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R. Ozolas baiminasi didžiųjų 
partijų sąmokslo 

Vilnius, kovo 1 d. — Seimo 
Centro Sąjungos frakcijos narys 
Romualdas Ozolas paragino ko
voti su, pasak jo. „kuriamais 
diktatūros projektais" ir užsi
imti valstybine Lietuvos įvaiz
džio propaganda, praneša Algio 
Gedrio Elektroninis Paštas 
(GEP) R. Ozolas sako, kad pa
grindinės tiek kairiosios, tiek ir 
dešiniosios jėgos linksta prie 
vienpartinio valdymo tradicijos 
ir turi diktatoriškų pretenzijų. 

Tokią išvadą jis grindė nuo
girdomis apie neva beveik pa
siektą LDDP ir konservatorių 
slaptą susitarimą pakelti poli
tinių partijų atstovavimo Seime 
ribą iki 79c rinkėjų balsų vietoj 
dabartinių 4 procentų; t.y , kad 
gautų vietą Seime, partija Sei
mo rinkimuose turi surinkti 
bent 4'r rinkėjų balsų. 

Jei taip atsitiktų, naujajame 
Seime įsitvirtintų trys stiprios 
partijos — konservatorių, krikš
čionių demokratų ir LDDP, pa
likdamos vietos geriausiu atve
ju keliems patariamiesiems ma
žųjų partijų balsams, įskaitant 
ir R. Ozolo vadovaujamos Cent 
ro Sąjungos. 

Tokias perspektyvas Romual
das Ozolas vadina diktatūros 
grėsme, o dabartinę padėtį — 
pretenzijomis i ją, nors sutik
damas, kad tai nėra „reali 
socialistinės santvarkos tipo 
diktatūra". 

Romualdas Ozolas 

„Pono Šleževičiaus režimas 
vienu metu labai jau priminė 
diktatūra, bet vos prasidėjo 
visuomenės reakcija i tą gelž-
betonini bloką, jis ėmė kisti ir 
pagaliau subyrėjo", spaudos 
konferencijoje ketvirtadienį sa
kė R. Ozolas. 

Jis taip pat ragino užsiimti 
„Lietuvos informacine ekspan
sija į pasaulį", nes „Lietuvos 
vardas ir gyvenimas yra iškritę 
iš pasaulio sąmonės" Jo nuo
mone, informacija pasauliui 
apie Lietuva tokia skurdi, kad 
„net estų kontekste atrodom 

liliputai". Jis ragino skirti 
„solidžias" biudžeto lėšas ir 
steigti specialų valstybinį 
Lietuvos propagavimo institutą, 
kuris kurtų pozityvų šalies 
įvaizdį. 

Kaip praneša Seimo Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) Spaudos taryba (TSST), 
konservatorių frakcijos seniū
nas penktadienio spaudos kon 
ferencijoje taip pasisakė apie 
R. Ozolo būkštavimus: „La
bai nustebino vieno iš popu
liariausių Lietuvos politikų, R. 
Ozolo samprotavimai apie taria
mą dvipartinės sistemos dikta
tūrą. Stebina elementaraus poli
tologinio supratimo nebuvimas 
ir politinės istorijos neži
nojimas". 

Kubilius teigia, kad diktatūros 
Europoje amžiuje 20-me amžiuje 
kaip tik ateidavo po daugia
partinio parlamento nestabilu
mo ir neefektyvumo. „Visoje 
politologinėje istorijoje Vei
maro Vokietija, kur parlamen
te buvo daug besipešančių ir ne
stabilumo atmosferą kuriančių 
partijų, yra laikoma pavyzdžiu, 
kodėl atėjo Hitlerio diktatūra " 
tvirtino Kubilius. Pasak jo, tai 
taip pat patvirtina ir Musolinio 
Italijos ir negti Lenkijos ar Lie
tuvos pavyzdžiai, kurių istorijo
je panašių bruožų būta. 

„Jeigu kas nors norėtų Lie
tuvoje įvesti diktatūrą, tai ge
riausia būtų padaryti per ne
efektyvų ir nestabilų multi-
partinį parlamentą. Tėvynės 
Sąjunga yra už efektyvią val

džios sistemą, kurią sukuria 
stiprios partijos", sakė A. 
Kubilius. Jis apgailestavo, kad 
R. Ozolas prie diktatorinių 
valstybių priskyrė JAV ir Di
džiąją Britaniją, kuriose yra 
susiklosčiusi dvipartinė sis
tema. „Tai ne pats geriausias 
diplomatinis pareiškimas", tei
gė jis. 

Andrius Kubilius atmetė bet 
kokių sandėrių su LDDP 
sudarymo galimybę, kuo ketvir
tadienio spaudos konferencijoje 
konservatorius buvo apkaltinęs 
R. Ozolas. Konservatorių frakci
jos seniūnas pažymėjo, kad iki 
šiol kaip tik Centro Sąjunga 
sukurdavo vaizdą, kad bendra
darbiauja su LDDP. Jis priminė, 
kad Seimo pirmininko pareigas 
eina vienas Centro Sąjungos 
vadovų Egidijus Bičkauskas, 
kuris taip pat siūlėsi į LDDP vy
riausybę, norėdamas užimti vi
daus reikalų ministro postą. 
„Politologiniu požiūriu atrodo 
gana keista, kai partija teigia 
esanti opozicijoje, bet siūlosi j 
valdančios partijos ministrus", 
stebėjosi A. Kubilius. 

Ozolas ragina visas partijas 
įsijungti į diskusijas 

Vilnius, vasario 29 d. f Elta) -
Seimo narys Romualdas Ozolas 
ragina visas partijas įsitraukti 
į diskusiją dėl demokratines rin
kimų į Seimą tvarkos nustaty
mo, nes , Jeigu bus sukurta dvi
partinė sistema, kalba apie 
diktatūra bus neišvengiama bet 
kuriuo atveju". 

Ketvirtadienį spaudos konfe
rencijoje jis sake, kad, jo dar 
nepatikrintomis žiniomis. 
LDDP ir konservatoriai jau 
praktiškai susitarė jvesti V7t 
ribą, kad patektų \ Seimą Jeigu 
taip būtų nuspręsta. į Seimą 
patektų. R. Ozolo nuomone, 
konservatoriai, krikščionys 
demokratai, galbūt LDDP, ir. 
kaip rodo sociologiniai tyrimai. 

Centro Sąjunga ir Valstiečių 
partija. 

Jis apgailestavo, kad „ir 
kairė, ir dešinė nori pasilikti 
prie vienpartinio valdymo tradi
cijos". Tačiau jis pabrėžė, jog 
Lietuvoje nebus diktatūros: nei 
kairiosios, nei dešiniosios, nes 
„yra jėgų, kurios tam gali pasi
priešinti". 

Remdamasis užsienio lietuvių 
parama, jis garantavo, kad „tai 
bus daroma su visa atsakomy
be". Seimo narys, sugrįžęs iš 
kelionės po JAV ir Kanadą, 
sakė, jog Toronte ir Čikagoje 
jam pavyko sutelkti „koalicijų 
rėmimo grupes". Netgi patys 
konservatyviausi užsienio lietu-

Vaaario 23 d. prezidentas Algirdas Brazauskas (vidury), pasirašęs septintosios vyriausybės pat
virtinimo dekretą, paspaude ranka naujam ministrui pirmininkui Mindaugui Stankevičiui. 

Nuotr. A. Sabaliausko „Dienoje" 

Lietuvos Ortodoksų 
Bažnyčioje ramu, sako 

arkivyskupas Chrizostomas 

Vilnius, vasario 29 d. (AGEP) 
— Vilniaus ir Lietuvos Orto
doksų Bažnyčios arkivyskupas 
Chrizostomas sako, kad jo vado
vaujamai bažnyčiai negresia 
sukrėtimai, panašus į įvykius 
Estijoje ar Suomijoje. , ,Ne. Ar
timiausiu metu nieko panašaus 
įvykti negali", kalbėdamasis su 
korespondentu trečiadienį sakė 
arkivyskupas Chrizostomas, ku
ris iš Vilniaus vadovauja Lie
tuvos Ortodoksų bažnyčiai, pa
valdžiai Maskvos patriarchatui. 

Kaip skelbta vasario 29 d. 
„Drauge", Rusijos Ortodoksų 
Maskvos patriarchatas nutarė 
nutraukti santykius su Kons
tantinopoliu, taip atsakydamas 
į pastarojo sprendimą susigrą-

Lietuva minės 
V. K. Banaičio 

sukakti 
Vilnius, vasario 28 d. (Elta) -

Lietuvoje valstybės lygiu mini
mos kompozitoriaus Viktoro 
Kazimiero Banaičio 100-osios 
gimimo metinės. Vieną pirmųjų 
jubiliejinės programos renginių 
—. V. K. Banaičio jaunųjų voka
listų konkursą — vasario pabai
goje jau surengė Lietuvos Muzi
kos Akademija ir Vytauto 
Landsbergio fondas. Pirmąją 
konkurso premiją pelnė prof. 
Virgilijaus Noreikos klasės 
studentas Audrius Rubežius. 

Kovo 5 d. numatytos kompozi
toriaus 100-ųjų gimimo metinių 
minėjimo iškilmės jo gimtinėje 
— Sintautų bažnyčioje, Šakių 
kultūros namuose. Kovo 6 d. V. 
K. Banaičio asmenybei ir kūry
bai skirta mokslinė konferenciįa 
ir jo kūrinių koncertas vyks 
Lietuvos Muzikos Akademijoje. 
Kovo 8 d. jubiliejinis koncertas 
rengiamas Kauno muzikiniame 
teatre, o kovo 12 d. — Vilniuje, 
Nacionalinėje filharmonijoje. 

Kovo viduryje Kauno muziki
niame teatre planuojama emi
gracijoje sukurtos K. V. Ba
naičio operos , .Jūratė ir 
Kastytis" premjera. Lietuvoje ši 
opera statoma pirmą kartą. Vil
niuje esanti „Baltų lankų" 
leidykla išleido muzikologės 
Onos Narbutienės monografiją 
apie V. K. Banaitį. 

viai, R. Ozolo nuomone, „vien
partinio valdymo pasirinkimą 
vadina katastrofišku". 

žinti savo juriadikcijon Estijos 
Ortodoksų bažnyčią. 

Vilniaus arkivyskupas Chri
zostomas sako, jog neturi pa
kankanti išsamios informacijos 
apie Estijos ir Rusįjos Orto
doksų bažnyčių skilimą, tačiau 
linkės m a n y t i ^ H dėl to kalta 
Estijos valdžia. Tai jis aiškina 
tuo, kad, jo vertinimu, Lietuvos 
pilietybės, religinių bendruo
menių bei restitucijos įstatymai 
daug palankesni nei Estijos, 
nors ir Lietuvoje galima nusis
kųsti dėl kai kurių biurokratų. 

Arkivyskupas Chrizostomas 
gerą Lietuvos Ortodoksų baž
nyčios padėtį taip pat grindžia 
tuo, kad katalikybė Ortodoksų 
bažnyčiai artimesnė nei pro
testantizmas. Tai, kas įvyko 
Estijoje, jis vertina kaip tra
gediją stačiatikių tikėjimui. 

Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchas Aleksijus II vasario 

23 d. laišku jam pavaldžios Esti
jos Ortodoksų bažnyčios arki
vyskupui Kornilijui pranešė, 
kad Konstantinopolio patriar
cho sprendimas „nuo šiol su
darys kliūčių" Rusijos Orto
doksų bažnyčios bendravimui su 
Konstantinopolio patriarchatu. 

Estijoje faktiškai veikia dvi 
Orotodoksų bažnyčios, iš jų 
viena siekė kanoninės priklau
somybės Konstantinopoliui, o 
kita, vadovaujama Kornilijaus, 
yra išsaugojusi 1940 m. įvestą 
priklausomybe Maskvos patriar
chatui. Pirmoji bažnyčia Esti
joje oficialiai įregistruota Esti
jos Apaštališkosios Ortodoksų 
Bažnyčios vardu, antroji bažny
čia šios registracijos nepri
pažįsta. 

Vasario 20 d. Konstantino
polio patriarchatas nutarė at
sakyti į pastarosios bažnyčios 
prašymą, vienašališkai paim
damas ją savo jurisdikcijon. 

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad dėl Estijos 
Ortodoksų krizės visus san
tykius nutraukė Suomijos ir 
Rusijos Ortodoksų bažnyčios. 

