4 t t U 4 t I A J#> « • 4 1 m a > M A . 

LIETUVOS Š A M P A N A S 
P A S A U L I N Ė J R I N K O J 

Lietuvos valstybės firma ,,AH-
ta" jau per 30 metų g a m i n a 
šampaną, kuris ne tik Lietuvoj, 
bet ir už jos ribų pagarsėjęs. 
Nors minėta firma palyginti dar 
jauna, tačiau savo gamyba pui
kiai užsirekomendavo Vakarų 
Europoje Tad nenuostabu, kad 
firma pelniusi jau daug medalių 
ir diplomu tarp taut inėse paro
dose ir paskutiniu laiku lai
mėjusi Europos Bendros r inkos 
tyrimų įstaigos Brusselyje 
aukščiausią pripažinimą. Toks 
pažymėjimas firmos generali
niam direktoriui Juozui Dauk-
šiui vadovaujat, šioje firmoje 
buvo išvystyta produkcija, tech
nologija ir gaminių kokybė. 

Šiais metais firmos vadovybė 
perėjo į Vytauto Junevič iaus 
rankas. Imports by Kelly, Inc. 
jau treji metai ruošia Aly taus 
šampano importo legalizavimui 
sąlygas šiame žemyne. Ameri
kai importą legalizavus, šiuo 
metu tvarkomi techniški reika
lai: etikečių spausdinimas ir 1.1. 
Šių metų Vasario Šešioliktos 
priėmime Lietuvos ambasadoj 
Washingtone pirmą kar tą Lie
tuvos šampanu ir l ie tuviška 
stumbro degtine buvo vaišinami 
svečiai. Imports by Kelly firmai 
vadovauja Ingrida Bublienė. 

Lietuvos Valutybines firmos „Alyta" generalinis dir Juozas Dauksnys 'desinėjri priima Garbės 
pažymėjimą is Europos Bendros rinkos tyrimų jstaiflos Briuselyje Is kairrn Andre Van rWx. 
Lietuvos ekonomikos ministro pavaduotojas Vytautas Navickas ir .]wnn<> Da nys 

R ^ midlcind Fcdcrcil 
^^S^BSBF' Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki 5100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

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

(708) 598-9400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312) 254-4470 

rerr 
JA, • O Š * 
LENDER 

0 City Center GT-International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
VVASHINGTON 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$880.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

Kalno* yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
kovo 3 1 , iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nereikia. 

Dabar Jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 liepos. 
2. Dainų šventė — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos. Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po PabaltIJĮ, baigiant su Dainų šventa Lietuvoje, 26 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — jūsų paslaugc^s1 

Mūsų labai populiarias septynių (7). dešimties (10), ir keturiolikos dienų (i4)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T . INTERNATIONAL, INC. 
9628 SOUTH 79TM AVINUI 
NICKORY HILLS, ILLINOIS 
604S7 
TILIFONAI: (706) 430-7272 
TIUIFAJC: (706) 430-5763 

Member 

ASTA 
Amtrieon Sociery 
of Travel Agents 

< Cily C«rt*r OT-i 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-164 

T I L S f AX (370) 2-223-146 
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UETUVIŲ TELKINIAI 

Kristina ir Virgus Volertai su sūneliais Dainium ir Virgučiu. 

Susipažinkime 
JIEMS TAIP LIKIMO BUVO 

LEMTA 
Philadelphįjos lietuvių apy

linkės telkinys nepasižymi savo 
didumu. Negalėdama prilygti 
kitiems miestams kiekybe, ji 
gali drąsiai džiaugtis koky
be. Philadelphįjos lietuviško 
veikimo ratą suka nedidelis 
darbščių veikėjų skaičius. Vieni 
iš tokių yra Kristina ir Virgus 
Volertai. 

Nuo mažų dienų lietuviško 
gyvenimo keliu vedami, nors 
juos ir skyrė didelis atstumas, 
juo eidami jie vienas kitą sutiko. 
Likimas juos suvedė jaunimo są
jungoje (kurios pirmininku tuo 
laiku buvo Virgus), o lietu
viškas veikimas juodu palydėjo 
iki altoriaus ir į laimingą 
vedybinį gyvenimą. Jie abu 
aukšto išsilavinimo Šviesios 
asmenybės. Visada malonūs, 
neišdidūs, mandagūs ir rodo 
pagarbą kiekvienam žmogui, 
nepaisant jo padėties, amžiaus 
ar pareigų. 

Kristina ir Virgus užaugo 
veikliose, lietuviškam veikimui 
ir Lietuvos meilei atsidavusiose, 
šeimose. Jų tėveliams visad rū
pėjo išeivijos ir Lietuvos ateitis. 
Nenuostabu, kad abu jaunieji 
Volertai užaugo lietuviškoje 
dvasioje. Kristina, Onos ir Vacio 
Rociūnų jauniausia iš trijų duk
terų. Ji gimė ir augo Cleve-
lande, kur baigė Vysk. Motie
jaus Valančiaus lituanistinę 
mokyklą, dainavo Aukuro cho
re, šoko Čiurlionio ansamblyje, 
priklausė ateitininkų organiza
cijai ir buvo jos pirmininkė. Mė
go sportą ir buvo LSK narė. 
Lošė tinklinį, krepšinį, dalyvavo 
lengvoje atletikoje. Kristina nuo 
jaunų dienų mėgo vaikus ir jau
nimą. Ji vadovavo Dainavos bei 
Wasagos stovyklose ir kursuose. 
Studijų laikais ji buvo IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kong
reso JAV atstovė. Įsijungė j 
Clevelando LB veiklą ir buvo 
valdybos narė. Didelis darbo ir 
veiklos krūvis nekliudė Kristi
nai mokslo. Baigus Indepen-
dence aukštesniąją mokyklą, In 
dependence, Ohio, įstojo į Kent 
State universitetą, kur įsigijo 
bakalauro laipsnį gailestingųjų 
seserų mokslo srityje. Persikė
lusi gyventi į Philadelphiją, dir
bo įvairiose ligoninėse psichiat
riniuose skyriuose. Ypatingai 
daug laiko praleido dirbdama su 
mokyklinio amžiaus vaikais ir 
jaunuoliais. Tuo pačiu laiku ji 
įsigijo magistro laipsnį Villa-
nova universitete (nursing 
administration), kur buvo apdo
vanota žymeniu Psychiatric/ 
Mental Health Nursing srityje. 
Ji priklausė Sigma-Theta-Tau 
studentų korporacijai (nursing 
honor society). Paskutiniu laiku 
dirbo administracinį darbą. 

Atvykusi į Philadelphiją, 
Kristina tuojau įsijungė į lietu
višką veiklą. Abu su Virgum 
šoko tautinių šokių grupėje 
„Vakarinė" ir dalyvavo tau
tinių šokių šventėse. Lietuvai 
pradėjus atgauti nepriklau
somybę, kada buvo labai svar 

bu gauti greitą informaciją ir 
reaguoti į ten vykstančius 
įvykius, Kristina ir Virgus pra
leido daug laiko, dirbant Lietu
vių komunikacijos centro dar
buotojų eilėse. Abu priklauso 
Lietuvių Bendruomenei ir buvo 
Philadelphįjos apylinkės valdy
bos nariai. Priklausė Dramos 
būreliui ir vaidino jo pastaty
muose, o dabar jau septyneri 
metai yra vieni iš Bendruo
menės Balso radijo laidų vedė
jai. 

Jeigu Kristinos veikla atrodo 
labai plati ir įvairi, tai Virgus 
nei kiek nuo jos neatsilieka Vir
gus yra Bronės ir Vytauto Vo-
lertų jaunesnis sūnus. Jis gimė 
Delran, NJ, ten mokėsi pradžios 
mokykloje ir baigė Holy Cross 
gimnaziją. Philadelphijoje baigė 
Vinco Krėvės lietuvišką mokyk
lą, buvo ateitininkas ir turėjo 
pareigas įvairiose valdybose. 
Priklausė LSK „Aro" klubui, 
kur žaidė krepšinį ir tinklinį, 
dainavo „Vilties" chore. 

Vienas jo pirmųjų politinių 
veiksmų buvo plačiai aprašytas 
lietuvių ir amerikiečių spaudo
je bei rodomas TV ekranuose. 
1980 m. Virgus ir dar jaunuolių 
Vašingtone, demonstruodami 
prieš Sovietų okupaciją, pri-
sirakino prie sovietų ambasados 
vartų. Ši demonstracija buvo ne
paprastai gerai suorganizuota, 
taip, kad per keletą minučių 
buvo sustabdytas visas Vašing
tono miesto judėjimas. Šį įvykį, 
pavadintą „Embassy 18", buvo 
gan ilgą laiką komentuojama. 

Virgus studijavo Drexel uni
versitete, kur įsigijo bakalauro 
ir magistro laipsnius elektro
ninės inžinerijos srityje. Jis dir
ba Honeywell, Inc., kur vado
vauja grupei inžinierių ir tech
nikų, projektuojant įvairią 
instrumentaciją industrijai. 

Studijos ir darbas nesulėtino 
Virgaus veikimo lietuviškame 
gyvenime. Daug metų jis buvo 
LB Philadelphįjos apylinkės 
valdybos vicepirmininkas, JAV 
LB Tarybos narys, Philadelphį
jos Lietuvių Namų valdybos ir 
tarybos narys. Jis turėjo dar 
kitų pareigų, kurias sunku ir 
suskaičiuoti. Pavedęs Virgui pa
reigą, gali būti tikras, kad ji bus 
labai gerai atlikta. Kur tik 
reikėjo energijos, gero ūpo, 
humoro ir pagalbos, visur galė
jai sutikti Virgų. Jam nei vienas 
darbas nebuvo per sunkus ar pa
žeminantis. Jis linksmai stum
do stalus, nešioja kėdes ar skuta 
bulves, o kai reikia atstovauti 
lietuviams, sutinkant aukštus 
valdžios pareigūnus, jis tai 
visados atlieka taktiškai ir kul
tūringai. Jis visur tinka. 

Kristina ir Virgus augina du 
sūnelius: Virgutį 3 metų ir 
Dainių 1 metų. Atiduodami 
tiek darbo ir energijos lietu
viškai veiklai, be abejo, jie 
užaugins savo sūnelius lietuviš
koje dvasioje, mylinčius savo 
tautą ir tėvynę. Taip, kaip jų 
tėvai juos užaągino. 

Jul i ja Dantienė 

LOS ANGELES, CA 

METINIS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba, 
labai sėkmingai dirbusi vie
nerius metus, primininkaujant 
Liudai Avižonienei, šaukia 
metinį narių susirinkimą kovo 
27 d., 12 vai. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Į susirinkimą 
kviesta iš Washingtono at
vyksta Asta Banionytė, Lietu
vių bendruomenės Washingtono 
įstaigos direktorė. J i praneš vė
liausias žinias apie Lietuvą ir 
Amerikos valdžios darbus bei 
pažiūras į Lietuvą. Bus užkan
džiai, k laus imai (raštu) ir 
atsakymai ir naujos valdybos 
rinkimai. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

RUOŠIAMAS 
CALIFORNIJOS U E T U V I Ų 

ALMANACHAS 
Jau baigiamas surinkti nau

jas Californijos Lietuvių Alma
nachas, kurį leidžia Lietuvių 
bendruomenės Los Angeles apy
linkė. Almanacho redaktorius, 
valdybos narys inž. Juozas 
Pupius, labai kruopščiai atlieka 
visus paruošiamuosius darbus. 
Sekmadieniais po pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos kieme, jis 
dar vis renka adresus ir naujas 
pavardes, o taip pat ir prenu-
n f f i r i R \T\< a v m v n v , 0 O U O l U U I l l C 

j imas tuo dabar t in iu Cali
fornijos Lietuvių Almanachu di
delis. 