Vyriausybė ribos biudžeto 
išlaidas 

Vilnius, vasario 29 d. (AGEP) 
— Ministras pirmininkas Min
daugas Stankevičius sieks pra
vesti sprendimą smarkiai apri
boti biudžeto išlaidas. Jis ketina 
siūlyti iš biudžeto išlaikomoms 
įstaigoms laikinai nepirkti kom
piuterių, automobilių, taip pat 
sustabdyti statybas, finansuo
jamas iš valstybės biudžeto. 
Spaudos konferencijoje ketvir
tadienį M. Stankevičius sakė, 
kad tokį sprendimą ministrų 
kabinetas priims galbūt jau 
ketvirtadienį. 

Galimą sprendimą sustabdyti 
statybas premjeras pavadino 
drastišku, nes. anot jo, bus 
sustabdytos visos statybos. 
Tokių priemonių vyriausybė 
priversta imtis dėl blogo 
biudžeto vykdymo. Biudžeto pa
jamos nuo plano dabar atsilieka 
maždaug 40 milijonų litų. Ta
čiau tokio atsilikimo M. Stan
kevičius nelaiko tragišku ir sie
ja jį su metų pradžia. 

Smarkiai sumažinti išlaidas 
ministras pirmininkas siekia. 
norėdamas pirmiausia išmokėti 
žmonėms atlyginimus, pensijas 
bei atsiskaityti su Rusija už 
gamtines dujas 

Lietuvos Dujų bendrovės sko
la Rusijos įmonei „Gazprom" 
dabar siekia apif 36 milijonus 

dolerių. Svarstomos galimybės 
ją padengti iš paskolų ar vy
riausybės vertybiniais popie
riais, nes valstybės biudžete 
lėšų tam nėra, sakė M. Stanke
vičius. 

Komentuodamas galimybes 
pagerinti energetikos finansinę 
padėtį, ministras pirmininkas 
minėjo planus decentralizuoti šį 
ūkį bei didinti energijos kainas. 

Lietuvos prezidentas 
lankysis Pietų 

Amerikoje 

Vilnius, vasario 26 d. (Elta) -
kovo viduryje Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas su 
oficialiu vizitu lankysis ketu
riose Pietų Amerikos valstybėse 
— Argentinoje, Urugvajuje, Bra
zilijoje ir Venezueloje. Preziden
to patarėjas užsienio politikos 
klausimais ambasadorius Justas 
Paleckis sakė, kad kovo 12 d. 
prasidedančio maždaug dešim
ties dienų vizito metu ketinama 
pasirašyti keletą ekonominio 
bendradarbiavimo sutarčių. 

Pasak Paleckio, surengti šį 
vizitą planuota dar prieš metus, 
tačiau jis vis buvo atidėliojamas. 
Atvykti į Pietų Ameriką A. Bra
zauską nuolat kviečia Brazi-

Lenkija a tmeta 
Rusijos s iūlymus 

Varšuva, vasario 27 d. (Reu
ters) — Lenkija antradienį sta
čiai atmetė Maskvos pasiūly
mus perjos teritoriją vesti kelią. 
jungiantį Baltarusija su Kara
liaučiumi. Lenkijos transporto 
ministras Boguslaw Liberadzki 
pasakė, kad Lenkijos vyriau
sybė neleis jokio pobūdžio spe
cialios paskirties keliui kirsti 
jos šiaurrytinį kampą (Suvai 
kus), kuris skiria Karaliaučių 
nuo Baltarusijos. „Mes nenuma 
tome pritarimo jokiam ekstra-
teritoriniam keliui. Taip pat 
nenumatome jokių dvišalių ar 
trišalių sutarčių dėl tranzito iš 
Karaliaučiaus", pareiškė Libe-
radzki spaudos konferencijoje. 

Anksčiau tą pačią dieną Rusi
jos prezidentas Boris Jelcin, pra 
nešdamas apie glaudesnius ry
šius su Baltarusija, pasakė ko
respondentams, kad sieks Var
šuvos pritarimo kurti kelią, jun 
giantį Baltarusiją ir Kara
liaučių. „Planuojame pasiekti 
susitarimą su lenkais, kad per 
jų teritoriją būtų pastatyta kelio 
atkarpa", pareiškė B. Jelcinas, 
pasirašęs bendradarbiavimo 
sutartį su Baltarusijos prezi
dentu Aleksandr Lukašenko. 

Rusijos sutartyje su Baltaru
sija numatomas didesnis abiejų 
šalių bendradarbiavimas eko
nominėje, karinėje ir policijos 
apsaugos srityje. Kelias, jun
giantis Baltarusiją su Karą 
liaučium pakeltų Baltarusijos 
prekybą, nes duotų išėjimą į 
Baltijos jūrą. 

1991 metais žlugus Sovietų 
Sąjungai, Rusijos valdoma 
Karaliaučiaus sritis tapo atskir
ta nuo Rusijos, Lietuvai tapus 
nepriklausoma valstybe. Vėliau 

tais metais nepriklausomybę 
paskelbus ir Baltarusijai, iš 
Sovietu Sąjungos atsikūrusi 
Rusija nebeteko sienos ir su 
Lenkija. 

Kuri laiką nebuvo aišku, ar 
Rusija turėjo alternatyvius pla
nus kelią iš Baltarusijos vesti 
per Lietuvą, bet trumpiausias 
atstumas (apie 100 km — 60 
mylių' tarp Baltarusijos ir Ka
raliaučiaus yra per Lenkiją. 

Lenkijos užsienio reikalu 
ministerija informavo, kad ne
gavo oficialaus pranešimo iš 
Rusijos apie toki planą, ir pri
dūrė, gal toks klausimas iškils 
Varšuvoje lankantis Rusijos 
užsienio reikalų ministrui Jev-
genij Primakov. 

Lenkijos žinių agentūra PAP 
pranešė, kad Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos atstovas 
Pawel Dobrowolski informavęs, 
jog Lenkija apie tokius sužino
jusi iš žinių pranešimu ir kad 
pirminiais vertinimais Rusijos 
pasiūlymai neatrodo esą palan
kūs Lenkijai. 

Dobrowolski pažymėjo, kad 
Lenkija tokiems planams prie
šintųsi ir dėl kitų priežasčių, 
šalia ekonominių. Tokia kelio 
atkarpa daugeliui lenkų pri
mintų prieškario Vokietijos rei
kalavimus per Lenkijos teri
toriją pravesti „koridorių" į 
Karaliaučiaus sritį, kuri tuo 
metu priklausė Vokietijai. Len
kijos atsisakymą- tuo metu pa
tenkinti Vokietijos reikalavimą 
buvo viena iš priežasčių, kodėl 
nacių Vokietija 1939 m. užpuo
lė Lenkiją ir dėl kurios prasidėjo 
Antrasis Pasaulinis karas. Po 
karo Karaliaučius atiteko karo 
laimėtojų sąjungininkei Sovietų 
Sąjungai. 

Lietuva nesuin teresuota 
Rusijos t ranz i to koridoriumi 

pe r Lenkiją 
Vilnius, vasario 29 d. (AGEP) 

— Lietuva suinteresuota kuo di-
dėsniu prekių tranzito srautu į 
Klaipėdos uostą, įskaitant Ru
sijos ir Baltarusijos tranzitą. 
sako Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Albinas 
Januška. „Rusija ir Baltarusi 
ja neturi pagrindo būti nepaten 
kintos tranzito per Lietuvą saly 
gomis, kurios atitinka valstybių 
susitarimus ir tarptautinius 
standartus", korespondentui pa 
sakė A. Januška. 

Jis komentavo Rusijos prezi 
dento Boris Jelcino pareikštus 
ketinimus siekti sutarties su 
Lenkija dėl tranzito autostrados 
tiesimo iš Baltarusijos per 
Suvalkų vaivadiją i Karaliau 
čių. Pasak A. Januškos, tran
zitas per Klaipėdos uostą būtų 
kur kas naudingesnis ir pačioms 
Rusijai bei Baltarusijai. Lietu 
voje bei Klaipėdoje yra geresni 
keliai bei įrengimai, nei Karą 
liaučiaus srityje 

Albinas Januška pastebėjo. 
kad apie tai ne kartą kalbėtasi 
derybose su abiejų saliu atsto 
vais. Jis taip pat pareiškė abejo-

lijoje, Urugvajuje ir Argentinoje 
gyvenančios gausios lietuvių 
bendruomenės. Sis vizitas butu 
tarsi prezidento apsilankymo 
JAV tąsa — tuomet Lietuvos 
vadovas buvo susitikės su JAV 
gyvenančiais tautiečiais 

Prezidentą Brazauską lydė 
eiančioje oficialioje delegacijoje 
bus užsienio reikalu ministras 
Povilas Gylys bei Prezidentūros 
pareigūnai. 

jąs ne pirmą kartą skelbiamų 
tokių Rusijos ketinimu realu
mu. -Jo nuomone. Lenkija nesu
tiks su jais. vadovaudamasi sa
vo strateginiais politikos ir eko
nomikos interesais. 

Lenkija labai nepalankiai su
reagavo i Rusijos iniciatyva, 
Lenkijos politikams be kita ko 
pareiškus, kad toks koridorius 
trukdytu Lenkijos deryboms del 
stojimo i NATO. Lenkija nesu
interesuota Rusijos koridoriumi 
per Suvalkus, nes Karaliau
čiaus uostas tada taptų kon
kurentu Lenkijos uostams. Be 
to, pasak Lenkijos politikų, 
tokia sutartis galėtu kompli
kuoti santykius su trečiąja ša
limi, pavyzdžiui. Lietuva. 

KALENDORIUS 

Kovo 2 d.: Simplicijus. Elena. 
Marcelinas. Eitautas . Naida. 
1939 m. Fontainbleau. Prancū
zijoje mirė poetas, filosofas, 
Lietuvos diplomatas Oskaras V. 
Milašius. 

Kovo 3 d.: Antras Gavėnios 
sekmadienis Kunigunda. Tici-
janas. Uosis. Tulė. Pasauline 
maldos diena. 1879 m. gimė ra
šytojas -Jonas Biliūnas 

Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras, iš
pažinėjas. Lietuvos globojas 
'1458 1484); Alicija. Vaclovą. 
Ctinutis. Daina 

Kovo I d.: LIUCIJUS. Adri 
jonas. Virgilijus. Vydotas, Gied
re. 1929 m mirė Šaulių Sąjun
gos steigėjas Vladas Putvys 
įPutvinskasi 
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POPIETĖ PRISIMINTI 
DR. JUOZUI GIRNIUI 

..Nėra teisaus pavargimo, nes 
nėra teises pavargti. Ka man 
dagiai vadiname pavargimu 
tėra dvasinis sunykimas". — 
taip kalbėjo dr. Juozas Girnius 
Nepaprastosios ateitininkų kon
ferencijos metu Ne\v Yorke. 
1963 metais. Šiuos žodžius bū 
tina prisiminti visiems, visada 
ir visur, ir ypač išeivijos atei
tininkams, kurie, reikia prisi
pažinti, tokiu pavargimu dažnai 
ima teisinti vis didėjantį savo 
neveiklumą. 

Po dr. Juozo Girniaus mirties 
tjis mirė 1994 rugsėjo 13 d.) 
Čikagos ateitininkai dar netu
rėjo progos prisiminti šį visai 
lietuvių tautai ir ateitininkijai 
nusipelniusį asmenj. Išrinktas 
1963 m. konferencijoje Ateiti
ninkų Federacijos vadu. filoso
fas dr. Juozas Girnius ypač ska
tino visus ateitininkus reikštis 
visuomeninėje ir kūrybinėje 
veikloje. Jo asmeniškas pavyz
dys buvo aiškiai matomas: jis 
Lietuvių Enciklopedijos redak 
torius, ..Aidų" žurnalo redak
torius. LKM Akademijos narys, 
vienas iš į Laisvę fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti kūrėjų, 
autorius tokių knygų kaip 
..Tauta ir tautinė ištikimybė". 
..Žmogus be Dievo". ..Idealas ir 
laikas", ..Pranas Dovydaitis'" ir 
daug kitų. 

Dr. Juozo Girniaus prisimini
mas būtų ne tik proga jį pagerb

ti , bet kartu ii impulsas mūsų 
veiklai paskatinti. Tokia proga 
kaip tik ir numatoma š.m. ba
landžio 14 d. sekmadienio po
piete, kuri bus skiriama dr. Juo
zui Girniui. Tą dieną Tėvų Jė
zuitu koplyčioje 3 vai. p.p. bus 
aukojamos šv. Mišios už a.a. dr. 
Juozą Girnių, o po Mišių akade
mine programos dalis vyks ma
žojoje Jaunimo centro salėje. 
Paskaitą apie filosofą dr. Girnių 
skaitys istorijos mokslų daktarė 
Aldona Vasiliauskienė iš Vil
niaus Ji yra LKM Akademijos 
nare. Vilniaus universiteto 
bendradarbė, savo paskaitomis 
ir pranešimais dalyvaujanti Lie
tuvos visuomenei rengiamuose 
minėjimuose, kaip pvz., arkiv. 
M Reinio, prof. P. Dovydaičio, 
dr. J. Girniaus, dr. S. Bačkio ir 
kt. Dr Aldona Vasiliauskienė 
yra veikli ateitininkė. 

Šiame renginyje pažadėjo 
dalyvauti ir Ona Girniuvienė, 
dr. Juozo Gi rn i aus našlė. 
Numatyta ir muzikinė bei 
meninė minėjimo dalis ir kt. 
Platesnė informacija bus skel
biama šiame skyriuje. Tuo tar
pu visi ateitininkai ir ateiti
ninkės, jų draugai bei bičiuliai 
kviečiami šią balandžio 14 d. 
popietę praleisti Jaunimo centre 
prisimenant dr. Juozą Girnių. 
Minėjimą bendrai rengia Atei
tininkų federacija ir Čikagos 
LFB sambūris. 

J . Baužys 

ATEITININKŲ VEIKLA LIETUVOJE 
Štai kelios mintys iš pasikal

bėjimo apie dabartinę ateitinin
kų veiklą Lietuvoje. Pasikal
bėjimas vyko spalio 22 dieną 
Bostono ateitininkų sendraugių 
susirinkime. Pasikalbėjime bu
vo apibūdinta sendraugių, stu
dentų bei moksleivių veikla. 
Pateikiamoje santraukoje dau
giausia kalbama apie mokslei 
vių veiklą. Pasikalbėjimą pra
vedė ir santrauką paruošė Atei
tininkų federacijos sekretorė 
Vile Raubaitė. 

dr. Mirga Girniuvienė 
Bostono Ateitininkų 

sendraugių pirmininkė 

Nuostabu, kad ateitininkija. 
gyvuojanti Lietuvoje tik keletą 
metų. turi kuo pasidžiaugti. 
Kiek per tuos metus patyrėme 
stebuklų — sunku būtu ir sus
kaičiuoti. Mes visada jaučiame 
globojančią Dievo ranką, kuri 
duoda jėgų dirbti ir nepavargti. 

Lietuvos atei t ininki ja su 
praeitimi ir ateities planais eina 
i prieki atvira visiems. Mes 
kviečiame — ateikite visi. kas 
norite būti su mumis ir dalintis 
mūsų džiaugsmu bei darbu. To
dėl dažnai mūsų tarpe būna ir 
netikinčių, ir kitataučių, ir pa
klydusių savo gyvenime, ir naš
laičių, ir ... kurie dažniausiai vėl 
nori sugrįžti pas mus. 

Negaliu pasakyti tiksliai kiek 
yra ateitininkų Lietuvoje, bet 
galiu drąs ia i saky t i , kad 
nemažiau 2000. Pavasarį veikė 
maždaug 125 moksleivių kuo
pos, o prasidedant mokslo 
metams vel skaičius kinta. Kuo
pose yra nuo 4 iki 60 asmenų 
'aišku, kad tokių gausių kuopų 
yra nedaug Dauguma kuopų 
tun maždaug 15-20 moksleiviui. 

Norėčiau papasakoti apie res
publikines moksleivių ateiti
ninkų stovyklas 

Jaunučių sąjungos vasaros 

Moksleivių ateitininkų 1995 m. Žiemos kursų kapelionas kun Kdis Putrimas kiekviena vakarą 
surasdavo vis naują būdą įdomiai pravesti malda-- Iš k Edis Putrimas, Linute Bublytė. Rasa 
Pikūnaitė, Elenutė Strakšytė. Aura Ryge lytė ir Dana Grajauskaite. 

Nuotr. B. Bubl ienės 

ŽIEMA BERČIŪNUOSE 

stovyklos visada vyksta Ber
čiūnuose (netoli Panevėžio). Per 
vasarą yra 3 pamainos po 120 
10-14 metų moksleivių. Vado
vais čia dirba ne tik studentai 
ir sendraugiai, bet ir vyriausi 
moksleiviai bando savo jėgas. 

Moksleivių sąjungos stovykla 
jau dvejus metus vyko Juod
krantėje. Ji trunka 7-8 dienas ir 
būna arti 130-150 18-kos metų 
amžiaus moksleivių. 

Vienas didžiausių moksleivių 
sąjungos renginių — tai sąskry
dis. I šią maždaug dvi savaites 
po miestus ir miestelius keliau
jančią stovyklą susirenka arti 
500 14-18 m. amžiaus mokslei
vių ir studentų Tradiciškai 
sąskrydis arba pradedamas, arba 
baigiamas palaiminto arkivys
kupo Jurgio Matulaičio atlai
dais Marijampolėje. 

Tilo Lietuvos atei t ininkų 
vasaros s tovyklos dar 
nesibaigia. Dar vyksta kuopų, 
kraštų, ar vyskupijų stovyklos. 
Sunku būtų apie visas ir papa
sakoti. Norėčiau paminėti tik 
keliaujančias stovyklėles. Tai — 
grupelės 10-20 moksleivių, ke
liaujančių į tolimiausią kelionę 
— į Lietuvos kaimą. Vaikai daž
nai padeda vienišoms močiu
tėms daržą nuravėti, o kartais 
parapijos bažnyčią ar šventorių 
sutvarkyti Po dienos darbų bei 
kelionių po apylinkes visi kai
melio vaikai (ir ne tik vaikai) 
yra kviečiami į vakaro progra
mas. Tada ir užsimezga pokal
biai, o dažnai ir draugystės. 

Pasibaigus vasarai, prasideda 
pasiruošimas moksleivių rudens 
akademijai, kuri būna dviejų 
dalių: 3-4 dienos viename iš 
nedidelių Lietuvos miestelių ir 
2 dienos Vilniuje, Aušros Vartų 
gailestingumo Motinos atlaidų 
metu. Antrąją Kalėdų dieną visi 
ateitininkai renkasi į žiemos 
akademiją, kuri visada baigiasi 

Šiemet Lietuvoje buvo labai 
šalta žiema. Giliu sniegu pa
dengtas ir Berčiūnų pušynas. 
Šaltukas sustabdė visus stovyk
lavietės atstatymo darbus. Šią 
žiemą į priekį pajudėjo tik 
vienas projektas — B. Bublienės 
iniciatyva pabaigtos telkti lėšos 
koplytstulpiams-stacijoms. Da
bar turim pinigus visoms ketu
riolikai stočių ir Adis Teresius 
planuoja šią vasarą visas jas 
užbaigti. Dešimt iš jų jau stovį 
ir puošia Berčiūnų stovykla. 

Iš visos širdies noriu padėkoti 
gerb. Lieponiams. paaukoja 
šiems 5.000 USD penkioliktai 
stočiai — ..Prisikėlusio Kris 
taus" skulptūrai. Ji stovės ant 
susprogdintos bažnyčios pamatu 
ir simbolizuos mūsų tautos ir 
ateitininkijos Atgimimą, atei
tininkų gretų augimą Lietuvo-

GAVĖNIOS SUSIKAUPIMO 
DIENAI ARTĖJANT 

Vienos dienos Gavėnios susi
kaupimas Ateitininkų namuo
se, Lemonte. bus šeštadienį, 
kovo 16 d., nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. p.p. Susikaupimą-reko-
lekcijas praves kun. K. Ambra
sas, SJ. Visi kviečiami šią Ga
vėnios dieną pašvęsti dvasiniam 
susitelkimui ir pasiruošimui 
Velykų šventei. Kad rengėjai 
galėtų geriau pasiruošti ir 
parūpinti a t i t inkamą kiekį 
maisto, būtina dalyvių registra
cija, todėl prašoma apie daly
vavimą galimai anksčiau pra 
nešti Irenai Polikaitienei. tel. 
(708) 257-2022. 

KORP! GIEDRA 
SUSIRINKIMAS 

Korp! Giedra susirinkimas 
vyks sekmadienį, kovo 3 d., 11 
vai. ryto Jaunimo centre. Pe
dagoginio Lituanistikos in
stituto patalpose (II aukšte>. 
Visos narės kviečiamos susirin
kime dalyvauti. 

sausio 1 d. Moksleivių pavasario 
atostogų metu vyksta pavasario 
akademija, kur i t r u n k a 6 
dienas. 

Akademijas mes stengiamės 
ruošti vis kitame mieste Į visą 
akademijos programą visada 
kviečiame to miestelio mokslei
vius ir suaugusius. Programa 
būna labai įvairi. Mums skaito 
paskaitas istorikai, psichologai, 
kunigai, gydytojai... Dažnai pas 
mus svečiuojasi vyskupai. Mie
lai atvažiuoja muzikantai ar ak
toriai. Akademijose daug laiko 
skiriama ir vaikų kūrybiniam 
darbui bei diskusijoms. Norėda
mas patekti i akademiją kiek 
vienas moksleivis turi parašyti 
rašinį, o temos dažnai būna ne 
lengvos. Tad yra proga mokslei
viams pagilinti žinias. O ge
riausi rašiniai būna visada ap
dovanojami. 

Taip prabėga moksleivių atei 
tininkų mokslo metai ir vėl su 
tinkame vasara su jos karšta 
saule, žaliuojančiais pušynais ir 
ežerais. 

Vilė Raubaitė 
Ateitininkų federacijos 

Lietuvoje sekretorė 

je. Žymus mūšų tautos skulpto-
rius-grafikas A. Kmieliauskas 
jau tašo 5.5 m aukščio akmenį 
ir t ikimės, kad ši skulptūra at
keliaus į Berčiūnus šios vasaros 
pabaigoje. 

Greitai ateis pavasaris, nu
tirps sniegas ir bus galima pra
dėti stovyklavietes nameliu ats
tatymo darbus. j(i mm turėsime 
pinigu. Pastaruoju metu yra 

gaunamos lėšos iš įvairių fondų 
tik bažnyčios statybai. Vienin
telė viltis — ateitininkijos iš
eivių šalpos fondo parama. De 
ja. ši parama nutrūko jau nuc 
1995 metų rugsėjo mėnesio, bet 
tikim, kad pavasariop ateiti 
ninku Šalpos fondas atsilieps. 

Ir vel šią vasara atgis jaunųjt 
ateitininkų šurmulys Berčiūni 
pušyne. 

Kun. Rimas Gudelis 
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metams •* metų 3 men. 
JAV $95.00 $55 00 $35 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60 00 $40 00 
Tik •estadienio laida: 
JAV $55 00 $40 00 $30 00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45 00 $35 00 
Užsakant i Lietuvą 
(Aircargo) $10000 $55 00 
Tik šeštadienio laida $55 00 
Užsakant i užsieni 
oro pastų $500 00 $250 000 
Tik šeštadienio laida $160 00 $85.00 

Vyriausia redaktore Danute Bindokiene 
Administratorius Pijus Stončius 

Moderatorius kun Viktoras Rimšelis. MIC 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nedirba. 
* Redakcija už skelbimu turini 
neatsako Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 
* Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo Prašome 
siunčiant pasilikti kopija 

Prof Antanas Kmieliauskas, Birute Bublįeat n kun Rim;<> Gudelis I'.)"" 
m. lapkričio men. aptaria būsimos Prisikėlusio Kristaus skulptūros projektą 
Lietuvoje. Berčiūnų stovykloje. 

SENDRAUGIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Čikagos ateitininkų sendrau
gių susirinkimas Ateitininkų 
namuose vyks sekmadienį, ko
vo 10 d.. 10 vai r. (po 9 vai. šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio Misijo
je, Lemonte). Dr. Edmondas Sa-
liklis praves pašnekesį — kaip 
mes galime naudoti mistic'rmą 
a tnau j in t i savo ka ta l ik i šką 
gyvenimą. Taip pat bus svars
tomi skyriaus veiklos einamie 
ji reikalai . 