Stasė V. Šimol iūnienė 

P U T N A M , C T 

V A J U S BALFUI REMTI 

Putname ir apylinkėje gyveną 
lietuviai, dauguma vyresnio 
amžiaus pensininkai, atsiliepė 
į dr. J. Kriaučiūno vestą vajų 
Balfo darbams remti ir 1993 m. 
lapkričio ir gruodžio mėn. 17-ka 
aukotojų sudėjo 422 dolerių su
mą. Tai nemaža suma iš tokios 
mažos lietuvių bendrijos. 

PALAIMINTOJO ARKIV. 
J U R G I O MATULAIČIO 

M I N Ė J I M A S 

Kasmet sausio mėn. pabaigos 
sekmadienį, artimą palaimin
tojo arkiv. Jurgio Matulaičio 
mirties sukakties metų dienai, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselės ruošia pami
nėjimą. Šiemet toks minėjimas 
vyko sausio 23 d. Minėjimas 
buvo labai kuklus - dalyvavo tik 
vienuolyno seselės ir vietovės 
lietuviai (žiaurios žiemos pavo
jai kliudė atvykimą iš kitų 
lietuvių gyvenviečių). 

Minėjimas pradėtas rytą šv. 
Mišiomis vienuolyno koplyčioje. 
Kun. V. Cukuras pamoksle iš
kėlė palaimintojo veiklą ir 
ragino visus ja sekti. Po pa
maldų dalyviai susirinko ben
driems pusryčiams (tai daroma 
kiekvieną sekmadienį ir šven
tadienį). Po pusryčių vyko 
tolesnė minėjimo dalis. Seselė 
Igne Marijošiūtė, vienuolyno 
provinciolė, paaiškino minėjimo 
reikšmę. Buvo skaitomos ištrau
kos iš popiežių, ypač dabartinio 
Jono Pauliaus II, raštų bei 
kalbų ir palaimintojo Jurgio 
Matulaičio raštų, atitinkančių 
mintimi popiežių pareiškimų iš
traukas. Dr. Č. Masaitis skaitė 
ištraukas iš popiežių raštų ir 
kalbų, o dr. J . Kriaučiūnas — iš 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
raštų. Ištraukų mintys kvietė 
kiekvieną susimąstyti ir ska
tino įsijungti krikščioniškon pasižymėjusių kūrėjų kūrinius, 
veiklon. bet porą ir vieno dabartinių 

Planuojama pavasarį, ar vasa- laikų, tai Berlyne gyvenančio, 
ruošti platesnio masto pa- lietuviškos kilmės, muziko B. 

„ALKOS" RINKINIAIS 
NAUDOJASI LIETUVOS 

MOKSLININKAI 

Dr. Algimantas Liekis, Lie
tuvos Mokslų Akademijos Vil
niuje darbuotojas, buvo atvykęs 
į Mokslo ir Kultūros konferenci
ją Čikagoje, kur ir pranešimą 
padarė. Jis yra knygų apie lie
tuvių tautos ir žmonių rezisten
ciją okupantams paruošėjas. Dvi 
knygos „Nenugalėtoji Lietuva" 
jau išleistos, trečia — paruošta 
išleisti, o sekančioms knygoms 
rinko medžiagą „Alkoje" (Ame
rikos Lietuvių Kultūros Archy
ve). Rado gausybę medžiagos 
VLIKo ir Tautos fondo bei pre
lato M. Krupavičiaus archyvuo
se. Jam reikėjo trijų ir pusės 
savaičių intensyvaus darbo 
„Alko je" rastus archyvus 
peržiūrėti ir reikiamas kopijas 
padaryti. J is sakė, kad rastai 
medžiagai reikės bent 1000 pus
lapių knygos. Sausio 10 d. jis 
paliko Putnamą, o raštų ir do
kumentų kopijų dėžė jau kelyje 
į Vilnių. Ta ruošiama knyga 
teiks žinias Lietuvos žmonėms 
apie Vliko, Tautos fondo ir kitų 
lietuviškų organizacijų bei lie
tuvių veiklą kovoje už laisvę 
Lietuvai. 

LB APYLINKĖS VEIKLA 

Sausio 30 d. vienuolyno patal
pose vykusiame LB apylinkės 
metiniame susirinkime pateik
tuose pranešimuose pasakyta: 
buvo surengti Vasario 16-tos ir 
Kovo 11-os minėjmai ir prisi
dėta prie paruošimo Motinos 
dienos proga motinų pagerbimo. 
Keliolika paragintų narių tele
gramomis, telefonu ar raštais 
aukštuosius JAV valdžios parei
gūnus reikalavo padėti Lietu
vai. Iš kai kurių pareigūnų 
gau t i te igiami atsakymai. 
Lietuvių tautinei ir valstybinei 
veiklai stiprinti, teikta finan
sinė parama: Vasario 16-tos pro
ga surinkta 1,040 dolerių LB 
darbams remti, švietimui -115 
dol., „Caritas" organizacijai 
Lietuvoje - 200 dol.; daugelis na
rių rėmė ir kitas organizacijas. 

Trims valdybos nariams pasi
baigė kadencija, bet jie (jiems 
sutikus), vėl išrinkti valdybon. 
Dabar valdybą sudaro: Juozas 
Rygelis - pirmininkas ir val
dybos narys komunikacijai, 
Regina Taunienė - vicepirm., 
Juozas Kriaučiūnas - sekreto
rius, Juozas Bružas - iždininkas, 
Stasė Škėrienė - švietimo ir 
kultūros reikalams, Marija No-
reikienė - parengimams ir 
Albina Lipčienė - narė. 
Kontrolės komisiją sudaro: V. 
Abromaitis, seselė Oliveta ir 0. 
Strimaitienė. 

Naujoji valdyba pasižadėjo 
tęsti lietuvybės stiprinimo ir 
padėjimo Lietuvai veiklą. 

„VIRGO" ANSAMBLIS 
PUTNAME 

Vilniaus universiteto moterų 
choras „Virgo", dabar koncer
tuojąs įvairiuose JAV mies
tuose, nakvynei sustojo Putname 
ir sausio 8 d. vakare Marijos Ne 
kalto Prasidėjimo seselių vie
nuolyno koplyčioje (bažnyčioje) 
atliko Bažnytinės muzikos -
giesmių koncertą. Koncertan 
susirinko arti šimtinė vietos ir 
aplinkinių miestų — Hartfordo, 
Worcesterio ir Providence, lie
tuvių. Atvyko ir keliolika ame
rikiečių, ypač pažymėtina, da 
lyvavimas vietos amerikiečių 
katalikų parapijos klebono ir 
parapijos mokyklos mokytojų 
seselių. 

Choras giedojo (kai kurias 
giesmes palydint vargonėliais) 

giesmių balsus imituojančią, 
dainą. Puikus giedojimas teikė 
pasigėrėjimą, o atitinkamas 
chorisčių apsirengimas didino 
pasigėrėjimą. 

Kitą dieną virginietės trum
pai koncertavo Matulaičio 
namų globotiniams, tik čia 
dainavo pasaulietines dainas, 
kurių atlikimas taip pat buvo 
pasigėrėtinas. Viešnios aplankė 
Mindaugo pilį bei „Alką" ir 
džiaugėsi, kad Amerikoje gyve
ną lietuviai saugo ir kelia 
lietuvišką kultūrą bei lietu
viškus reikalus. 

J . Kriaučiūnas 

W O R C E S T E R , MA 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Vasario 19 d. Maironio Parko 

patalpose įvyko Dr. Vinco Ku
dirkos šaulių susirinkimas, kurį 
pradėjo pirmininkas inž. 
Arūnas Grigalauskas. Jis per
skaitė šaulių maldą. Sekretorė 
Janina Miliauskienė atliko 
patikrinimą ir perskaitė pra
ėjusio susirinkimo protokolą. 

Pirmininkas perskaitė laiš
kus: Aplinkraštis iš Centro 
valdybos, Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų tarybos, kurios 
vasario 20 d. Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 76 metų 
sukakties minėjime daly
vavome ir „Dovana Lietuvai" 
suteikėme 50 dol. auką. 
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Perskaitytas LSSI Trakų rink
tinės pirmininko aplinkraštis 
visiems šauliams, kuriame 
nurodyta visi šių metų rinktinės 
planuojami renginiai. LŠSI 
Centro valdybos apie kelių 
kuopų rengiamus sukaktu
vinius minėjimus ir LŠSI atkū
rimą. 

Kadangi šie metai yra rinki
miniai pirm. inž. A. Gri
galauskas pranešė, kad da
bartinė valdyba atsistatydina. 
Susirinkimui toliau vadovauti 
pakvietė LŠSI Trakų rinktinės 
pirm. g.š. Algirdą Zenkų. 
Kuopos pirm. inž. A. Gri
galauskas atliko kuopos veiklos 
pranešimą. Pranešimus atliko ir 
vicepirm. bei moterų vadovė A. 
Maskeliūnienė, sekretorė, ko
respondentė ir paminklo prižiū
rėtoja J. Miliauskienė. Iždinin
kei nedalyvaujant susirinkime, 
iždo pranešimas bus pateiktas 
per ateinantį susirinkimą. 

Naujos valdybos rinkimai 

Buvo renkamas pirmininkas 
ir valdyba. Dabartinį kuopos 
pirm. inž. A. Grigalauską susi
rinkimas vienbalsiai perrinko 
ateinančiu dviejų metų 
kadencijai. 

I valdybą kandidatavo J. 
Miliauskienė, E. Černienė, I. 
Markevičienė, V. Ilgūnas, H. 

Naujoji Vašingtono skyriaus BALFo valdyba <iš kaires': Sigitas Leimonas, 
Loreta Leimonienė, Mindaugas Juodeika, Elvyra Vodopalienė - pirm., ir 
Joseph Simanis. 

rą, 
laimintojo 
minėjimą. 

Jurgio Matulaičio Puschnerus. Pabaigoje kiaušy 
tojai išprašė ir vieną, paukščių 

K PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

ongresas 
PLJK Ruošos Komitetas Įvertino Jusu nuomonę 
N'oirclami užtikrinti kiek galini gausesnį lietuviu j.mninio 
dalyvavimu aame pasauliniam? jaunimo s.ĮskiY<hk'. su džiaugsmu 
pranešame, k.id Kongreso kainos sumažintos nei '_'">'. (aptr 5465)! 

Pasirinkite 9, 11 ar 19 dienu kongreso propjamą 
Kviečiame pasirinkti: M dienu Lietuvoje. 9 dk-nas \nų!ijojr. 
arba pilna 19 dicnti piooiaina Lietuvoje ii Anglijoje. 

Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta 
Atsižvelgiant į dantelio 1*1 J Sąjungos nai iu nuomonę, nutai ta 
programos dali l.ieimoje pratęsti, atšaukiant laivo kelione Baltijos 
Jūra. Kongreso Lietuvos programa - tai unikali proga jaunimui 
susipažinti su tikruoju Lietuvos g\ veniniu. Bendrausime su savo 
piolesijos kolegomis arba savo six-t ial\ bės studentais: pra
leisime dieną Lietuvos kaime ii susipažinsime su jo ų\\(mojais: 
įsijungsime i labdaros 1H i suvanoi iškos veiklos d, a bus. 
bus progų pasilinksminti, pažinti Ijetirvos kultūrines vrrtvbes 
beiscnwės papročius. Praleisime "pagonišką vakarą" I takuose, 
bus tolkloto vakaronė. Prieš iš\\ kutaiti i I.ondona PI |K Studijų 
Dienoms įi ekskursijoms, turėsime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje-Juodkrantėje, pamąstyti apie Lietuvoje įgvlas žinias, 
bei atsisveikinti su Lietuva jos pasakiškoje ".imtoje 

Papijęinti skrydžiai p e r Kongreso kelionės agentūrą 
Skambinkite PLJK oficialiai keliones agentui.ii I RAVM \IK 
įsigvti papigintus bilietus i Vilnių ii namo iš Londono, .skam
binant iš JAV. i RANSr \ l R telefonas Maibo valandomis!: 
1-^00-666-4901 (užJAV iibu 2(»L'-:WJ-til(K)). 

Pasaulio I Jetuviu Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas 
P.O. Box 2812, Springfield. VA 22152-0812. I S A 
Iri. fax. h-ndmi PI}K informacijai - 703-569-5370 
fcC PI.f K mgistracijm klausimais - 703-4 25-9273 
Pateiktos karnos gali keistis be pranešimo ir neiskaito sKrytou i Europa ir atgal 
PLJK programa gali keistis t>e pranešimo Aukos paremti VIII Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongresą yra m«iai orumamos Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas" 
ir Pasaulio Lietuviu Jaunimo Sąjunga' yra pelno nesiekiančios organrzaciios 

Ulrichas, P. Staras. Po susi
rinkimo valdyba pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininkas inž. 
Arūnas Grigalauskas. Vicepir
mininkė ir moterų vadovė 
Elena Černienė; sekretorė, 
korespondentė ir paminklo 
prižiūrėtoja Janina Miliaus
kienė. Iždininkė Irena Marke
vičienė. Vėliavnešis Henrikas 
Ulrichas. Revizijos komisija 
Vytas Ilgūnas ir Petras Štaras. 
Kapelionas Šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. V. Parulis, MIC. 

Susirinkimo pirmininkui g.š. 
A. Zenkui pasiūlius, sekretorė 
Jan ina Miliauskienė susi
rinkimo vienbalsiai nubalsuota, 
pakelti kuopos garbės šaule. 
{teiktas jai ir garbės šaulio 
ženklas. Dėkojo kuopai netikėta 
ir nelaukta staigmena. 

Eduardas Meilus, SR. kuopos 
Garbės šaulių pakeltas prieš 
penkis metus, bet garbės 
ženklas*įteiktas tik šiandien, 
nes anksčiau nebuvo galima jų 
gauti. 

Kuopa nutarė balandžio 10 d. 
Maironio Parke suruošt i 
Pošventinius pietus. 

Šv. Kazimiero parapijos „sta
tybos fondui" paskirta auka 200 
dol. Laukiame, kad greičiau bū
tų užbaigtas parapijos salės 
atnaujinimas ir galėtume ja 
naudotis, tada kuopos veikla 
bus gyvesnė ir kuopos iždas 
geresniam finansiniam stovyje. 
Sveikiname sesę, šaulę Elenu-
tę Černienę, sugrįžusią iš 
saulėtos Floridos į mūsų šaulių 
kuopą. Daugiau, kaip prieš 
dešimt metų su liūdesiu atsi
sveikinome ir išlydėjome į Čika
gą, iš kurios persikėlė į 
Florida.o dabar neseniai su 
džiaugsmu sulaukėme jos 
sugrįžusios atgal į Worcesterį, 
į mūsų šaulių kuopos prare
tėjusias gretas. Jau valdyboje 
gavo ir pareigas. 

J. M. 

• Jeigu šiuo metu negalite 
grįžti į Lietuvą, pasiųskite ten 
bent savo „Draugą". 

us$1385 
PLJK Atstovo Kaina 

I994nr iieposmen. 11-29 M 

19 dienu;.'18 naktų 

• / kaina Įskaityta: • 
Lietuvos Programa (11 dienų) 
Skrydis iš Vilniaus • Londoną 

Studijų Dienos Anglijoje (9 dienos) 
Apgyvendinimas ir maistas 

Transoortas tarp Deramos daliu 
Susitikimai, seminarai ir vakarones 

°LjK atidarymo ir uzda^/mo banketai 
Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje 

Dalyviai/Turistai 
nuo $525 iki $1905 

(pagal pasunkia kategonją) 

Lietuvoje liepos men 11-21 d. 
Anglijoje: liepos mėn. 21-29 d. 

Pasirinkite 11 dienų programa Lietuvoje 
arte 9 dienu programa Oidž. Britanijoje 

Gante taip pat dalyvauti pilnoje PUK 
programoje (19 dienu 18 naktų) 

Daug Gimtinių, 
Tėvvnė -Viena! 

I 
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JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinių Reikalų Taryba 

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

APSISAUGOKIME GATVĖJE 
Prieš i še inant iš namų: 

1. Nuspręskite, kokiu keliu ir 
kur e is i te , k i ek laiko ten 
praleisite. 

2. Praneškite draugui ar gi
minei, ku r einate ir maždaug 
kada grįšite. Jei galima, pali
ki te namuose asmenį, kuriuo 
pasitikite. 

3. Pasiimkite asmens doku
mentą (ID). telefono numerius ir 
kredito korteles, kurios jums 
b u s r e i k a l i n g o s . Namuose 
turėkite sąrašą svarbių doku
mentų, kuriuos re iktų vėl įsi
gyti , jei juos prarastumėte. 

4. Pasirūpinkite gerais užrak
ta is . Naudokite ..dead-bolt" už
raktus , kur ie yra ranka įjung-
giami, ir y r a mažiausiai 1 colio 
ilgumo, kur is į lenda į metalo 
apsaugojamą plokštę duryse, 
įdėkite „vilkel į" , kad galė
tumėte matyt i , k a s ateina. 

5. Gerai uždarykite, užrakin
k i t e dur is ir l angus , prieš 
išeidami iš namų. Jei grįžtate 
naktį, žiūrėkite, kad lauke prie 
durų degtų lempa. 

6. Grįždami namo, įeikite 
atsargiai. Je i matote, kad durvs 
buvo jėga atidarytos, ar pa
stebite ki tų įsilaužimo ženklų. 
greitai pasišal inkite ir šaukite 
policiją. 

Viešoje vietoje: 

1. Saugokitės kišenvagių. Jei 
k a s jus pas tumia , tai gali būti 
netyčia, be t tai gali būti ir ty
čia padaryta. Svarbu moterims 
— geras r ank inukas yra su 
„flap", kur i s uždengia ranki
nuko vidų ir yra pritvirtintas 
apačioje. Toks rankinukas , ku
r is jums pa t inka , kadangi jis 
greit atsidaro, j i s patinka ir 
k išenvagiams! Vyra i turėtu 
nešioti piniginę švarko vidaus 
kišenėje. 

2. Moterys turi būt i atsargios 
prieš rankinukų vagis. Visada 
būkite budrios ir nežiopsokite -
neužsimirškite. Kai išeinate 
apsipirkti, kai krautuvėse yra 
daug pirkėjų, geriausia yra pa
likti rankinuką namie, o raktus, 
pinigus ir kredito korteles ne
šioti specialiai įsiūtose vidinėse 
kišenėse. 

Je i jums būtinai reikia ne
šiotis rankinuką, laikykite jį 
saugiai su „flap pr ^ savęs. 

3. Einant į kiną, stenkitės 
sėdėti arti tako. Venkite tamsių 
kampų ir tuščių vietų kino teat
ro gale ar balkone. Niekada 
nedėkite rankinuko tuščioje 
sėdynėje šalia savęs. 

4. Restorane stebėkite sveti
mus žmones ir būkite atsargūs. 
Jei kalbatės su kuo. venkite 
pasakyti savo pavardę, adresą 
ar vietą, kur gyvenate. 

Kuomet einate: 

1. Suplanuokite savo kelią. 
Venkite jį sutrumpinti , eidami 
per tuščią parką, neapgyventą 
sklypą ar neapšviestus praėji
mus. Eikite tik gerai apšvies
tomis gatvėmis, kuriose yra pa
kankamai judėjimo. 

2. Nestoviniuokite ir nežiopso
kite. Net ir tada, kai žiūrite į 
papuoštus krautuvių langus. 
Būkite pasiruošę bėgti, jei esate 
sekami. Jei jus seka mašina, 
bėkite į kitą pusę. 

3. Pakeiskite savo kelią, jei 
reikia. Venkite neapšviestų 
durų angų ir kitokių tamsių 
vietų. Naktį eikite, jei galite, 
gatves viduriu, kol pasieksite 
geriau apšviestą gatvę. 

Važiuojant dviračiu a r 
bidzenant (jogging): 

1. Pasirinkite kelią iš anksto 
ir kiekvieną dieną jį kaitalioki
te. 

2. Venkite važinėti dviračiu, 
bėgti naktį ar vėlai vakare. 

3. Įsigykite švilpuką ar pavo
jaus prietaisą, kuris išduoda 
garsų rėkiantį balsą. 

4. Bus lengviau apsisaugoti, 
jei nesiklausysite ausinio radijo. 

5. Susipažinkite su aplinka. 
Sužinokite, kur yra krautuvės, 
ligoninės, policija ir gaisrinė. į 
kurias, reikalui esant, galėtu
mėte kreiptis. 

Naudojantis keltuvu: 

1. Pirma, negu jžengiate į 
keltuvą, apžvelkite jame esan
čius žmones. Jei nesate tikras, 
palaukite kito keltuvo. 

2. Jei pastebite, kad žmogus 
keltuve nepaspaudė jokio aukš
tą rodančio mygtuko, neišlip
kite savo aukšte, o grįžkite į 
pirmą aukštą ir p ranešk i t e 
įtartiną atvejį. 

3. Stovėkite arti kontrolės 
mygtukų. Jeigu būtumėte neti
kėtai užkluptas ar gras inamas, 
paspauskite pavojaus mygtuką. 
Taip pat paspauskite dviejų a r 
trijų aukštų mygtukus. 

4. Jei įlipa į tart inas asmuo, 
išlipkite. 

Naudojant v iešas 
susisiekimo priemones: 

1. Lauk i t e tik gera i ap
šviestoje vietoje ir būkite ten. 
kol atvažiuos autobusas, a r 
traukinys. 

2. Pasirinkite įlipimo vietą 
ten, kur daugiau žmonių laukia. 

3. Būkite budrūs ir stebėkite 
k i tu s keleivius. P a k e i s k i t e 
vietą, jei jaučiatės nesaugiai dėl 
kitų elgesio. 

4. Jei tik galima autobuse, a r 
traukinyje sėskitės prie t ako . 
kad nebūtumėte užblokuotas. 

Jei esate užpultas: 

1. Saukite, kiek galite gar
siau, kad atkre iptumėte į save 
dėmesį. Bandykite pabėgti, jei 
įmanoma, ker tan t stiprų ir 
greitą smūgį. 