Dr. V. J . VASARIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

4*17 W . t m , Burbanti, IL 
Tai. 70S-623-4114 
Valandos susitarus 

EVERGREEN PARK X-RAY 
DR. E. RINGUS RADIOLOGAS 

976C S Kedzie 
f* . 708 -636 -6500 

Vai 9-5 kasdien 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ 3 Y D Y T O J A 

1 0 4 4 2 * . C a r m a k H d . 
Wootchoator , IL 6 0 1 ? 3 

T a t 70$ 531 1 1 1 3 
Valandos Dagai susitarimą 

SUNG L. CHOU, M.D. 
Vidaus Ilgos, akupunktūra 

HOLY CROSS 
PHYSICIANS PAVIUON 
3 fl. South, East SuHas 

Uthuanian Plaza Ct. 
at Calrfornia Ava. 
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbama lietuviškai 

+ • • • • • • + • • • 

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
Chicago, IL 60616, 

( 3 1 2 J - 2 2 5 - 0 6 9 5 

Ka*. 312 735-4477 
Ra*. 708-246 0007 arba 708-246 6581 

DR. E. DECKVS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

NERVŲ IR EMOCINES LIGOS 
•44* Se. Putoski «o«f 
valandos pagal susitarimą 

UNAS A. SIDRYS, M.D. 
OoMaiTioiogas.'AtC'g O'furgas 

M M S W d f land Ava 
CMcafO ftMfO- IL 00415 

700«J6-O022 
4140 W 03rd St. 

312-73S-77CS 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. 90B DOKKANCMI 

Dantų Gydyloiai 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St Chicago IL 
Tol. 312-736-6666 

4707 S Gilbert. LaGrange IL 
Tol. 704 352-4467 

Kak. tol. 312 666-3166 
Hmm* 70S-361-3772 

D M . PETRAS Ž U O S A 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 W««t 6J*d Streot 
Vai pirmad » itetvid 3 v p p —6 v p p 

Kitomis dienomis — susitarus 

DR. D O M A S LAPKUS 
Vidaus ir plaučių ligos 

15300 Wast Ava., Oriand Park 
703-34S-S100 

Valandos Kasdien, išskyrus savaitgalius 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
r O DANTŲ GYDYTOJA 
I . j 79IS W. 171tt 
\J\) Tlnley Para, IL 60477 

(708) 614 6871 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ARVYDAS J . D A I U D Ė 
DANTŲ GYDYTOJAS 

21470 S. Main St. 
Matteooon, IL 60443 

Tol. 706-746-0033 
Valandos pagal susitarimą 

Dr. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 

5540 S. PulasM M . 
Tol. 312-666-2602 

Pirmd 9 v r - 7 v v . antrd . trecd ir 
penktd 9 v r - 3 v p p . 

ketvd 10 v r - 7 v v Sestd ir kt 
dienomis reikalingas susitarimas 

Priima aOadacava AaaJMtm^nt*' 
Sumokama po vizito 

EUGENE C. DECKER. DOS. P C . 
4647 W. 103 St.. Ook L*wn. IL 

Pirmas apyi su Nonhnvestem un to 
diplomu lietuviams sutvarkys dantis >ii 
pi.e'namą karną Pacentai priimam, 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
nvaibet angi>ska<> tol. 708-422-6260 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
6441 6. Rulaokl Rd.. Chicago. IL 

Roz. 700-422-7607 
Kak. (1-312) 562-0221 

Valandos susitarus . »; - v iU 

Dr. D A U A JOOtVAUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

3600 M f M a n d Avo., Ste. 201 
(skersai gatves nuo 

Good Samantan ligonines; 
Doomoro Drova, IL 6061S 

Tol. 706-660.3113; 
Valandos susitarus .uJaflt 

DR. VILIJA KERELYTĖ 
Chiropraktmis gydymas, sveikos 

mitybos^pritaikymas • akupunktūra 
7271 S. Mariam, tol. 706-564 0400 

SrtdĮOvlow, IL 60455 
Valandos pagal susitarimą.. ;<> > 

i Patu TroooMiofit lAetftuto 
Skausmo gydymo specialistai 
JONAS V. RRUNSKIS, MO 

TUNU DALIAS PRUNSKIS, MO 
CMcafO 312-726 6666 

Eatt OmUoo 647-622-1212 
McnMtty • 1B' 363 ••»•» 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GvOvtOjAS IR CHIRURGAS 
SPECIALVBE AKIV LiGOS 

3*00 W 15 St Tai (706) 422-0101 
. i *-•' i ; )Qrt' 9«a M ' ' - M 

-o J . vi " . . )-".: '.' )i. I . : : 
''*cc. dMKrvtt -e'vs i 3 . ;• p 

6132 S Kedtte MM . CMceeo 
(312) 778 ttOt a-5d (312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGU SPECIALISTAS 

i 'DO ODOS AUGLIUS ZAiZDAS |R 
IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'y VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

i V į • bb'* St C^'Cagc K 
Tel. (312) 476 2112 

2* S TSOJI A,e HckO'v H'IK 11. 
Tol (706) 598 8101 
vai oagai sus.ta' "M 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

15606—127 S t 
Lomont. IL 60436 
Tol. 616.723-1664 

Pato* i lo l Į t lU , IL 60463 
Tol. 706-361-0016 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6366 S. Roberto Roorf 

Tol. (706) 666-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VtUUS MIKAITIS 
S£iMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

10800 - 1IT St. Lmml, N. 004*8 
l>..VI:nilo RtK* Co»MH/*wty Motp-'»l 

S***- C'OM Mot©** 
VMndst emįtt «uf ar«nq 

tai. rrost H M M 

Tol kabineto Ir buto (704)652 4159 

DR. P. KISIELIUS 
•"j'DvTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 50th Avo.. Cicero 

Kasd.en t k 8 < v 
s.sk«-is"eį Sešt I2 , #»4val pp 

OR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bot ctiirurgiia 
172 wmmm st, mmmm, m. mm 

766-6412666 
Valandos pagal susitarimą 

vakarais ir M«artgoh*is M . 766-634-11M 

SURENDER LAL, M D 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 S. KodUo. CMcofO, IL 60652 
Tol. 312-434-2123 

Holy Crooa Rhyalclar) Contor 
6064 S. Arehor. CMcOflO, l t 60636 

Tol. 312-664-4166 
Valandos pagal susitarimą 

Kak. tai. (312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS. M.0 . 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. KOOMOJ Ava.. 
CMcaao. m. sostą 

Cardtac Dlagnools. Ltd. 
6132 S. Kedzie Ave 

Chicago. IL 60629 
Tel 312-436-7700 

RIMGAU0AS NEMICKAS, M.0. 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

Širdies - Kraujagysle Ligos • 
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Rimties valandėlė 

KAD BŪTUME PALAIMA 
Antras Gavėnios sekmadie

nis, kai girdime apie Jėzaus 
atsimainymą, yra palaimos, vil
ties sekmadienis, kai prisime
name Dievo padarytus ir ištesė
tus pažadus, kad nenuleistume 
rankų, sekdami Kristumi. Ga
vėnia yra tam, kad iš naujo per 
prastume, jog per Kristų esame 
viena,ir per jį mes, mūsų bend
ruomenės, bus palaima žmo
nėms. Bet tai įvyks tik tuomet, 
jei, kaip Abraomas, patikėsime 
Dievo pažadu ir jo kvietimu pa
seksime, nepaisydami savo am
žiaus, sveikatos ar kitko. 

Tuoj po tos ištraukos, kurią 
girdime pirmame skaitiny (Pra
džios 12:1-4), sužinome, kad 
„Abramas buvo septyniasde
šimt penkerių metų, kai paliko 
Haraną". Tai gali atrodyti lyg 
nereikšminga detalė po įspū
dingo Dievo kvietimo ir duoto 
sandoros pažado: „Eik iš savo 
gimtojo krašto, iš savo tėvo 
namų, j kraštą, kurį tau parody
siu. Padarysiu iš tavęs didelę 
tautą ir tave palaiminsiu: iš
aukštinsiu tavo vardą ir tu būsi 
palaiminimas. Laiminsiu tuos, 
kurie tave laimins ... visos 
žemės gentys ras tavyje palai
mą". Bet tai svarbi pamoka 
mums savame gyvenime: Die
vas laiką skaičiuoja ne žmogaus 
mastu ir sugeba net per silp
niausius žmones įvykdyti savo 
meilės žmonėms planus. 

Kadangi šis senukas su savo 
bevaike žmona Sara patikėjo 
Dievo pažadu ir „iškeliavo, kaip 
Viešpats jam buvo paliepęs", 
palikdamas visa, ką buvo pasi
ruošęs savo senatvei, Dievas per 
jį pradėjo žmonijos išganymo is
toriją. Abraomas ir Sara iš tik
rųjų tepradėjo gyventi, tik su
laukę septyniasdešimt penkerių 
metų. Tik tuomet jų vardai buvo 
pakeisti: „Abramas" tapo Ab
raomu, „Sarai" tapo Sara. Nors 
gyvendami jie to nežinojo, iki tol 
visas jų gyvenimas tebuvo ruo
šimasis vykdyti Dievo užduotį, 
augant patirtimi ir jautrumu 
Dievui, išmokstant suvokti Die
vo valią ir jo vedimu sekti. Jie 
išmoko, jog šalia žmogišku lai
ku skaičiuojamo gyvenimo ir is
torijos, vyksta ir Dievo laiku 
vykdomas jo planas žmonijos iš
ganymui, kurį jis vykdo žmogui 
nenumanomais būdais, per pap
rastus, Dievu pasitikinčius žmo
nes. 

Savo pažade Abraomui Dievas 
pakartoja žodžio „laiminti" ar 
„palaima" variantus net penkis 
kartus. Dievas žodį taria, juo 
per Abraomą duodamas palai
mai eigą žmonijos istorijoje. Ir 
Dievas šį žodį kartoja kaip ato
dūsį, kad ir Abraomas pajustų, 
jog palaima ir yra tas, ką Dievas 
žmogui duoda, ir kad tie, kurie 

Dievu patiki ir jo klauso, patys 
tampa palaima kitiems. Paklus
dami Dievui, jie pasikeičia — 
yra naujai atkurti pagal Dievo 
paveikslą, ir jau neša išganymą 
bei palaimą visiems, kuriuos su
tinka. 

Kitaip per apaštalo Pauliaus 
laišką (2 Tim 1:8-10) Dievas 
kalba jaunam Timotiejui, dar 
savo jaunystėje pradedančiam 
Dievo karalystės plėtimo darbą. 
Jį, susidūrusi su sunkumais, 
vykdant savo pašaukimą, apaš
talas stiprina, primindamas 
malonę, kurią gavo, kai pirma 
buvo pašauktas ir kai pakluso 
tam pašaukimui. Paulius jį ra
gina jungtis su Kristumi savo 
kentėjimuose Evangelijos labui, 
nes tuo jis jungsis su .Jėga 
Dievo, kuris mus išgelbėjo bei 
pašaukė ... atsižvelgdamas ne į 
mūsų darbus, bet savo ... malo
nę, kuri dovanota mums Kris
tuje Jėzuje". 

Visi Dievo žodžiai duoda gyve
nimą, ir ne vien žmogiško laiko 
ribojimą, bet ir amžinąjį. Evan
gelija — geroji Dievo žinia žmo
gui — yra Dievo sandora su žmo
gum, įkūnyta žmoguje — Jėzuje, 
kurio išliekanti galia veikia 
žmonijos istoriją. Šiandien gy
vename Jėzaus šviesoje, toje 
pačioje Dievo Dvasioje, kuri yra 
visos tvarinijos gyvybės versmė 
ir kuri žmogaus gyvenimą gai
vina žmogišku supratimu neįti
kėtina viltimi. Ši įkūnytu Dievo 
pažadu paremta viltis mus iš-
gelbsti, padėdama ne tik perneš
ti kentėjimus, bet net juos pa
verčia naujų Dievo malonių sėk
la. 

Evangelijoje (Mato 17:1-9) Jė
zus, prieš eidamas į sunkiausią 
savo misijos etapą — kančią ir 
mirtį, su savo artimiausiais 
draugais — Petru, Jokūbu ir jo 
broliu Jonu — pasidalina nuo
stabiu Dievo garbės reginiu — 
Dievo laiminimo ir palaimos pil
natve. „Jo veidas sužibo kaip 
saulė, o drabužiai tapo balti 
kaip šviesa. Ir štai jiems pasi
rodė Mozė ir Elijas, kurie kalbė
josi su juo". Gavėnios metu, kai 
ruošiamės atšvęsti giliausią ir 
sunkiausią mūsų išganymo pa
slaptį, Bažnyčia paduoda mums 
Jėzaus atsimainymo reginį, pri
mindama, jog nepaisant šio gy
venimo sunkumų, iš tikrųjų esa
me jau išgelbėtieji, išganytieji, 
per gyvąjį Kristų Eucharistijo
je gaunantys viltį, kuri veda į 
visiškai naują, nesibaigiantį 
gyvenimą, vykstantį lygiagre
čiai su mirtingųjų valandomis 
skaičiuojamu gyvenimu. 

Šio sekmadienio Evangelija 
mums duoda vaizdinį tos gar
bės, kurioje gyvename kai 
klausydami Dievo kvietimo, 
paliekame savo patogumus ir 

Šv. Kazimiero bažnyčios priekinis fasadas. 

KNYGYNAS - LIETUVIŠKUMO 
SALA VILNIUJE 

KAZYS BARONAS 

Žygiuojant nuo Aušros Vartų 
Didžiąja g-ve į Arkikatedros 
pusę, netoli Šv. Jono bažnyčios 
stovi dviaukštis namas, lenkų 
okupacijos metu turėjęs eilinį 
16-tą numerį. Šiandieną jis 
prailgintoje P i l i e s g-vėje 
pažymėtas 40-tuoju numeriu. 

Ne vieną kartą lenkų okupaci
jos metu teko žygiuoti Pilies ir 
Didžiąja gatve, ne vieną kartą 
prie namo sutikti mano lietuvių 
kalbos mokytoją dr. Jurgį Šla
pelį su portfeliu ir jame taisy
mui skirtais sąsiuviniais, ne 
vieną kartą teko apsilankyti 
žmonos Marijos Piaseckaitės 
-Šlapelienės tvarkomam lietu
viškam knygyne Dominikonų g-
vėje, nusiperkant lietuviškų va
dovėlių, Lietuvos pašto ženklų. 

Šiemet vasario 6 d. sukako 90 
metų nuo knygyno įsteigimo ir 
balandžio 18 d. sukaks 120 me
tų nuo dr. Jurgio Šlapelio gimi
mo. Tylomis pro šias sukaktis 
praeiti negalima, nes M. Piasec-
kaitės-Šlapelienės ir jos vyro 
įsteigtas knygynas buvo ta ma
ža lietuviška saka lenkų oku
puotame Vilniuje, atlaikiusi 
didžiausius lenkų „audrų" pot
vynius, nepabūgusi lenkiškų po
gromų, išdaužant langus, tačiau 
juose ir toliau šviečiant lietu
viškų knygų žiburiams, o ant 
sienos — mūsų Vyčiui, kuni
gaikščių paveikslams. 

Lietuvišką knygyną Vilniuje 

einame padėti vargstantiems, 
paguosti kenčiančius ir vienišus 
žmones, tuo priimdami Dievo 
palaimą ir tapdami palaima ki
tiems. 

Aldona Zailakaitė 

J. M. Šlapeliai įsteigė 1906 m. 
Dominikonų g-vėje Nr. 13. Jis 
veikė 39 metus, nepaisant lenkų 
policijos kratų bei 1938 m. jį 
užantspaudavus, smulkmeniš
kai ieškant priešlenkiškos lite
ratūros, ypač knygų, kuriose 
buvo aprašytas pavergtas Vil
nius. 

Iki pirmojo pasaulinio karo 
lietuviškais spaudiniais prekia
vo P. Vileišio, M. Šlapelienės, 
„Lietuvos", „Birutės" (berods 
prie Šv. Teresės bažnyčios, -
K.B.), lietuviški knygynai bei J. 
Zavadskio knygyno skyrius. Vi
si knygynų savininkai — P. Vi
leišis, J. Šlapelis, M. Šlapelienė, 
J. Kriaučiūnas, J. Paketuris, M. 
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana 
— buvo žymūs to meto visuome
nės ir kultūros veikėjai. M. 
Šlapelienės lietuvių knygynas 
turėjo ypač daug komercinių ry
šių: knygos buvo perkamos ne 
tik Vilniuje, bet ir iš kitų Lie
tuvos knygynų, taip pat iš 
Mažosios Lietuvos ir JAV. 

Knygynas vertėsi ir leidybine 
veikla — per savo gyvavimo lai
ką išleido 42 knygas, daugiau
sia lietuvių kalba. Vidutiniškai 
buvo leidžiamos dvi knygos per 
metus — nedaug, bet neatsitik
tinės: vadovėliai, grožinė, moks
lo populiarinimo literatūra, 
žodynai. Visi knygyno leidiniai 
pasižymėjo taisyklinga lietuvių 
kalba. 

Knygynas pelno niekada ne
davė — jis pusę amžiaus puose
lėjo švietėjiškus, patriotiškus M. 
J. Šlapelių užmojus, tapo svar
biu Vilniaus krašto kultūros 
centru, šio krašto kultūros 
reprezentantu. Knygyno is

torija baigėsi panašiai kaip ir 
daugelis kitų istorijų: 1948 
metais buvusi knygyno savinin
kė buvo priversta palikti kny
gyno patalpas. Po metų, sut
varkiusi likusius savo knygyno 
fondus, M. Šlapelienė juos per
davė LTSR knygų rūmams ir 
Vilniaus universiteto biblio
tekai. Dabar buvusio knygyno 
pastatas Dominikonų gatvėje 
Nr. 13 suremontuotas ir prižiū
rimas. Jame šeimininkauja vals
tybinė vandens tiekimo įmonė. 

Vis dėlto jų knygyno tradicijų 
laukia kaip reta graži ateitis, 
kai Pilies gatvėje Nr. 40 duris 
atvers M. Šlapelienės knygynas! 
Į būsimąjį knygyną pirkėjus vi 
liosianti iškaba — „M. Šlapelie
nės knygynas". Tai originalios 
lentos, saugomos Vilniaus u-tc 
bibliotekoje, kopija. Knygynas 
bus pusiau antikvarinis: pre
kiaus M. J. Šlapelių knygyne par
davinėtomis ir jų leistomis kny
gomis iš likusių fondų, dabar 
saugomų Lietuvos knygų rū
muose ir Vilniaus u-to bibliote
koje. Šis knygynas kaip ir M. J. 
Šlapelių veiklos tąsa, skiriamas 
Rytų Lietuvai. Kaip ir senaja
me knygyne, čia bus prekiauja
ma Lietuvoje ir JAV leistomis 
knygomis, pašto ženklais, atvi
rukais bei Rytų Lietuvos spau
da — „Vilnia", „Šalčia", „Voru
ta". Antrame aukšte bus muzie
jus. Tikimasi M. ir J.Šlapelių 
namo-muziejaus pagrindu su
kurti Rytų Lietuvos kultūros 
muziejų, kurio programa jau pa
rengta. Tame muziejuje derėtų 
pavaizduoti kultūrinį ir visuo
meninį judėjimą nuo šio šimt
mečio pradžios iki 1940 metų. 
Muziejus parodytų namo šeimi
ninkų gyvenimą ir darbus — J. 
Šlapelio žodynus, knygyno veik
lą, jo leidinius. Reikėtų skirti 
vietos šio krašto mokykloms — 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gim
nazijai, Švenčionių gimnazijai, 
„Ryto" draugijos mokytojų se
minarijai bei Stp. Batoro u-to 
lietuvių studentijai, Rytų Lietu
vos „Vaidilos" teatrui, muzieju
je turėtų atsispindėti meninis 
Vilnijos gyvenimas — Rytų Lie
tuvos „Vaidilos" teatro istorija, 
muzikinė veikla, informacija 
apie dailininkus, rašytojus bei 
apie Vilniaus krašte išleistas 
knygas (jų daugiau nei 400) („Li
teratūra ir menas" 1992.X.24). 

Savo laiške mano lietuvių kal
bos mokytoja Gražutė Šlapely-
tė-Sirutiene apgailestauja, kad, 
skrendant iš LA į Frankfurtą 
lėktuvas gerokai vėlavo ir teko 
ilgai laukti Lietuvos oro linijos 
lėktuvo, tačiau neturėjusi mano 
telefono numerio. Gaila, labai 
gaila, nes gyvenu nuo Frankfur
to tik per 76 km. Tai „katės 
šuolis" maloniam pasimatymui, 
nes paskutinį kartą susitikome 
Čikagoje berods prieš 12 metų. 
O galima būtų daug ką prisi
minti, smulkiai aptarti tokias 
didingas G. Šlapelytės-Sirutie-
nės tėvų sukaktis. 

Danutė Bindokienė 

Nežudykime kalbos! f 
Š.m. sausio 15 d. žmoniją iš

tiko skaudi nelaimė, kurios, de
ja, nepaminėjo svarbiųjų dien
raščių antraštės ar TV žinių 
laidos. Tą dieną iš mūsų plane
tos išnyko dar viena gyvoji 
kalba, kai Massachusetts vals
tijoje mirė, v ieninte l i s ja 
kalbėjęs, žmogus, 76 m. amžiaus 
Catavvba tautelės indėnas Red 
Thunder Cloud. Šiuo metu 
pasaulyje yra 6,000 skirtingų 
kalbų. Tačiau prognozuojama, 
kad ateinančio šimtmečio bū
vyje iš jų skaičiaus išnyks 90-96 
procentai. JAV tebeegzistuoja 
175 senųjų indėnų tautelių 
kalbos, tačiau net 155 jau gre
sia mirtis. Kalbininkai mano, 
kad tik tarp 5 ir 10 procentų 
visų, šiandien tebegyvų, kalbų 
galima pavadinti išliksiančio-
mis, nes apie 50 procentų pasau
lio kalbų jau dabar nebemoka 
jaunosios kartos. 

Gyvoji kalba yra kaip ir bet 
kuri kita gyva būtybė: ji gims
ta, gyvena ir ilgainiui miršta, 
nors šis procesas paprastai 
užtrunka šimtus, net tūkstan
čius metų. Spartaus kalbų ny
kimo priežastys, pastebimos dvi
dešimto amžiaus pabaigoje, yra 
beveik tos pačios, kaip ir bet ku
rio kito gyvio išnykimui: plin
tanti industrializacija, natūra
lios aplinkos praradimas ir vis 
gausėjanti tarša. Tiesa, ne che
minių ar organinių medžiagų, o 
svetimybių tarša, kurią pato
gios susisiekimo ir gausios 
komunikacijos priemonės sklei
džia visame pasaulyje. Yra ne
išvengiama, kad didžiųjų 
industrinių ir turtingųjų kraš
tų produktai bei žmonės, plačiai 
pasklidę po planetą, savo kalbą 
nuneštų ir jos sėklas pasėtų į 
tolimiausius Žemės kampelius. 

Apsaugoti benykstančius, ar 
išnykimo pavojuje atsidūrusius, 
gyvius stengiasi kraštų vyriau
sybės ir gausybė tam tikslui 
įkurtų organizacijų. Nykstančių 
kalbų apsauga mažai kas te
sirūpina, nebent vienas kitas 
kalbininkas paskelbia savo nuo
gąstavimus ir liūdnas pranašys
tes spaudoje. 

Net ir šiandien yra trumpa
regių, įsitikinusių, jog visi tarp
tautiniai nesutarimai, karai ir 
daugybė kitų blogybių kyla kaip 
tik dėl kalbinių skirtumų: jeigu 
visi kalbėtų viena ir ta pačia 
kalba, daug problemų išnyktų. 
Tačiau su kiekviena išnyks
tančia kalba prarandama daug 
daugiau, negu tik tam tikrą žo
džių skaičių. Išnyksta unikali 
komunikacijos priemonė, tik su 
jai vienai būdinga galvosena ir 
patirtimi. Kiekviena kalba yra 
savitas tam tikros žmonių 
grupės — tautos — patirties, is

torijos, dvasinės kultūros lobis. 
Bet kuriai kalbai mirus, 
pasaulis tampa skurdesnis. 