2. Kai kurie būdai įskaudint i 
užpuolėją: su nykščiu spausti 
akis, nagais draskyti veidą, liet
sargiu badyti juosmenį, stipriai 
duoti į papilvę, mušti smilkinį, 
nosį ar Adomo obuolį kumščiu, 
rankinuku, knyga ar kokiu kie
tu daiktu. 

3. Jei esate užpultas iš už
pakalio, kulnu gręžkite į užpuo
lėjo pėdą. spirkite į blauzdą. 
Galva muškite užpuolėjui į 
veidą. Pagriebkite užpuolėjo 
mažąjį pirštelį, ar nykštį ir 
laužkite atgal. Pasisekus apsi
ginti, tuojau šaukite policiją ir 
suteikite galimai išsamesnę už
puolimo informaciją ir kaip 
atrodė užpuolikas. 

Tiek namie, gatvėje ar kitose 
viešose vietose, būkite visada 
apdairūs ir stebėkite, a r nėra ko 
nors įtartino. Jei ką nors negero 
įtariat, skambinkite 911 (tas 
paskambinimas yra nemoka
mas) ir jums nereikia pranešti 
net pavardės, jei to nenorite. 

Je i važiuojate automobil iu: 

1. Prieš įlipant į automobilį, 
pirmiausia pažiūrėkite į vidų. 
ypač prie užpakalinės sėdynės. 

P A S K O L O S ŽEMIAUSIAIS N U O Š I M Č I A I S 

FINANCIAL 
PATARIMAI VELTUI 

PROFESIONALUS 
PATARNAVIMAS 

5958 S . P u l M k i 
C h i c a g o , I L 60629 

* Perfinansavimas 
* Vienos šeimos ir daugiabučiai namai 
* 5% pradin is įmokej imas 
* Be pajamų pat ik r in imo 
* Be p u n k t u 

Linas K l ia rsk is 
Tel. 312-735-8111 

" P a g e r " 312-289-4806 

* n o « n»u4*n<itt Mortgag* Lio»c« o» m.->o'» S*vmq» & B«iO*vi»i Lo«« Co»->'-"ssio-->«< run<fc 
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VIENKARTINĖ 
SPECIALI 

KAINA Į VILNIŲ 

ar nėra kas nors pasislėpęs. 
T u r ė k i t e paruoš tus r a k t u s 
rankoje. 

2. Naudokite keletą kelių, 
kuriais važiuojate. Žiūrėkite, 
kad benzino tankas būtų pilnas 
ir automobilis būtų gerame 
stovyje. Važiuojant v isada 
uždarykite automobilio langus 
ir užrakinkite duris. 

3. Signalizuokite, jei įtartinas 
asmuo artinasi, arba jei kitas 
automobilis užkerta jums kelią. 

4. Jei automobilis sugenda, 
pasilikite viduje su uždarais 
langais ir durimis, {dėkite baltą 
skudurą, ar nosinę lange eismo 
pusėje kaip signalą, kad jums 
yra reikalinga pagalba. Jei kas 
pasisiūlo padėti, sakykite, kad 
jau pašaukėte policiją ar vil
kiką, nors taip ir nebūtų. Taip 
elgtis yra protingiausia, nes 
kitaip pasirodysite bejėgiu tam, 
kuris turi blogas intencijas. Ne
lipkite iš automobilio, kol at
vyks policija 

Kuomet i š m u š a m a š i n o s 
l angą ir pag r i eb ia j ū sų 

r a n k i n u k ą 

1. Laikykite rankinuką prie 
priekinės sėdynės, po savo ko
jomis, o dar geriau įdėkite į 
bagažinę. Nusiimkite, a r bent 
pridenkite brangenybes, pvz., 
naudokite pirštines paslėpti 
žiedus, ar skarele uždenkite 
brangius karolius. 

2. Visada stebėkite aplinką. 
Ypač būkite atsargūs judėjime, 
jei kas artinasi prie jūsų au
tomobilio. Neleiskite radijo 
aparato per garsiai, kad gir

dėtumėte, kas apl inkui darosi. 
3. Laikykite nuotolį nuo prie

šais važiuojančio automobilio. 
Jei galite matyti užpakalines, 
prieš jus važiuojančio automobi
lio padangas, ta i tur i te pakan
kamai vietos išsukti į šalį, jei 
reikėtų pabėgti. 

4. Jeigu galima, važiuokite 
gatvės viduriu, toliau nuo pak
raščio. Neklauski te svet imų 
žmonių kelio, k u r važiuoti. 

Naudotasi medžiaga iš Čika
gos miesto policijos depar
t a m e n t o broš iūros , ,S t r ee t 
Safety". 

Vertė ir spaudai paruošė 
Aldona Šmulkšt ienė 
ir Birutė Jasa i t i enė 

IMEX AMERICA, I N C 
524 State Lina Rd. 

Calumat City, IL 60409 
Nuomoja automobilius. Lietuvoje; 
siunčia automobilius, labai greitai 
perveda dorėnus Į Lietuvą. 
Tel. 708-868-0049, r Fax 
708-868-8642. Skambinkite darbo 
dienomis 9 v.r.—5 v.v. 

INCOME TAX 
SERVICE 

Dabartiniai pajamų mokesčių (Sta
tymai žymiai apsunkino ir ateityje 
apsunkins metmj mokesčių formų 
užpildymą Profesionaliam, sąžinin
gam ir konfidencialiam patarna
vimui kreipkitės: 

PRANAS G. MEILĖ, CPA 
2649 W. 63 St., 

Chicago, IL 60629 
Sekmadieniais — Pasauiio 

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

namai 708-636-5347 
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L I E T U V O S A I D A 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

N'uo trečiadienio iki penktadienio , 
8:30 v.v. — 9:00 v v 

Visos laidos iš VVCEV stoties 
1450 AM banga. 

I 

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

Te!.: (708) 839-2511. Tel.-FAX (708) 839-0870 
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g- VAIRUOTOJO 
^ ^ TEISĖS 

• Pasiruošimas ir egzaminas—LIETUVIŠKAI, nebūtina anglų kalba! 
• Vairuotojams iš Lietuvos—teises per vieną dieną 
f*r\\ PROFESIONALO 
I s U L VAIRUOTOJO TEISĖS 
• išmoksi vairuoti sunkvežimi. 
• Mokvmasis ir visi testai— 

LIETUVIŠKAI! 
• Papildomai: pavojingų kroviniu 

pervež'mas, autotraukinių ir 
cisternų vairavimas. 

• Pagalba susirandant darbą 

Pirmd. 4-7 v.p.p. Ketvd. 3-6 v.p.p. 

K r e i p t i s į R e m i g i j ų 
L I E T U V I Š K A I 

5215 S. Archer (312) 735-1199 

Blue Horizon Co. Ine 
Driving School 

3253 N. Pulaski (312) 202-8303^ 

RELIGINIS 
KONCERTAS 

Verbų s e k m a d i e n i s , 
1994 m. k o v o m ė n . 27 d. 

2 vai. pop ie t 

KOVO 29 d. CHICAGO, DETROIT ir CLEVELAND 
į abi puses $650.00 plius mokesčiai, 
NEW YORK Į abi puses $475.00 plius 
mokesčiai 

Nuo 
BALANDŽIO 01 -16 d. CHICAGO, DETROIT ir 

į abi puses $750.00 pli 
CLEVELAND 
us mokesčiai. 

NEW YORK į abi puses $575,00 plius 
mokesčiai. 

Bilietai galioja iki 6 men. 

Dėl informacijos kreiptis į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak tt., Sulte 4 
M M MA 02104 
Tel: 017-888-8080 
Fax: 617.332-77$1 

Margar i ta M o m k i e n ė 
sopranas 

Švč. Merge lės 

M a r i j o s šventovėje , 
69 ir S. VVashtenavv, 

Chicago 
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V i r g i l i j u s N o r e i k a 
tenoras 

Simfoninis 
orkestras 

Antanas Linas 
dir igentas 

Genovaitė Mažeik ienė 
mezzosopranas 

Vaclovas M o m k u s 
baritonas 

Ričardas Šokas 
vargonai 

CLASSIFIED GUIDE 
F O R R E N T RE/>' E S ' I T t 

FOR RENT 
Išnuomojamas 2 mieg. butas 
antrame aukite, „custom de 
luxe", 2 butų saugiame name. 71 st 
ir Calif. apyl. Labai dideli kamb.. 
talpios rūbinės, balkonas, židinys. 
kilimai nuo sienos iki sienos. 
užuolaidos, „blinds", naujai iš
dažytas Tik suaugusiems; $500 j 
mėn. + „utilities" -t- 1 mėn. ,,sec 
deposit" Tai. 312-471-1488. 

M I S C E L L A N E O U S 

10%—20%—SO^dtpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOU9 
3208 Va Weet » « h Strast • 

Tai. — (708) 424-8884 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos-miesto temimą 
Dirbu ir užmiesty Dirbu greitai, 
garantuotai ir. sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT 
PARDUODA 

BONAS 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
ja MLS. Kompiuterių ir FAX pagaibs 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

H" 

RACINE KEPYKLA IR 
DELIKATESAI 

Atidaryta 7 dienas savaitėje. Didelis 
pasirinkimas (vairiausių kepinių ir 
namuose gaminto maisto — 

Catering 
6216 S. Archer Ave. 

Chicago, IL 60638 
Tai. 581-8500 

•&ar Orf Z 

Iii 
REALSURT.-tNC. 

6602 S. Puiaii i 
Chicago, II 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy-
•tjių pirkime bei- parrbvime, mie*1e ir 
'prfrmiesi'iuoae. Suinteresuoti skam
binkite. BUDRAIČIUI 
BUŠ 312-585-6100vr$4. 312-778.3971* 

Centu^ 
KMIECIK RF.AJ.TORS 

7922 S. Pula^i Rd 
4365 S. Archer Ave 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite' pirkdami čia jų 
reikmėms Pasinaudokite patogiu 
planu atidedapt pasirinktus reiK-
menis ypatingai progai PMoai 
užbaigtų foto. nuotraukų' aptarna
vimas Atidaryta pirmad.enj ir 
Ketvirtadieni vakarais iki 8 valan
dos Antraer.ir treoad. susikalbėsi! 
lietuviškai 

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

VAHUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti namuv 
kreipkitės j Danute Viaver. H Į 
sionaliai, sąžiningai ir asme»i$kai 
patarnaus. Įkainavimas veltui. 

=̂=2 
ACCENT REALTY, INC. 

5265 VVes! 95th Street 
Oak Lavvn, Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Ra*. 768-423-0443 

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

čiuose. 

1 

PARDAVIMAS.IR TAISYMAS 

MIGLINAS TV 
2346 W 69 St 
Tel 776-1486 

PARDUODAMAS 
ST. PETE BEACH, FL 

Nauja; atremontuotas ..duoiex". Be'ie 
Vista apy!. arti vandenyno ir krautuvių 
Galima išnuomot abu butus, arba vie
ną, o kitame gyvent $127.0OO. Infor
macijai ar apžiūrėjimui skambinti 
Paul Traxler, 813-864-9655 (Rori 
da). Kalbėti angliškai. 