Šiaurės ir Pietų Amerikos že
mynuose gyventojai dar varto
ja 900 kalbų, o JAV beveik 32 
mln. gyventojų, pagal 1990 m. 
surašinėjimo duomenis, savo 
kasdienybėje kalba kuria kita, 
ne anglų kalba (gausiausią gru
pę kitakalbių sudaro ispaniškai 
kalbantieji — netoli 18 mln.). 

Europoje dar kalbama 275 
kalbomis. Jų tarpe ir lietuvių. 
Tai sudaro palyginti nedidelę 
dalelytę, bet lietuvių kalba yra 
kalbininkų vertinama, kaip la
bai svarbus kalbotyros įrankis, 
tyrinėjant indoeuropiečių pro
kalbę. Lietuvių kalba turi išlai
kiusi daugiausia tos senosios in
doeuropiečių kalbos formų, dėl 
to labai svarbi kalbų lyginama
jam ir tyrinėjimo mokslui. Bet 
universitetai , mokslininkų 
kabinetai ar apdulkėjusios 
kalbotyros knygos bibliotekų 
lentynose dar neatidengia tikro
sios mūsų kalbos reikšmės. Gal
būt ja tiksliau apibrėžia dr. 
Petras Jonikas savo knygoje 
„Lietuvių kalba ir tauta amžių 
būvyje" (Chicago, 1987 m., psl. 
17): „...Svarbiausias skiriamasis 
tautybės požymis yra kalba, 
...nes kalbos vienodumas pade
da kurtis dvasiniam pana
šumui, pateikia visą komplektą 
idėjų ir žodžių, o tokios dvasios 
žmonės linkę išugdyti grupės 
sąmoningumą, pergyventi ben
dro intereso jausmą ir taip 
sudaryti gentį ar tautybę. Be to, 
gimtoji kalba nutiesia tiltą tarp 
dabarties ir praeities..." 

Kad lietuvių kalbos reikalai 
mums, užsienio lietuviams, yra 
gyvybiškai svarbūs, galime 
spręsti ir iš gausių iaišku 
„Drauge" kalbos taršos te
momis. Svetimuose kraštuose 
gyvenantys lietuviai visuomet 
žinojo, kad juos iš milijonų kitų 
gyventojų labiausiai skyrė sava 
kalba, tuo pačiu juos jungianti 
į vienalytę etninę grupę-bend-
ruomenę. Nors ne kartą pasi
girsdavo balsų, kad ir be kalbos 
mokėjimo galima likti lietuviu, 
pasitarnauti savo kilmės kraš
tui, bet labiau susipratusieji tuo 
niekuomet netikėjo (vargiai 
tikėjo ir tie, kurie tokiais tei
giniais mėgino pateisinti 
lietuvių kalbos nemokėjimą). 

Nejaugi šiandien, kai tėvynėje 
lietuvių kalbai negresia pavojus 
iš svetimųjų, patys lietuviai 
užspaus savo senajai kalbai akis 
ir įsives kažkokį skolinių kra
tinį? Nejaugi užsienyje gyve
nantys tautiečiai savo kalbos — 
ir ta kalba spaudos — laisva
noriškai atsisakys? Neskurdin
kime pasaulio, nežudykime 
lietuvių kalbos! 

LIETUVOS SAVANORIAI 
Savanoris pik. lt. EUGENIJUS JAKIMAVIČIUS 

1993-1995 metais kelios de
šimtys karių mokėsi Danijos 
Home Guard mokykloje. 

1993 m. užmegzti ryšiai su Pa
sauline kariškių krikščionių 
asociacija, kurios pagrindinis 
tikslas — dvasingumo ugdymas 
karių tarpe. 

Glaudūs ryšiai ir su Baltijos 
valstybių giminingomis struk
tūromis - Estuos „Kaiteeiiit" ir 
Latvųos „Zemesardze". Siste
mingai keičiamasi delegacijo
mis, aptariamos struktūrų vys
tymo problemos, galimi bendro 
pasipriešinimo būdai ir keliai 
agresijos atveju. 1996 metais 25 
SKAT etatinių karių grupė 3 
savaites mokėsi Latvįjos „Žeme 

i" mokymo centre Cėzyje. 

1993 metais SKAT stabe įsi
kuria ir pradėjo savo veiklą 
JAV kariniu ryšių karininkų 

grupė. Jos pastangomis SKA 
tarnyba užmezga ryšius su JAV 
Nacionaline gvardija ir daugiau 
kaip 10 karininkų buvo trumpa
laikėse stažuotėse JAV kari
niuose daliniuose. 

1994 metais užmegzti ryšiai 
su Švedijos Nacionalinės tarny
bos administracija. Ši tarnyba 
vykdo Švedijoje šaukimą į ka
rinę tarnybą. Glaudaus bendra
darbiavimo rezultate Nacio
nalinės tarnybos administraci
jos atstovas pik. Klangas ir 
SKAT vadas pik. ltn. A. Pocius 
pasirašė sutartį, kuria buvo su
sitarta bendrai kurti šiuolaiki
nį būtinos tarnybos personalo 
valdymo sistemos projektą Lie
tuvai. 

1995 m. spalio 20-21 d. Esti
joje susitiko Estijos Kaitselito, 
Latvijos Zemesardzes, Lietuvos 
SKAT vadai. Buvo pasirašyta 
sutartis, kuria numatoma bend

radarbiauti gynybos, karinio 
mokymo, kultūriniais ir sporti
niais klausimais. 

1995 metais užmegzti ryšiai 
su Švedijos Home Guard, aptar
ti bendradarbiavimo klausimai. 

SKA tarnyba aktyviai daly
vauja ir Baltijos taikos palai
kymo bataliono formavime. 
LITPLA-1 būryje dalyvavo 9 
SKAT kariai, LITPLA-2 - 9 ir 
LITPLA-3 - 13 karių. 

Atskirais klausimais bendra
darbiaujama su Prancūzijos, 
Lenkijos, Anglijos, Vokietijos, 
Norvegijos, Čekuos kariškiais. 

Palaipsniui vis daugiau sava
norių bendradarbiauja pasaulio 
lietuvių spaudoje. 

1994 ir 1995 metų rudenį sa
vanorių komanda dalyvavo Eu
ropos valstybių ir JAV rezervo 
karių tarptautinėse Minuteman 
varžybose. 

Svarbiausi įvykiai 
SKA tarnybos istorijoje 

1.1990 metais iš Sąjūdžio būs
tinės užsiregistravusių savano
rių pradedamos formuoti kuo

pos, kurios išauga į Kauno, 
Klaipėdos ir Vilniaus rinktines. 

2. 1990 metų pabaigoje — 
1991 metų pradžioje savanoriai 
saugo Aukščiausiosios Tarybos 
rūmus, Vyriausybės ir savival
dybių pastatus, savivaldybių, 
ryšių objektus. Aktyviai daly
vauja ginant valstybinius ob
jektus nuo sovietinės kariuome 
nės agresijos. 

3. 1991 m. sausio 17 d. LR 
Aukščiausiojoje Taryboje pri 
imamas Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos įstatymas. 
Savanorių tarnyba įteisinama 
oficialiai. 

4. 1991 m. vasario 9 d. išeina 
pirmasis „Savanorio" numeris. 
Laikraštis leidžiamas ir šian
dien. 

5.1991 metu pradžioje patvir
tinta pirmoji savanorių mo
kymo programa. 

6. 1991 m. kovo 1 d. patvirtin
ta pirmoji SKAT struktūra: šta
bas, štabo operatyvinis būrys, 
SKAT mokykla, 8 rinktinės, 
200 kuopų, įkuriamas savano
rių orkestras 

7. 1991 m. liepos 2 d. įkurta norių saugojo 34 energetinius 2000 savanorių), gelbėjimo dar-
savanorių štabo biblioteka. 

8. 1991 m. lapkričio 23 d. pa
šventinta savanorių vėliava. 

9. 1991 m. gruodžio, 1992 m 
gegužės mėnesiais 1000 sava-

objektus. 1993 m. pavesta sau
goti 16 valstybinių objektų. 

10. Savanoriai dalyvavo gesi
nant miškų ir durpynų gaisrus 
(vien 1992 m. vasarą dalyvavo 

buose Nemuno potvynių metu, 
valant Nemuno vandenis po 
ekologinės katastrofos Baltaru
sijoje. 

(Bus daugiau) 

Savanorio Artūro Sakalausko žūties vieta prie Parlamento Vilniuje 1991 m *ausir> 13 d 



DRAUGAS, šeštadienis. 1996 m kovo mėn. 2 d. 

STASYS ILGŪNAS 
Pernai buvo praleistas vieno 

sukaktuvininko jubiliejus. Ne
paminėta vs skautininko Stasio 
Ilgūno 75-tųju metų sukaktis. 
Jo įnašas į lietuviškojo išeivijos 
gyvenimo srautą savo darbais 
ir veikta yra didelis, vertas 
paminėjimo. 

Nuo jaunystės dienų. 1934 jų 
metų. iki šiol aktyvus skautų 
gretose Dalyvis visų tautiniu 
stovyklų ir paskutinysis, iki 
rusų okupacijos. Kauno ..Pilies" 
tun to . ..Dariaus-Girėno"" drau
govės draugininkas. Vokietijo 
je — su skautais dirbo \Viesba-
deno ir Seli^enstadto stovyklo
se. Amerikoje, nuo atvykimo 
1949 metais. Rochester. XY. 
suaktyvino skautu judėjimu. 
Čia 5 metus buvo draugininku 
ir 25 metus vietininku. Priklau
so ..Dainavos"" vietininkijai. 

Yra baigęs ..Miško ženklo" 
mokykla, pakeltas į skautinin
kus, apdovanotas Padėkos or
dinu, o įvertinant jo darbus 
skautybei. 1991 m. gavo aukš
čiausią skautų sąjungos Geleži
nio Vilko ordiną ir yra Skauti 
jos fondo atstovas. 

Ne vien dirbo su skautais. Bū
damas puikus organizatorius. 
per 14 metu buvo tautinių šokiu 
grupės mokytojas ir vadovas 
Toji grupe, bene pirmoji iš 
lietuvių, pasirodžiusi TV pro
gramoje, dalyvavo pirmoje ir an
troje tautiniu šokių šventėje. 
turėjo išvykų Amerikoje ir 
Kanadoje. 

J is yra Rochester lietuviško
sios radijo valandėles pranešėjas 
ir programų sudarytojas, choris
tas , aktyvus šio telkinio visuo
menininkas. Su Vytautu Naku 
pastatė sutrumpintą G. Velič
kos veikalo ..Nemunas žvdi" 
versiją. 

Stasio Ilgūno pavardė yra 

Augsburgo lietuvių dramos teatro 
1947 m. statytam N Rostand vei
kalui ..Žmogus, kuri užmušiau", dail 
N Rvbakovo sukurtas eskizas 

•Stasv 

glaudžiai susijusi su Lietuvos ir 
išeivijos teatrų veikla. Jisai yra 
pirmasis lietinis, išmokys gri
muotojo ir perukų darymo 
specialybes. Nepriklausomybės 
metais valstybiniame Lietuvos 
teatre. Kaune, grimuotoju ir 
perukų dirbėju buvo Nachma-
nas Ippas. kurio nuosavybėje 
buvo perukai ir juos teatrui 
nuomodavo už gerą suma- Tik 
vėliau teatro rekvizitui priklau
sė perukai. 

Dirbtuvė buvo antrame aukš
te. Ten buvo ir moterų — solis
čių ir chorisčių kambariai, o 
vyrų — solistu, choro dalyviu ir 
statistu — pirmajame. Meistrui 
buvo sunkoka tarp dviejų aukš
tu bėgioti, ypač prieš spektaklį, 
tad pravartu turėti pasiuntinį. 

Aktor ius Balys Lukošius 
meistro pasiuntiniu pristatė 
paauglį Stasį. Meistras jį šiek 
tiek apmokė grimavimo. barz
dų, ūsu klijavimo ir pastebėjęs 
jo gabumą, leido grimuoti spek
taklyje užimtus asmenis. Dau
giausia rūpesčių keldavo mote
rys, nes visos norėjo būti sceno
je gražios ir nenorėdavo pri
pažinti charakterinio grimo. 

Stasys perprato savo pareigas, 
labiau susipažino su grimavimu 
ir vis stebėdavo, kaip tie peru
kai padaromi. Peruku darymo 
paslapčių šiek tiek pamokė 
meistro padėjėja, o ir meistras 
atkreipė dėmesį į Stasio susido
mėjimą barzdomis, ūsais ir kaip 
jie daromi. Kad nesulauktų var
žovo ir perukų darymo paslap
tys būtų išlaikytos, dirbtuvė 
buvo perkelta į meistro namus. 

Po kiek laiko Stasys suprato 
perukų darymo ..paslaptis'" ir 
ėmė juos daryti savo namuose, 
net gaudavo specialių užsaky
mu. Labai vykusius perukus pa
darė ..Eglės žalčiu karalienės" 

Sukaktuvininkas gimė 1921. 
III.3. Rudžių km., Kamajų vis., 
Rokiškio apa. Mokėsi Rokiškio 
ir Vilniaus suaugusiųjų gimna
zijose. Sovietų Sąjungai antrą 
kartą okupuojant Lietuvą, jis 
pasitraukė į Vokietiją. Pasibai
gus karui, įstojo į Miuncheno 
Tarptautinį universiteto Teisių 
fakultetą, ir įsijungė į lietuvių 
jaunimo organizacijas, kurių 
veiklą aprašinėjo lietuviškuose 
laikraščiuose. Cia išryškėjo jo 
žurnalistiniai ir literatūriniai 
gabumai. Pasirodžius jo pirmai 
novelei „Nebaigtas portretas" 
Dillingeno „Lietuvių kelyje", 
sukaktuvininkas gavo iš redak
toriaus D. Peniko kvietimą 
bendradarbiauti su honoraru. De
ja, tuo neteko pasidžiaugti, nes 
D.P. emigracija viską sujaukė ir 
Alfonsą Naką nubloškė į Det
roitą, Michigan. 

Alfonsas Nakas. 

ir „Pigmalijono" spektakliams. 
Po to jau buvo pripažįstamas, 
kaip specialistas. 

Atkėlus grimuotoją Petrą 
Korsaką iš Šiaulių teatro į Kau
no teatrą, Stasys Ilgūnas ski
riamas grimuotojo padėjėju ir 
daro perukus naujiems pastaty
mams 1940 organizuojant Vil
niaus dramos teatrą rež. R. 
Juknevičius priėmė Stasį tea-
tran kaip grimo meistrą. 

Del karo įvykių atsidūręs 
Austrijoj, savo profesijoj dirbo 
Raymond operetės teatre Vie
noje. Vėliau Vokietijoje, Lich-
tenfelse. įsijungė į Lietuvių 
tautinį ansamblį, kuriam vado
vavo Stepas Sodeika ir Gasparas 
Velička. Buvo uolus ansamblio 
dalyvis bei grimuotojas ir peru
kų ..specas" iki ansamblio lik
vidavimo. 

-Io specialybės darbu naudo
josi Augsburgo Lietuvių pro
fesinis dramos teatras, Lietuvių 
tremtinių operos Rossini „Sevi
lijos kirpėjo" pastatymas ir pro
fesinis dramos teatras „Ait
varas" Detmolde, Augsburgo 
lietuvių baleto artistų šoktas 
..Coppelia'" baletas, Hanau 
dramos mėgėjų trupė „Atžaly
nas" ir kiti sambūriai. 

Atvykęs Amerikon, grimavo 
ir darė perukus Montrealio lie
tuvių dramos teatrui bei filmui 
„Aukso žąsis", Hamiltono lietu
vių dramos „Aukuras" (per 30 
metų) ir Toronto „Aitvaras" 
kolektyvams. Los Angeles dra
mos sambūriui, Rochesterio vai
dintojams, St. Petersburg gru
pei „Žibintas" ir daug kitų 
kolektyvų. Grimavo ir darė pe
rukus Dariaus Lapinsko operai 
„Magnus Dux". Kanados „Mul-
ticultural" festivalyje grimavo 
kanadiečių grupę ir gavo pažy
mėjimą už „special make-up naują gyvenimo lapą. Greit 
effects". gavo darbą Chrysler auto inži-

Su Los Angeles sambūriu gas- nerijoje, įsijungė į lietuvių 
troliavo Lietuvoje. Yra dalyvis organizacijas ir vedė Bronę Bu-
visų lietuviškų teatrų festivalių dzinauskaite. Normalia vaga 
Čikagoje, o devintajame buvo riedantį gyvenimą pertraukė 
specialiu JAV LB Kultūros ta- UAW 100 dienų streikas. Isi-
rybos žymeniu pagerbtas už ilgų gyvenusiam darbininkui tai 
metų darbą su t ea t r in i a i s atostogos, o naujai atvykusiam-
vienetais. Dievo rykštė. Būdamas despe-

Mėgino rasti darbą savo pro- racijoje, jis prisiminė Vokietijoje 
fesijoj amerikiečių teatre ar pasiūlytą honorarą ir vėl grįžo 
filme, bet dėl didelės konkuren- i žurnalistiką, bent laikinai. 
cijos nepavyko. Be to, perukai Taip jis pradėjo rašinėti „Nau-
yra importuojami iš Japonijos ir jienoms" poleminius straips-
Korėjos. Kartais gauna užsaky- nius, kurie patiko skaitytojams. 
mų iš privačių asmenų ar tenka Vėliau pradėjo rašinėti ir į kitus 
perukus pataisyti bei palopyti, laikraščius, ir taip palaipsniui 
tad jo profesija nėra užmiršta ir, įsitvirtino visoje natriotinėje 
reikalui esant, jis ją panaudoja, lietuvių spaudoje. Cia pasitvir-

Ilgūnų šeimoje buvo du ber tino lietuviška išmintis, kad 
niukai ir dvi mergaitės. Trys nėra blogo, kas neišeitų į gera 
yra grimo meistrai. Brolis Pet- — streikas iškėlė Alfonsą Naką 
ras dėstė grimą Vilniaus kon- į žurnalistus. Pasibaigė strei-
servatorijoj ir grafiką Čiurlionio kas, vėl A. Nakas grįžo į darbą, 
mokykloj. Mirė 1994 gegužės 22 bet niekad nebeatsisakė žurna-
d. Vilniuje. listikos, ar su honoraru, ar be jo. 

Sukakties proga tenka pami- Žurnalistas Alfonsas Nakas 
nėti Stasio žmoną Ireną ir vai rašo visur ir apie viską. Iki 1994 
kus. Sūnus Algis ir duktė Rūta metų pradžios, jo paties teigimu, 
yra baigę chemiją. Rūta Roches- jis paraše daugiau kaip 5,000 
terio l ie tuviškojo radijo korespondencijų, reportažų, 
pusvalandžio pranešėja ir iždi- knygų bei žurnalų apžvalgų, 
ninke. Priklauso tautinių šokių kelionių įspūdžių, teatro spek-
grupei Abu yra skautai. taklių recenzįjų, bei kitų spe-

Jie sudarė sąlygas taip sėk- cialių straipsnių. Čia suminė
tu ingai Stasiui savojoj profesijoj tina 200 žurnalų apžvalgų 
reikštis ir tikėkim, kad dar U VLIKo „Eltos" prašymu, kurios 
gai jisai pagelbės teatro gru- buvo transliuotos į okupuotą 
pėms išeivijoje, kurias grimuo- Lietuvą per Vatikano radįją. 
ja ir daro perukus jau daugiau Daug jo pastangų reikalaujan-
kaip 45 metus. t i eJJ Shakespeare Stratford, 

Kad Stasys Ilgūnas buvo labai Canada ir Montgomery, AL te
vertinamas teatralų tarpe už tivaliai, kuriuos asmeniškai 
savo jvairią darbuote, nusako sukaktuvininkas jau metų me-
mūsų didžiojo aktoriaus Henri-

ALFONSAS NAKAS -
DEIMANTINIS 

SUKAKTUVININKAS 
tais seka ir paskui aprašinėja 
„Drauge" bei „Tėviškės ži
buriuose". Be šių suminėtų dar
bų dar yra jo slapyvardžiais pa
sirašinėtų (Onytės Pakalnytės 
ir Juozo Norkaus), „Eglutėje" 
spausdintų beletristinių rašinė
lių ir eilėraščių, kurių tikrojo 
autoriaus (A.N.) iki šiai dienai 
niekas nežino. 

Sukaktuvininko žurnalistinių 
darbų apyskaitą galima laikyti 
apypilne, jei pridėtume jo 
straipsnius prel. dr. J. Prunskio 
knygose „Žurnalistika" ir „Bė
gome nuo teroro", įvairius 
straipsnius, bendradarbiaujant 
bostoniškėje Lietuvių enciklope
dijoje ir 1984 metais jo sureda
guotą VII tautinių šokių knygą. 

Abiejų Nakų pasididžiavimas 

Čia sukaktuvininkas pradėjo 

ko Kačinsko keli sakiniai iš 
laiško.rašyto iš Floridos 1986 m. 
rugpjūčio 25 d.: 
..Mulas Stasiuk! 

Darbščioji pedagogė Domicėlė Petrutytė su lakūnu Jonu Jukniu. 1993 m. 
mažu lėktuvėliu perskridusiu Atlantą. _ . . 

Nuotr. Ed. Šulaičio 

PEDAGOGĖ 
DOMICĖLĖ PETRUTYTĖ 

ninku po Kauno teatro užkulisį, 
priklausei skautų organizacijai? 
Dabar išaugai į vyrą, bet sielo
je išlikai jaunas ir skiri savo 
jėgas, dirbdamas su jaunimu. Ar 

Domicėlė Petrutytė yra viena 
iš nedaugelio lietuvių peda
gogių, Montessori metodo 

.. - . .- .- , ., specialisčių. Ji vasario 12 d. 
— tai tautinėje dvasioje iš- X., .. .. 0 0 . . 
auginti vaikai, kurių kelią į C l k a g 0 J e a t Š V e n t e —° "** gimtadienį ir nepaisant gar

bingo amžiaus ji dar vis kartą 
metuose nuvyksta Lietuvon ir 
talkina dabar jau Lietuvoje at
gimusio ir įsipilietinusio šio me
todo darbuotojoms. 

Ji pernai Lietuvoje išbuvo nuo 
kovo iki gruodžio mėnesio ir 
džiaugiasi, kad Vilniuje jau treti 
metai veikia gana didelis Mon
tessori centras, kuris dabar jau 
turi ne tik vaikų darželį, bet ir 
du pirmuosius mokyklos sky
rius. Ateityje yra žadama pra
tęsti iki keturių pradžios mo
kyklos skyrių. O Montessori 
vaikų darželiai šiandien jau įsis
teigę daugelyje Lietuvos vieto
vių. 

Tai daugumoje čikagietės D. 
Petrutytė8 nuopelnas, kuri jau 
nuo 1987-jų tėvynėn važinėja ir 
ten diegia Montessori metodo 
daigus. 

Kaip ji pati pasakoja, šį darbą 
dirbti ji pradėjusi būdama 18 
metų dar nepriklausomoje Lie
tuvoje. Jos mokytoja buvo šio 
metodo pradininkė Marija Gu-
raitytė-Varnienė (dail.Adomo 
Varno žmona), su kuria likimas 
vėliau suvedė ne tik kartu dub
ti, bet ir kartu gyventi. Juodvi 
kartu darbavosi ir Ravensbur 
ge, iš kur 1949 m. rudenį pajų 

Jubiliejinį gimtadienį vasario dėjo j Čikagą. Ir čia nuo 1960 m 
3 d. šventė Lietuvos kompozito- atidarė Vaikų Židinėlį save 

šviesią ateitį tėvai nutiesė 
aukštojo mokslo diplomais ir net 
moksliniais laipsniais. Štai Jo
nas, teisininkas — DJ. Jo žmona 
Kristina Pareigytė — MD, Fizi
nės terapijos specialistė. Vik
toras, Politinių mokslų ir Isto
rijos magistras, pasigėrėtinai 
gynęs Lietuvos atkūrimo bylą 
su amb. Stasiu Lozoraičiu Ame
rikos politinėse sferose. Jo 
žmona Kristina Parėštytė, pran
cūzų ir rusų kalbų magistrė, dir
banti „Voice of America", bent 
penkias dienas girdima šian
dieninėje Lietuvoje. Vida, 
„Busines Adm." magistrė, dir
banti didelėje statybos firmoje, 
Washington, D.C. 