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

VALOME 
KILIMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . BUBNYS 

737-5168 

OPEN HOUSE 
Sunday. March 20 , 12—4 p.m. 

5608 S. Kotln. By owner. Driek ? b 
din m., new marble oath. newoak kitehen 
with ceramic counters & floor. Semi-
finished bsmt ; 2 car garage 

Chicago Ridge, IL 
Skubiai ir pigiai parduodamas 3 
mieg. su ..m-ground" šildomu ba
seinu, puikiai (rengtas namas. Skam
binti po 7 v.v. tel. 708-499-3765. 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso •-Priedai 
ir Reikmenys 
Virš 78 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEVVRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
8810 S. Putok i M . 

Ft»<me (312) 881-4111 

N»w Smyrna Beach. FL 
S«v. parduoda citrus vaisiu sodą įorange 
grove) ant 5 akrų žemes su 4 mieg . 2 vovt, 
geru namu Neseniai ši nuosavybė buvo 
.rezoned' kaip Komercinė, todėl ją gaiima 

laikyti tokią, kaip yra. arba planuoti bizn( 

Kvalifikuotus pirkėjus finansuotų svmm-
kas Kreiptis Jo« Stanaiti*, tol. 904-
426-2412. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed. Bonded. Insured 
Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos 
plytelės. Karsto vandens tankai, 
pompos. Išvalome užsikimšusius 
vamzdžius. 
BCN MftAPINAS 70S636 2SS0 

Lietuvoje parduodu 2 aukštų 
namą, gražioje vietoje, prie Pla
telių ežero Dėl daugiau informa
cijų rašykite: Bronė Zakaraus
kienė, Puodžių 3-9. Klaipėda 
8800, Lithuania 

U.S. SAVINOS BONOS 
THEGftEAT AMĘRK3AN iNVEST/v. 



JAV LB TARYBOS RINKIMAI 
„Aš jaučiu pareigos ir atsa

komybės jausmą", t a ip kalbėjo 
Rėdą Ardytė-Pliurienė, viena iš 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
XIV Tarybos Vidurio Vakarų 
apygardos kandidačių. Pasi
rodo, ta i ne vienintelis ta ip jau
čiantis asmuo. Kandidatų pri
s ta tymas lietuvių visuomenei 
įvyko kovo 13 d. Pasaulio lie
tuvių centre. Salėje susirinko 
gražus būrys žmonių, kurie 
jautė pareigą susipažinti su šios 
apygardos kandidata is į JAV 
Lietuvių Bendruomenės tarybą. 

Vyr. Tarybos r inkiminės ko
misijos pirmininkė Angelė Kar-
nienė priminė, kad kiekvieno 
lietuvio balsas girdimas, kad 
lietuvis yra tas, kur io širdis 
plaka lietuvišku r i tmu. XIV 
Tarybos kadencijos trejų metų 
laikotarpyje nuomones gali 
pareikšti ne tik 60 asmenų JAV 
LB Taryba ir apylinkės pirmi
ninkai , bet visi, nes JAV Lie
tuvių Bendruomenė apjungia 
visus ir visiems randa vietos. 

Vidurio Vakarų apygardos 
pirm. Kazys Laukai t i s pravedė 
kandidatų prisistatymą. Nors 
jis ragino dalyvius nespręsti, už 
ką balsuos, t ik už jų praeityje 
a t l ik tus darbus, re ikė tų su 
tokiu teigimu ne visai sutikti . 
Kaip kitaip žmonės galės bal
suoti už kandidatus? Tik lietu
viška veikla praei ty je gali 
įrodyti jų pasiryžimą dirbti 
ateityje. 

Kovo 3 d. „Drauge" , A. Gali
nis priminė skaitytojams, kad 
JAV LB Taryba yra vyriausias 
organas, nus ta tant is JAV LB 
veiklos būdus ir jos kryptį. Savo 
kadencijai Taryba išsirenka Ta
rybos prezidiumą, Krašto valdy
bos pirmininką, Garbės teismą 
ir Kontrolės komisiją. I Tarybą 
pilnateisiais nar ia is įeina ir 
Apygardų pi rmininkai . 

Kandidatų sąrašas įvairus — 
sutiko kandidatuoti moterys ir 
vyrai, buvę LB veikėjai ir kito
je lietuvių veikloje pasireiškę. 
Sut iko kandidatuot i įvairių 
profesijų žmonės ir pensininkai 
— jaunesni, vyresni ir amžiaus 
neskelbiantys. 

Apygardą sudaro ne vien Či
kaga ir jos a r t imie j i prie
miesčiai. Pirmą Vidurio Vakarų 
Apygardos rajoną sudaro Čika
ga ir jos apylinkės (kandida
tuoja 18 asmenų); an t rą — Mi-
chiana (kandidatuoja viena kan
didatė iš Indianos, vienas kan
didatas iš Michigan); trečią — 
šiaurės Čikagos priemiesčiai. 
East St. Louis, IL ir Wisconsin 
(kandidatuoja ketur i kandida
tai); ketvirtą sudaro du kan
didatai, vienas iš Colorado, an
troji iš Omaha, NB. Tai įdomus 
mišinys vietovių ir asmenų. Per 
pristatymus kiti kandidatai dar 
paminėjo, kur jie gimę — tai 
Kaune, tai Zanavykuose ir pan. 

Kovo 13 d. pr is ta tyme Kai ku

rie kandidatai r imtai kalbėjo, 
kiti t ruputį prajuokino publiką. 
Vieni sakėsi, kad nebuvo pasi
ruošę kalbėti, ki t i buvo net sau 
pasirašę porą minčių. Štai kai 
kurios mintys, pareikštos Tary
bos kandidatų. Mintys parodo jų 
nuota ikas bei nuomones. 

Jūratė Budrienė ragino išei
vius būti dvasiniai stipriais. Lie
tuvos laukia šviesi atei t is , 
norime ją gelbėti, ar ta i būtų 
nuo jos pačios, ar nuo mūsų. 
Mūsų bendradarbiavimas, tai 
kaip lietolingis. 

L i n a s Gylys priminė publi
kai, koks užimtas jaunos šeimos 
gyvenimas (bet užimti esame vi
si, pareigingi ir atsakomybę jau
čiantys žmonės!-rk). 

Birutė Jasai t ienė užsiminė, 
kad sekmadienio veikėjai nėra 
patys darbingiausi. 

A l b i n a s K a r n i u s jaučia pa
reigą kandidatuoti , kai 10 as
menų pasirašė už jį kaip kan
didatą. Palyginti nauja Michia-
nos apylinkė pasinaudoja jo vi
suomeninės veiklos patyrimu, 
tuo galėtų pasinaudoti ir JAV 
LB Taryba. Kandidatai visi turi 
tiesos, pagal A. Karnių — reikia 
pažiūrėti , ar bus galima įgy
vendinti bent pusę jų norų ir 
vilčių. 

S v a j o n ė Kere ly tė pareiškė 
mintį, kad Lietuvių Bendruo
menė jungia m u s visus. 

R e g i n a N a r u š i e n ė jaučia, 
kad JAV LB Taryba turėtų būti 
perorganizuota. Taryba turėtų 
ir galėtų daugiau atlikti. Reikia 
rasti naujų būdų dirbti su Lietu
va, o JAV-se prijungti naujų 
žmonių į lietuvišką gyvenimą. 

R ė d ą Ardy t ė -P l i u r i enė už
siminė, kad apylinkės pirminin
kės darbas kar ta i s ne vien 
garbės postas. Reikia ruošti 
maistą minėjimams ir geguži
nėms. J i jaučia pareigą ir at
sakomybę dirbti Lietuvių Bend
ruomenėje, prisidėti savo idėjo
mis bei energija. 

J u o z a s Polikait is jaučia, kad 
j aun imas yra esminis išeivijos 
branduolys — reikia rasti būdų 
surišti jaunimą ir išeivijos lie
tuvišką švietimą su Lietuva. 
J aun imas visur yra panašus, 
imlus — reikia rasti bendravimo 
būdų. Reikia išvystyti plates
nius planus. Reikia rūpintis lie
tuvių išeivijos kultūrinio gyve
nimo ateitim. 

Dr . A n t a n a s R a z m a pasi
džiaugė įvairių asmenų pilnu 
kandidatų sąrašu. 

Dr. T o m a s R e m e i k i s teigė, 
kad Lietuvių Bendruomenė dar 
nerado apibrėžimo. Jo manymu, 
ga l ima koncentruotis nauja 
veiklos kryptim, interesus su
vienodinti su Lietuva. Lietuvių 
Bendruomenės narių motyvaci
ja, ta i jos gyvastingumo už
t ikr inimas. 

L i u d a s S lėnys pasisakė, kad 
esąs griežtųjų mokslų žmogus. 

1991 m. Rita Dirsė filmuoja Vilniaus lietuvius, šaltą sausio men rytą besi
šildančius prie ugnelės. 

Ilgametė Vasario 16 šios $v«>ntes or^ni7..tor.« amerikiečių tarpe Victona 
Jarobson su Ken Lietuvos garbes kons Vaclovu Kleiza St. Petersburg, FL. 
S m vasario 16 d _ . . . „ _ _ , 

Nuotr. EI vyro* Vodop«lien*» 

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

F I L M A S 

Dokumentinis filmas (vaizda
juostė) „Baltic Fire" buvo išleis
tas 1993 meta is Kanadoje. 
Paruoštas kinematografės Ritos 
(Zoe) Dirsės, kur i ilgus metus 
dirba su National Film Board of 
Canada. Jos sritis — dokumen
tiniai ir meniniai filmai. Yra 
daug jų išleidusi, nemažai 
premijuotų. Fi lmavimo rei
kalais Rita plačiai keliauja 
po visą pasaulį. Tokiu būdu. 
1993 metais sausio mėn. bai
siųjų įvykių metu ji buvo Lietu
voje bei Latvijoje. Nors gimusi 
ir mokslus ėjusi Kanadoje, Rita 
puikiai moka šių dviejų kraštų 
kalbas (tėvas lietuvis, mama 
latvė). Todėl jos padary tas 
filmas yra ne t ik užfiksavimas 
įvykių, turėjusių lemiamos 
reikšmės Baltijos ir visų Rytų 
Europos kraštams, bet tai yra ir 
jos pačios asmeniška patirtis bei 
jautrūs išgyvenimai, kuriais ji 
meniškai perpina filme rodomus 
įvykius. 

Vaizdajuostė tęsiasi apie 55 
minutes. Pasakojimai atliekami 
anglų "kalba, o dainų ir išgirstų 
žodžių v e r t i m a i pa rodomi 
ekrane. Filmo pradžioje, prieš 
akis slenkant Vilniaus pano
ramai, Rita trumpais žodžiais 
pasakoja apie didingą Lietuvos 
praeitį, sovietų okupaciją ir Bal
tijos kraštų kovas už laisvę. 

Jo manymu, reikia stiprinti 
išeivijos institucijas, tik tada 
galėsime bandyti finansiniai ir 
ekonomiškai bei moraliniai pa
dėti Lietuvai. 

Bi ru tė Vindaš ienė sakėsi, 
kad nuo 1954 m. mato LB svar
bą — ji netrukdo lietuviškoms 
organizacijoms veikti ir pripa
žįsta vieną ir kitą nuomonę. Jau 
padedame Lietuvos naš la i 
čiams, seneliams ir medicinine 
pagalba. O Amerikoje tur ime 
pareigą paveikti amerikiečius, 
kai jie rašo apie mūsų tautą. 

Aleksas Vi tkus jaučiasi, kad 
jis yra centristas. Jo stiprybė 
organizacinėje sferoje. Jis džiau
gėsi, kad Lietuvių Bendruome
nė nėra nusistačius prieš senes
nę kartą. 

Kandidatų pristatyme dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių 
negalėjo dalyvauti Salomėja 
Daulienė, P e t r a s Kisiel ius , 
Gražina Liautaud, Vytas Naru
tis, Linas Norusis, Jonas Rač
kauskas, Leonidas Ragas, Kęs
tutis Sušinskas, Birutė Vilu-
tienė, Rima Binder, Zigmas 
Grybinas, Arvidas Jarašius ir 
Aušrelė Sakalaitė. Kai kurie K. 
Laukaičiui buvo pasiuntę trum
pus pasisakymus, visų neiš
girdome. Teko tik girdėti, jog 
Aušrelė Sakalaitė džiaugiasi, 
kad Lietuvių Bendruomenės 
veikėjai mažesnėse vietovėse 
turi progos lygiateisiškai kan
didatuoti į JAV LB Tarybą. Vi
sų kandidatų praeities darbai ir 
lietuviška veikla turės kalbėti 
už save, ir jų gyvenvietėse bal
suojantys turės žinoti, už ką bal
suoti. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
XIV Tarybos rinkimai, kaip 
spaudoje ne kartą buvo skelbta, 
bus balandžio 30 gegužės l d. ir 
gegužės 7 8 d. 

Ramunė Kubiliūtė 

Vaizdas greit pasikeičia į Sausio 
13-tosios t rag iškus įvykius. 
V i l n i u j e , ap i e p a r l a m e n t o 
rūmus matome didžiulę žmonių 
minią. Kas pajėgdamas, tempia 
meta l ines užtvaras barikadoms 
paruošt i . Visų veidai rimti, kie
t i ; pasiryžę viskam — net mir
t i . Grėsmingiems sovietų tan
k a m s šiurpiu dundesiu riedant 
Vi ln iaus gatvėmis ir jų karei
v iams pasiruošusiems šauti į 
minią, beginkliai žmonės savo 
krūt inėmis užstoja kelią. Nemė
to akmenų, nekelia kumščių, 
bet dainuoja. Sutartinai, ga
l ingai , kai kurie pro ašaras. 
V e r k i a m ir mes. kurie žiūrim: 
per Atlantą, per plačią erdvę 
jung ias i ašaros ir širdys... Dai
nuojant i revoliucija?! Negir

dėtas dalykas. Net tankai trum
pam stabteli. Tik t rumpam. 
Keturiolika žuvo. Pirmoji po 
tanku krito Loreta Asanavičiū
tė. Vos 20 metų sulaukus. Ma
tom ją, tokią jauną, tokią gražią 
ir mirštančią. Graudi laidotuvių 
eisena — žvakės, gėlės, „Mari
ja, Marija"... 

Dienas, naktis ir savaites 
žmonės saugo p a r l a m e n t o 
rūmus. Tankai vis nesi traukia. 
R i t a i p a v y k s t a p e r ž e n g t i 
bar ikadas ir gauti audienciją 
pas prezidentą Vytautą Lands
bergį, vis tebelaukiantį pasau
lio moralinės paramos. 

Vaizdajuostės antroje, kiek 
ilgesnėje dalyje matom panašius 
įvykius Latvijoj. Žymi vieta ski
r iama to krašto filmo operato
riaus Andris Šlapins žuvimui ir 
laidotuvėms. Po to dar kar tą 
grįžtam į Vilnių, kur jau vyksta 
pirmieji Lietuvos a tg imimo 
planai ir žingsniai. Užbaigiama 
Landsbergio vizitu į Kanadą. 

„Baltic Fi re" filmą gal ima 
užsisakyti pas Ritą Dirsę, skam
binant į Montrealį, Kanadą 
telefonu: (514) 282-6582. 

Vikt. Z a k a r i e n ė 
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• M. K. Čiur l ionio galerija 
Kaune atidaryta 1925 m gruo
džio 13 d. 

• Anglija, Prancūzi ja , Itali
ja ir Japonija 1922 m. gruodžio 
29 d. pripažino Lietuvą de ju re . 

T Vilkijos Liaudies Amatų Mokykla 
Kvlačla Jus į vieno* savaitės liaudies mano darbų stovyklą, 

kuri įvyks liepos mėnesį po „Dainų Šventės" 

Pratockito «avr> uioinaoo ' lOtiiurtto nraloicrlami cavaitA \Zillritrx mifxtf> nra.7iniA 
Nemuno pakrantėje. Vilkijos Liaudies Amatų Mokykloje Išmokite žiesti molinius 
puodus — liaudies keramiką, austi kaimo staklėmis senoviškais raštais Jei norite 
dar padainuoti ir pasišokti bei paklausyti liaudies dainų, išmokti lietuviškų žaidimų 
ir pagyventi lietuviško kaimo nuotaika, užsirašykite j šią savaites stovyklą Vilki
joje 

š i privati Dalios ir Zigmo Kalesinskų Liaudies Amatų Mokykla, aprūpins jus 
visomis medžiagomis, reikalingomis visiems liaudies meno darbams Gyvensite 
mokyklos bendrabutyje. Savaitei kaina 400 Lt. suaugusiems. 200 Lt vaikams 
Registruotis iki gegužes 30 d. 

Paraiškas~slųskite: Liaudies Amatų Mokykla. Kauno g 18. Vilkija. Kauno ra
jonas. Lithuania; Tel. (370-7) 556-626; 556-627 tarp 10-17 valandos Lietuvos 
laiku. 

Garantuojame, kad \ namus parsivešite savo rankomis padarytą darbelj. malo
nius prisiminimus ir gerą nuotaiką. Dalia Ir Zigmas Kalesinskai. 

Amerikoje dėl smulkesnių žinių galite kreiptis: Dalė Lukienė. tel : (301) 
963-0763, 100622 Great Arbor Dr., Potomac, MD 20654. 

We Ship UPS 

Užsi imam mais to t iek imu (catering) 

talman 

312-434-9766 

delicatessen 
V ilgis Catering 

Skaniaus i l ietuviški gaminiai 
Geriausias spaudos rinkinys Čikagoje1 

262A West 69th Street. Chicago. IL 60629 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
1994 METŲ GRUPINĖS KELIONĖS 

701. Lietuva - Kopenhaga 
702. Lietuva - Dainų šventė - Kopenhaga 
703. Skandinavija - Danija. Švedija.Norvegija 
703a. Skandinavija - Danija. Švedija. Norvegija 

Įskaitant kelionę į Dainų Šventę 
704. Kelionė po Pabaltijį 

705. Lietuva - Viena 
706. Alaska - Princess Cruises 

birželio 13-26 d.d 
liepos 2-17 d c! 

liepos 15-29 d d 
!:epos 16-29 d.d 

liepos 30 -
rugp 13 d.d 

rugpjūčio 7-21 d d 
rugpjūčio 11-22 d d 

Siūloma specialias kainas į Dainų/Šokių Šventą Lietuvoje 1994 
Dar turime labai ribotą skaičių vetų sekančiom datom: 

į Čikagą 
liepos 11. 13. 16 20. 21. 23. 30 d d 

i i Čikagos 
birželio 23 30 d d. 
liepos 2. 3 d,d 

I i Newark 
liepos 1 d. 

I i Seattle 
birželio 30 d. 

I i Los Angeles 
birželio 26 d. 

į Newark 
liepos 16. 19. 23 d.d 
į Seattle 
liepos 19 d 
į Los Angelas 
liepos 17 d 

Galima pasirinkti išvykime ir grįžimo datas iš aukščiau pasiūlytų 

Kaina: 
iš Čikagos 
iš Newark 
iš Seattle 
iš Los Angeles 

$1.025.00 
S 865.00 

$1.140 00 
$1.140 00 

Prie kainų reikia pridėti mokesčius 
Informacijai prašoma kreiptis tel 708-422-3000. Darbo vai pirmd . 

antrd . t tečd. ketvird ir penktd 9 v r. - 5 v. p.p. ir šeštd 9 v.r. -1 v. p.p. 
American Travel Sarvlce 9439 S. Kedzle Ava. , Evergreen Park. 
IL 60642 

K A T A L I K Ų R A D I J A S 
L E N K I J O J E 

Lenkijoje veikia 62 katalikų 
radijo stotys, vad. „Marijos radi
jas"! Jos pagrindiniai siųstuvai 
veikia Bydgoščiuje ir Torunėje. 
Įdomu tai, kad tos laidos nesi
verčia iš reklaminiu skelbimu. 

o gyvuoja tik iš aukų. Visi ben
dradarbiai yra neapmokami 
savanoriai. Bažnyčia palaiko 
radijo tinklą, nes spauda dažnai 
kritiška Bažnyčios nuostatams, 
kaip pav. abortų klausimu. Sto
čių vadovai neretai susilaukia 
grasinimų, o kartais yra net at
jungiama elektra. 

T R E J Ų M E T U 
M I R T I E S S U K A K T I S 

A.tA. 
JOHN 

HENSON 

Viešpats išsivedė a.a. John į Amžinuosius Namus, j tobula 
grožį ir džiaugsmą 1991 m. kovo 22 d. 

Palikau viena jo ilgėtis, dirbti ir laukti, kada ir mane 
Viešpats pasišauks. Švč. Jėzaus Širdie. Tavimi pasitikiu, nes 
meile nemiršta. 

9r. Mišios už a.a. John bus aukojamos kovo 22 d., antra
dienį, 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir kovo 23 d. 8 vai. 
ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. 

Visus draugus prašau pasimelsti už a.a. John. 

Žmona Sabina 

Net ikė ta i , kovo 18 d.. Los Angeles. C A. mi rus 

i t ' T j * i I T ' T * T r T T C T A f T T F V r i 
*J V_ l t / 1 1 'J \s 1 m \J I %fw3 M. j . M. M. M. » U H *~sn. 

prislėgti , užjaučiame, k a r t u liūdime, su ALGIRDU 
GUSTAIČIU. 

Vytautas ir Irena Griežė Jonynai 
Almus ir Nijolė Šalčiai 

Mūsų 

mirus 

geradariui 

A.tA. 
JONUI KAPČIUI 

. jo žmona IRENĄ, gimines ir artimuosius nuo-
širdžiai užjaučiame. 

Stasė ir Pranas Staneliai 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
FUNERAL D I R E C T O R S 

a n d EUDEIKIS F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. C A L I F O R M A AVE. 
TOvVN OF LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

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

LACK & SONS 
FUNERAL D I R E C T O R S 

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

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

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

M A R g i l T T F PARK 2533 W 71st STREET 
CICFRO 1446 S 9 M AVE. 

PAI.OS M U S 10201 S. RPBFRTS ROAP 
l.EMONT 12401 S ARCHER AVE ( t DERBY RD | 
I FMOVT LOCATON O H \ 1 \ ( , I A \ L A R > 1<*>4 

ALL PHONES 
C H I C A G O 1-312-476-2345 

CHICAGO & SL BURBS 1-800-994-7600 

file:///Zillritrx
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„Draugo" koncertas j au 
rytoj! Kur? Marijos aukšt. mo
kyklos auditorijoje. Kada? 
Trečią vai. po pietų. Kas atlieka 
programą? „Dainavos" an
samblis, vadovaujamas muz. 
Dariaus Polikaičio. akompa 
nuojant Ričardui Šokui, ir Biru
tė Vizgirdienė. Ką kviečiame 
pasiklausyti? Visą lietuviškąją 
visuomenę iš Čikagos ir toliau, 
nes koncerto pelnas skiriamas 
mūsų dienraščio leidimui 
paremti. 

Šį vakarą , kovo 19 d . 6 vai. 
Jėzuitų koplyčioje bus auko 
jamos šv. Mišios už Lietuvos 
pensininkus bei invalidus. 
Mišios įvyks Studentų atei
tininkų suruoštosios ..Pava
sarinio apsitvarkymo" dienos 
pabaigoje (jas taip pat užprašė 
studentai ateitininkai). Mišias 
aukos kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
Kviečiame visus dalyvauti, iš
re išk iant savo vienybę ar 
sunkiai besiverčiančiais savo 
tautiečiais, o taip pat prisidėti 
aukomis, kurias Studentų atei
tininkų sąjunga persiųs Lietu
vos ,.Caritas" labdaros sąjū
džiui. 

C i ce ro K l a i p ė d o s J ū r ų 
šaulių kuopos metinis narių 
susirinkimas įvyks š.m. kovo 27 
d., sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
Mišių, Sv. Antano parapijos raš
tinių name 1510 S. 49 Court. 
į ė j i m a s 13 SGliO. OUMU n m i m e 
visų kuopos narių dalyvavimas 
yra būtinas, nes tuo metu. be 
einamųjų reikalų, bus renkami 
atstovai į LŠS išeivijoje dalinių 
atstovų suvažiavimą. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Dėmesio! Š. m. kovo mėn. 
20 d., sekmadienį, 2 vai. p.p. 
Šaulių namuose, 2417 W. 43 St.. 
bus rodomas filmas ..Partizanų 
takais' ' ir „Šaulių veikimas 
Lietuvoje". Maloniai kviečiame 
visus dalyvauti. Įėjimas — auka. 
Vytauto Didž. Šaulių rinkti
nė. 

(sk) 

x Kaune, Žaliakalnyje pri
einama kaina išnuomojamas 
gražus kambarys su visais pato
gumais ir maistu. Dėl informa
cijos kreiptis tel 708-562-2484. 

(sk) 

x Algis Luneckas, turis ilgų 
metų patyrimą, padės jums 
užpildyti „income tax" formas. 
Dirba šeštadienais. Marųuette 
Parke ir. reikalui esant, gali at
važiuoti į namus. Valandos susi
tarus, tel. 312-778-0800. 

<sk> 

Del teisiniu patarimu 
Illinois ir Florida valstijose 

kreipkitės j advokatą 
BRYAN R. BAGDADY, PC. 
25 Northwe$t Pt. Blvd., Suite 550 

Eik Grove VilUg«, IL 6000T 
C08) 2W-O033. Fax (708) 364-4603 

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

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

Tel. (708) 301^*866 
Valandos pagal susitarimą 

Švč. M. Marijos Gimimo pa 
rapijoje Marąuette Parke šį sek
madienį, 10:30 vai. r. Mišiose 
prasideda trijų dienų rekolekci
jos — Gavėnios susikaupimas. 
Jam vadovauja kun. Rimas 
Gudelis (iš Lietuvos, Panevėžio 
vyskupijos). Rekolekcijos vyks 
šia tvarka: sekmadienį Mišios 
10:30 v. ryte ir pritaikytas pa
mokslas; pirmadienį Mišios 9 
vai. ryte ir pamokslas; antra
dienį ir trečiadienį — 6:30 vai. 
vakare — Mišios ir pamokslas. 
Kviečiame šioje sielos atsigai
vinimo šventėje dalyvauti 
parapijiečius, buvusius parapi
jiečius ir lietuvius iš arti, iš toli. 
Taip pat primename, kad šioje 
parapijoje religinis koncertas 
bus Verbų sekmadienį, kovo 27 
d., 2 vai. p.p. Tai bus gera pro
ga dar kartą pagyvinti Gavėnios 
susikaupimo nuotaika ir kartu 
pasiruošti Didžiosios savaitės 
rimčiai. 

Sol. Irena Milkevičiūtė, Lie
tuvos Operos primadona, vėl 
grįžta į Čikagą ir čia balandžio 
17-os dienos ,,Pilėnų" operos 
spektakyje atliks Eglės. Margi
rio dukters, partiją. Jos meninio 
vizito metu ją čia globos Sofija 
ir Stasys Džiugai. 

Vyresniųjų lietuvių centro 
ruošta išvyka j Rosemont 
Horizon — pamatyti „Cinderel-
la", išvyksta trečiadienį, kovo 
23 d., 9 vai. ryto. nuo Seklyčios. 

Velykų pusryčiai Seklyčioje 
ruošiami balandžio 3 d., sekma
dieni. 9 vai. ryto. Prašoma 
registruotis iš anksto Seklyčioje. 
ar tel. 312-476-2655. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar 

ba (708) 425-7161. 
(sk) 

x SAGIL'S res toranas yra 
lietuviška valgykla su daugybe 
skaniausių lietuviškų patie
kalų. Neatsilankę nežinosite, 
kaip gausiai, gardžiai ir nebran
giai galite pas mus papietauti. 
Sav. I. Naujokienė. „Sagil V . 
6814 W. 87 St., Burbank, IL 
60459, tel. 708-598-0685. 

(sk) 

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

(sk^ 

x Juozas Bacevičius pa 
. tarnaus Income Tax. namų ir 

apdraudų reikalais. 6529 S. Ke-
dzie Ave., Chicago, (312) 
778-2233 - Casa Blanca. 

(sk) 

DRAUGO"FONDAS 

Čikagos skautu Kaziuko muge at idaryti atvyksta Lietuvos Generalinis konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza ir Lietuviu Skautų sąjungos Tarybos Piranijos pirm. Kęstutis Jecius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Advokatas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Ave. 

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

Virš 20 metu praktiko--
civilinėse ir kriminalinėje bvlose 

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

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

x LITUANICA C & C INC. 
pigiai ir patikimai siunčia siun
tinius ir didesnius krovinius į 
Lietuvą. Perveda pinigus dole
riais. Amerikietiško maisto rin
kinys 42 sv. — $69. 6067 S. 
Pu la sk i Rd., Chicago, IL 
60629. Tel. 1-312-585-8700. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATŲ SAVININKAI! Nore 
dami 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, 3633 S. AR
CHER AVE., CHICAGO, IL 
60609. Tel. 312-927-9091. Sav. 
Petras Bernotas. 

(sk) 

ČIKAGOS LIETUVIŠKU 
PARAPIJŲ IŠLIKIMAS 

Visais laikais bažnyčia yra 
buvusi kultūros ir tautinių bei 
religinių bendruomenių širdimi. 
Tai pasidaro ypač svarbu emig
rantams svetimame krašte. 
Tada kiekvienas sutiktas tau
tietis, šiuo atveju kiekvienas 
lietuvis, tampa tavo broliu, nes 
jis yra ..saviškis". To tautinio 
jausmo vedini, lietuviai emig
rantai kūrė savas parapijas, 
steigė mokyklas, kad jaustųsi 
savųjų tarpe. Bažnyčia turėjo ir 
turi ypač svarbų vaidmenį viso
se tautinėse bendruomenėse. 

Po Antrojo pasaulinio karo at
vykusieji į Čikaga radome net 
šešias lietuvių parapijas. Šian
dien teturime dvi su lietuviais 
klebonais: Švč. Merwlės Mari
jos Gimimo ir Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijas, o Cicere Šv. Antano, jau 
be lietuvių kunigų. Bet tos 
apylinkės lietuviai vis tiek kvie-

Lietuvių Fondo metinis su
važiavimas saukiamas atei
nantį šeštadienį, kovo mėn.26 d. 
Chicagoje, Jaunimo centro ma
žojoje salėje. Registracija pra
sidės 8:30 vai. ryte. Suvažiavi
mo posėdžiai prasideda 9:30 vai. 
ryte. Lietuvių Fondo metinį su
važiavimą šaukia Lietuvių Fon
do taryba, kuriai vadovauja Ma
rija Remienė. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti. 

x Prieš užsisakydami pa
minklą , aplankykite St. 
Casimir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą: matysite grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Gaminame 
paminklus mūsų dirbtuvėje 
paga! jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Prieš pastatant pa
minklą, galėsite apžiūrėti ir įsi
tikinti, kad jis padarytas, kaip 
buvo jūsų pageidauta. Sav. Li
lija ir Vilimas Nelsonai. Tel. 
312-233-6335. 

(sk) 

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

(sk) 

x Dail. A. Dargio kūrinių 
paroda kovo 19 d. iki balan
džio 4 d. Lietuvių Dailės muzie
juje. Lemont, IL. Atidarymas 
šeštadienį, kovo 19 d. 7:30 v.v. 

fsk) 

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

(sk) 

x Ligos draudimas atvyku 
šiems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis pas A. Lauraitį, A. & 
L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609 Tel. 1-312-623-9191. 

(sk) 

čiasi svečią lietuvi kunigą, kad 
sava kalba galėtų melstis, o po 
pamaldų susieina pabendrauti 
tarpusavyje, kas parodo, kad 
bažnyčia jiems yra vienijantis 
elementas. 

Lietuviai jau apleido Šv. Kry
žiaus ir Šv. Jurgio bažnyčias. 
Dabar bėgame iš Marąuette 
Parko ir iš Brighton Parko, o iš
bėgę glaudžiamės prie kita
taučių parapijų Jeigu jau nepa 
tinka apylinke, tai nors su
grįžkime j įprastuosius Dievo 
namus savo kalba Jį garbinti. 
Juk, atsiradę svetimame kračU., 
būtinai norėjome tiktai lietu
viškų pamaldų, reikalavome 
vaikus sakramentams paruošti 
lietuviškai ir t.t. Kodėl dabar to 
nebranginti? Iš lietuviškos šir
dies turi kilti lietuviška malda. 
Yrn l«h«i crr«7u ir u i r t inn 
kuomet matai žmones, jau 
toliau išsikėlusius, sekma
dieniais dar vis atvažiuojančius 
į savo buvusią parapiją garbinti 
Dievą. 

Remkime ir padėkime joms 
išsilaikyti. Šiuo metu ypatingą 
krizę junta Švč. Mergelės Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapi
ja. Gruodžio mėn. jos bažnyčiai 

x „NIDOS" delikatesų par
duotuvė, 2617 W. 71 St., tel. 
312-476-7675, praneša, kad dar 
nevėlu užsisakyti maistą šv. 
Velykoms. Turėsime: anties, 
veršienos, viščiuko, šviežios ir 
rūkytos kiaulienos vyniotinių. 
kumpio, zrazų, viščiuko su sly
va, kimštų viščiuko kojyčių ir 
daug kitų mėsos patiekalų. Iš 
saldumynų turėsime: ežiuku, 
beržo šakų, bobų, gausų pasi
rinkimą pyragų, tortų, sau
sainių ir paskos. Taip pat įvai
rių mišrainių, žuvų ir silkių. 
Darbo vai.; nuo antrd. iki 
penktd. 8 v.r. 6 v.v. Šeštd. 8 v.r. 
4 v. p.p. Kviečiame visus atsi

lankyti į „NIDĄ" ir linkime 
linksmų Švenčių! „NIDOS" sa
vininkai. 

(sk) 

x BALF'ui šiuo metu labai 
reikalingi naudoti rūbai ir ba
tai. Maloniai prašome lietuvių 
visuomenę j tai atkreipti dėmesį 
ir paaukoti švarių, gerame 
stovyje rūbų. BALFas dabar 
ypatingą dėmesį skiria šalpai 
Lietuvoje ir nuolatos siunčia 
rūbų, maisto ir vaistų siun
tinius. Rūbai priimami Centro 
įstaigoje 2558 W. 69 St., Chica
go, IL, tel. 312-776-7582, nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
9-4 v.v. 

(sk) 

x Jei reikalinga įsigyti vai
ravimo teisės (IL Driver's 
License) - kreipkitės į Ed Šu
maną, tel. 1-708-246-8241. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų 
ir kitų įvairių mokesčių for
mas. Reikalui esant, atvyksta 
į namus. Kreiptis: Raymond 
C. Polikaitis, Accountant, 
tel. 708-597-9454 arba 708-
371-2184. 

(sk) 

sueina 30 metų ir dabar būtinai 
reikalingas naujas stogas, kuris 
kainuos 300,000 dol. Reikalinga 
visų esančių ir buvusių para
pijiečių pagalba. Šią bažnyčia 
padėjome statyti jau ir mes, po 
II pas. atvykusieji lietuviai. Čia 
mūsų vaikai mokėsi ne tik ang
liškai, bet ir lietuviškai, čia jie 
priėmė pirmąją Komuniją, 
Sutvirtinimo sakramentą, o 
daugelis čia ir susituokė. 

Žinodami kas atsitinka, kai 
parapijiečiai pasirodo abejingi 
savo bažnyčios išlaikymui, neat
sisakykime ateiti į pagalbą 
uždengti naują stogą mums tiek 
daug davusiai bažnyčiai Brigh
ton Parke. Šioje apylinkėje yra 
gausu bažnyčių. Viena, galima 
sakyti, kone ne skersai gatvę. 
Je igu neįstengsime savo 
aukomis ši uždavinį atlikti, 
arkidiecezija mums to nepa
darys ir būsime prijungti prie 
kaimyninės parapijos, o mūsų 
bažnyčia bus uždaryta. Tas jau 
atsitiko daugeliui bažnyčių 
Čikagoje. Čia nėra bauginimas, 
bet faktas, dėl kurio reikia la
bai rimtai susirūpinti. 

Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos kle
bonas Antanas Puchenskis 
skelbia stogo fondo vajų. kuris 
prasideda jau šį sekmadienį, 
kovo 20 d. Parapijos salėje šį 
sekmadienį veiks šv. Juozapo, 
šv. Kazimiero ir šv. Patriko 
„stalas", t.y. kavutė ir pa
bendravimas po kiekvienų 
Mišių. Čia bus gera proga pasi
imti savo „aukos pasižadėjimo" 
kortelę ir pasivaišinti bei 
pabendrauti su draugais. Visi 
laukiami. 

S. D. 

Pe t ras J . Petrėnas, Sudbu 
ry. Ont., Kanadoje, atsilygin
damas už siuntinėjamą „Drau
gą", šio dienraščio išlaikymui ir 
už kalendorių bei kalėdines kor
teles atsiuntė dar ir šimto dole 
rių auką. Nuoširdus ačiū jam už 
tai ir kad nepamiršo čekį išra
šyti doleriais. 

x Tautodailininkė Uršulė 
Astrienė iš Grand Rapids, 
Michigan, mokys, kaip marginti 
Velykinius margučius lietu
višku būdu, š.m. kovo 26 d., 
šeštadienį, Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Bus dvi pa 
mokos, 1:30 vai. ryto ir 1 vai. 
p.p. Norintys pamokose daly
vauti , prašom skambinti į 
muziejų darbo valandomis, nuo 
10 v. r. iki 4 v. p.p. 

(sk) 

x A.a. Bertos Kelertienės 
prisiminimui, Vytautas Černius 
paaukojo $100, „Saulutei", 
Lietuvos našlaičių globos bū
reliui. „Saulutė" nuoširdžiai 
dėkoja ir užjaučia a.a. Bertos 
Kelertienės artimuosius. 

(sk) 

x Smuikininko R Katiliaus 
koncertas Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, IL, penkta
dienį, kovo 25 d., 7:30 v.v. 
Akompanuoja L. Dorfmanas. 
Kviečiame visus. Tel. 708-
257-2034. 

(sk) 
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Iš gaunamų laiškų ir čekių 
Draugo fondui matyti „Draugo" 
skaitytojų nuoširdus rūpestis 
tolimesnio dienraščio „Draugo" 
išlaikymu. Dar nemažai skai
tytojų neatsiliepė ir neprisidėjo 
prie Draugo fondo ugdymo. Dar 
nevėlu tą atlikti ir tapti Drau
go fondo nariais. Didelė padėka 
visiems, fondui paramą suteiku
siems, ir visiems, kurie šią svar
bią mūsų spaudos išlaikymo pa
reigą atliks artimu metu. 

Draugo fondo nariai 

Su 1,000 dolerių; 
Rožė ir Pranas Mačerniai, 

Chicago, IL. 
Su 500 dolerių: 

Vincas Klova, Bell Gardens, 
CA (iš viso paaukojęs 2,000 dole
rių). 

Veronika Paovienė, a.a. Jono 
Paovio a tmin imui , Grand 
Rapids, MI. 

Su 450 dolerių: 
Ramunė Dičius, Dana Point, 

CA. 
Su 400 dolerių: 
Jadvyga Grinius, a.a. Antano 

Griniaus atminimui, Detroit, 
MI. 
Su 250 dolerių: 

Elena Jeneckas, Warren, MI. 
Aleksandras ir Genovaitė Ra-

džius, Baltimore, MD. 
Su 210 dolerių: 

Louis Zurlis, Chicago, IL. 
Su 200 dolerių: 

Julė Šileikis — a.a. Edvardo 
Šileikio atminimui, Toronto, 
Canada. 

Vladas Jasiukonis. Mayvvood, 
CA. 

;„ o „ — u , . ' J " 
Palos Verdes, CA. 

Loreta ir Vytenis Grybauskai, 
Orland Park, IL. 

Henrikas Kabliauskas, Hicko-
ry Hills, IL. 

Pranas ir Teresė Pargauskai, 
Otterville. Canada. 

Bronė ir Felix Mata i t i s , 
Crystal Lake. IL. 

Laima Vaičiūnienė, Chicago, 
IL. 

Roma ir Algis Vedeckas, 
Massapeąua, N.Y. 

Frank Janulis, Chipley, FL. 
Albert J. Yasaitis, San Carlos, 

CA. 
Roma ir Algis Balčiūnai, 

Evergreen Park, IL. 
Dr. & Mrs. J. A. Šonta, Akron, 

OH. 
Cicero Lietuvių namų savi

ninkų klubas, Cicero, IL. 
Marija ir Balys Raugas , 

Delran, N.J. 
Antanina ir Albinas Mickus, 

Cicero. IL. 
Pranas Zaranka, Redford, MI. 
Marija Valiukevičius, Sun Ci

ty, Ca. 

Priešvelykinis sus ikaupi 
mas Jėzuitų koplyčioje ruošia
mas ketvirtadienį, penktadienį 
ir šeštadienį (kovo 24, 25 ir 26 
d.), į vai. vakarais, o užbaigia
mas Verbų sekmadienį 10 vai. 
Mišiomis ir pabendravimu Jau
nimo centro kavinėje. 

x „Pensininko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Rei
kalų Taryba, red. Karolis Mil-
kovaitis, galima užsiprenume
ruoti adresu: 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. Prenu
merata metams JAV-bėse $15, 
Kanadoje ir Europoje nuo š.m. 
kovo 1 d. — $25. Išeina vieną 
kartą į mėnesį. Tai vertinga 
dovana įvairiomis progomis. 

(sk) 

Danutė Jankienė, Redford, 
MI. 

Ada ir Vacius Lelis, Sterling 
Heights, MI. 

Jadvyga ir Edvardas Biskis, 
Placitas, NM.. 

Nata ir Vytautas Aukštuoliai, 
Munster, IN. 

Danutė ir Juozas Doveinis, 
Sterling Hts., MI. 

Bronė Madeikienė, Chicago, 
IL. 

JAV LB Lemonto apylinkė. 
Stasė ir Leonas Kankus, 

Necedah, WI. 
Marija Vaitkienė, Belleville, 

IL. 
Veronika ir Klemensas 

Polikaitis. Midlothian, IL. 
Mr. ir Alberta Astraitė-Singh, 

San Francisco, CA. 
Dr. ir Mrs. Jonas Sidrys, 

Dovvners Grove, IL. 
Stefanija Kaunelis, VVestland, 

MI. 
Daina Kojelytė, Villa Park, 

IL. 
Ilona ir Pe t ras Dapkus, 

Chicago, IL. 
Danutė ir Justinas Prasaus-

kai, Rochester N.Y. 
Filomena Tarulienė, Oak 

Lawn, IL. 
Vincas Brazys, Delray Beach, 

FL. 
Detroito Lietuvių kultūros 

klubas, MI. 
Ignas Medžiukas, Los 

Angeles, CA. 
Juoze ir Jonas Daugėlos, Or-

mond Beach. FL. 
Petre Kinderis, Chicago, IL. 
Sofija ir Vytenis Statkus, N. 

Riverside, IL. 
Victor Chainas, Naples, FL. 
Agota Šuopienė, Chicago, IL. 
Laima ir Aleksas Kulnys, 

Rancho Palos Verdes, CA. 
Danutė ir Vytautas Bindokai, 

Chicago, IL. 

Draugo fondo rėmėjai 

P o 150 dolerių: 
Liudas Tamošauskas, To

ronto, Canada. 
P o 100 dolerių; 

Romanas Stropus, Palos Hills, 
IL. 

Leonas Daukus, Chicago, IL. 
Kun. Joseph J. Grabys, Ams-

terdam, N.Y. 
Kun. Zenon A. Smilga, West-

brook, CT. 
Ona ir Juozas Žilioniai, Cle-

veland, OH. 
Petras ir Auksė Kaufmanas, 

Annandale, VA. 
Janina Miliauskienė, Wor-

chester, MA. 
Mr. & Mrs. John Radas, 

Livonia, MI. 
Zita ir Juozas Petkus, Kirk-

land. WA. 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, 

Valencia, Ca. 
P o 50 dolerių 

Stella Maurukas, Algonąuin, 
IL. 

N. Varnas, SACLANT Cen-
ter. 

Kostas Stankus, Lockport, IL. 
Philippine Vailionis, Munster, 

IN. 
Antanas Luneckas, Chicago 

Ridge, IL. 
Jadvyga ir Jonas Mockaitis, 

New Buffalo, MI. 
Genovaitė Budraitis, Harbert, 

MI. 
Ona Adomaitienė, Sun City, 

AZ 
Aleksas ir Jadvyga Atutis, 

Pleasant Hills, CA. 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 
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