Deimantinio amžiaus sukak
tuvininkui ir jo žmonai, lei
džiantiems auksinio saulėlydžio 
dienas Saulėtuose Kalneliuose 
(Sunny Hills, FL) linkime ge
riausios sveikatos, energijos ir 
kūrybingumo, lydėjusio sukak
tuvininką per šiuos ilgus žurna
listinio darbo metus, neaplen
kiant jo ir ateityje. 

K. Karvelis 

VYTAUTO KLOVOS 
•JUB I L I E JUS 

rius Vytautas Klova. Jo 70-me-
čiui skirtas spektaklis — opera 
„Pilėnai" — įvyko Lietuvos Ope
ros ir baleto teatre. V. Klovos 
kūrybos vakarą surengė ir Lie
tuvos Muzikos akademija. 

namuose. Vėliau ilgesnį laiką 
darbavosi amerikiečių Montes
sori mokykloje, nes lietuvių 
švietimo valdyba jų paslaugo
mis nesidomėjo, o be to lietuviai 
tėvai nelabai galėjo įsisąmonin-

kuria išliekamas vertybes, ku
riomis yra pagrįstas tautos 
gyvastingumas. 

Mielas Stasy, esi vienas tų, 
kurie skiepija jaunuolių širdyse 

Kreipiuos į tave taip sudeda- meilę tėvynei ir Dievui. Telydi 
mas į tą vardą savo šilčiausius Tavo žingsnius sėkmė toje gar-
jausmus ir pagarbą Tau. bingoje tarnyboje. 

Nežinau, ar lakstydamas ber- Užmiršti Tave butų telygu už
miršti savo praeitį, kurioje 
dalyvavai kaip neatidalomas 
vienetas mūsų buvusioj teatro 
šeimoj". 

Sukakties proga — visokerio-

St;t.->« Iltfur.-i 
H ' - r . ' - 'k ' i ] K.i<": - . - k ' j ! 

eskizą padaryt* peruką, harzda ir ūsus pritaiko aktoriui 
vaidinusiam tame veikale prof Holderin 

tai nesvarbiausias uždavinys pos sėkmės darbuose ir sveika-
mūsų išeivijos sąlygose? Mano tos sulaukus „viduriniojo 
^al ilgokas gyvenimas rodo, kad amžiaus" metų. 
tik pasišventėliai — idealistai Vitalis Žukauskas 

American Travel Service 
SPECIALIOS KAINOS \ VILNIŲ IŠ 

New York $640.00 
Chicago $719.00 
Boston $712.00 
Washington $762.00 
Tampa $802.00 
Los Angeles $952.00 
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ti šio metodo kai kuriuos aspek
tus. 

1982 m. mirus jos mokytojai 
ir bendradarbei M. Varnienei ir 
vėliau atsiradus galimybei ben
drauti su Lietuva, D. Petrutytė 
ten nukreipė savo jėgas ir dėme
sį. Prasidėjo bendravimas per 
Atlantą, kuris sėkmingai tesėsi 
iki šių dienų. 

Reikia pažymėti, kad Domi
cėlė Petrutytė yra užkietėjusi 
žemaitė, todėl ji pajėgė daug 
visokių kliūčių nugalėti. Gi
musi Mišėnų kaime, Plungės 
valsčiuje, Telšių apskrityje. Ji 
džiaugiasi šiandien, turėdama 
,.Žemaičių draugijos" nario liudi
jimą, kuriuo ji didžiuojasi. 

Šiandien ji gyvena dideliuose 
namuose 65-je gatvėje, netoli 
Marąuette Parko lietuvių telki
nio. Čia anksčiau visą antrąjį 
aukštą (jis buvo specialiai įreng
tas tik stiklinėmis sienomis) 
dail. A. Varnas naudojo savo 
studijai). Tačiau dail. A Varnas 
mirė 1979 m., o M. Varnienė — 
1982 m. spalio 10 d., tad nuotO' 
laiko ji viena čia gyvena. Ant 
sienų — daug dail. A. Varno ir 
kitų dailininkų paveikslų — pa
našiai kaip dailės galerijoje. 

Norisi pažymėti, kad D. Pet
rutytė save įamžino drąsių 
lakūnų — Jono Jukniaus ir Ed
vardo Slušnio kelionėje per 
Atlantą 1993 m. vasarą, kuomet 
buvo sugalvota paminėti Da
riaus ir Girėno skrydžio 60 m. 
sukaktį. Ji šiems drąsuoliams 
paskolino 15,000 dolerių, kas 
įgalino nupirkti mažą lėktuvėlį, 
su kuriuo buvo įveiktas Atlan
tas. Ji šį žygį laiko vienu iš 
svarbiausiųjų įvykių ir ilgai jį 
prisimins. Tai prisimins ir dau
gelis kitų lietuvių, nepaisant, 
kur jie begyventų. 

Norisi palinkėti D. Petrutytei 
geros sveikatos, kad ji ir toliau 
galėtų reikštis pasirinktoje 
srityje, kurioje su pertraukomis 
darbuojasi apie 60 metų. Beje, 
ir šią vasarą ji dar kartą žada 
važiuoti į Lietuvą ir ten toliau 
talkinti Montessori metodo auk
lėtojams. 

Edv. Šulaitis 

LIETUVOS MOKYKLAI -
600 METŲ 

1997 m. bus minimas Lietu
vos mokyklos 600 metų jubilie
jus. 1397 m. gegužės 7 d. šalia 
Vilniaus Arkikatedros bazilikos 
buvo įsikūrusi pirmą kartą 
rašytiniuose šaltiniuose pami
nėta lietuviška mokykla. Pa
tikimų istorinių žinių apie ją 
nėra, tačiau yra žinoma, kad 
pirmasis Vilniaus vyskupas 
Andrius Vosylius mini 1397 m. 
buvus katedros mokyklą. Istori
kai mano, kad tai galėjo būti ne 
vienintelė mokykla Lietuvoje, 
bet tuo metu jų negalėjo būti 
daug, mat mokyklos tuomet 
buvo steigiamos prie negausių 
bažnyčių. 

Jubiliejiniams renginiams jau 
pradėta ruoštis — bus išleista 
apie dvi dešimtys leidinių, skir
tų mokyklos istorijai ir proble
moms, ketinama sukurti ir pa
gaminti sukakčiai skirtą ženk
lelį, kalendorių, plakatą, mone
tą, pašto ženklą, voką. 
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PRARADIMŲ ŽENKLAI, 
ŽARIJOS IR PELENAI 

NAUJUOSE ROMANUOSE 
VACYS ROCIŪNAS 

Turbūt galima teigti, kad 
Aurelijai M. Balašaitienei, rašy
tojai, poetei ir žurnalistei 
praėjusieji 1995 metai ilgai liks 
atmintini. Jie mūsų literatūrą 
papildė jos dviem romanais ir 
p remi juota novele. Nenu
skriausta bei neužmiršta liko ir 
pati autorė: Ohio lietuvių drau
gijos j au 39-oji 1.000 dol. 
ku l tū r inė premija teko jai 
(1995.10.29), o gruodžio mėn. 
„ D a r b i n i n k o " savaitraščio 
novelės konkurso komisija ją 
apdovanojo 300 dol. už novelę 
„Marių dovana". Įdomus suta
p imas : 1972 m. , ,Dirvos" 
novelės konkurso komisijai, 
kuri Aurelijai paskyrė premiją 
už „Raudoną automobilį", ir 
1995 m. „Darbininko" premijos 
komisijai pirmininkavo tas pats 
poetas, redaktorius, kunigas dr 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Tai džiugūs mūsų išeiviškoje 
panoramoje reiškiniai. 

Nors autorė šiuo metu neš 
venčia kokių ypatingų asmeni 
nių sukakčių, jos naujas įnašas 
į mūsų literatūrą siūlo neblogą 
progą nors trumpai pasekti jos 
"•omanistės, žurnalistės ir poetės 
nueitą kelią, ypač kai dabar gir
dime tiek minorinių gaidų, 
skundimųsi ir matome realių 
ženklų, kai spauda ieško naujų 
bendradarbių, padedančių „už
kaišioti" spragas, kurias gilina 
ir platina bendradarbių senatvė 
bei dažni ..kvietimai" į Anapus. 

Nors Aurelija Marija Ziz 
n i a u s k a i t ė su eilėraščiais 
pradėjo reprezentuotis dar vai
kas (8 metų), vėliau jos eilėraš
čiai pasirodydavo ir dabar pasi 
rodo^mūsų dabartinėje periodi 

koje, bet atskiru leidiniu nebuvo 
išleisti. Dabar jos eilių knyga 
paruošta spaudai ir „Tarp dvie
jų devynių" leidinys su pačios 
autorės kompiuteriu sukur
tomis iliustracijomis netrukus 
bus išspausdintas Lietuvoje. 

(domi, bet „ r i z ik inga" 
žurnalistės profesi ja 

Ir paskutiniais metais Aureli
jos Balašaitienės straipsniai 
mirgėjo „Draugo", „Dirvos" 
„Darbininko", „Tėviškės žibu
r ių" ir „Akiračių" bei kitos 
išeivijos periodikos puslapiuose. 
Laikas nuo laiko ji pasisakyda
vo ir Lietuvos spaudoje. Tik 
paskutiniu metu žurnalistė stai
ga „aptingo". Kas atsitiko? Gal 
turėjo tam ir rimtų priežasčių? 

Ji laikraštininkės darbą, kaip 
ji pati sako. pradėjo nuo aštuo
nerių metų, kai jos „straips
nius" ir „noveles" spausdino 
Kaune ėjęs „Vaikų žodis". Šiau
lių mergaičių gimnazijoje buvo 
literatūros būrelio pirmininkė. 
Emigracijoje Vokietijoje, Mem-
mingene leidžiamame laikrašty
je „Mintis", buvo redakcinės 
kolegijos narė. Nuo 1951 m. 
gyvena Clevelande, Ohio. Čia 
Western Reserve universitete 
studijavo žurnalistiką ir retori
ką, prieš tai studijavusi ir 
baigusi bankininkystės institu
tą — duoną pelniusią profesiją. 
Ji dirbo banke, o vyras Vytautas 
— automobilių pardavimo įstai
goje. Dirbant ir kartu auginant 
šeimą, Aurelijai tai netrukdė 
įsirikiuoti į aktyviųjų žurnalis 
tų eiles. Tokia ir liko. Priklau 
sydamu Lietuvių (JAV), Lietu 

vos ir International Federation 
of Journalists bei P.E.N. rašy
tojų sąjungos Lietuvos skyriui, 
Aurelija turi gyvą kontaktą su 
rašančiais pasaulyje. 

Žurnalistės straipsnių te
mos paliečia plačius mūsų 
lietuviškojo gyvenimo lau
kus. N a t ū r a l u , kad jos, 
kaip žurnalistės, įvykių komen
tarai ar kokių idėjų pristaty
mas susilaukia ir iš skaitytojų 
vienokios ar kitokios reakcijos. 
Tai sveikas ir natūralus reiški
nys. J i praėjusiais metais jau 
trečią kartą lankėsi Lietuvoje ir 
savo įspūdžius išspausdino 
„Draugo" atkarpoje, pavadinusi 
„Sentimentalios kelionės dieno
raštis", kur ji į Lietuvos dabartį 
žvelgė atviromis akimis, turėjo 
eilę pasikalbėjimų, jų tarpe ir su 
prez. Brazausku, lankydama 
įvairias vietoves, matydama 
gyventojų nuota ikas , neiš
vengiamai įterpdavo ir savo 
„trigrašį", savo galvosenos ko
mentarą, — iš skaitytojų susi
laukė dienraščio laiškų skyriu
je pylos, aštrios, gal ir kiek ir 
perdėtos kritikos, kartais vir
tusios užgauliojančiu. A. Bala-
šaitiene pasijuto įskaudinta ir 
viešai pareiškė: daugiau lietu
viškoje spaudoje nerašysianti. 
Kol kas taip ir yra. Bet reikia 
tikėtis, kad šis jos nuosprendis 
bus tik laikinas, kaip ir prieš 
kelerius metus, kai ji norėjo 
pasakyti spaudai „sudie", bet 
vėliau grįžo bei savo straips
niais ir toliau domino skaitan
čią visuomenę. Tikėkimės, kad 
tokio nuoširdaus sugrįžimo 
skaitytojai vėl sulauks. 

Charakteringas yra A. Bala
šaitienės pokalbis su žurnaliste 
Birute Garbanavičiene „Gėrė
tis kiekviena gyvenimo akimir
ka", išspausdintas „Kauno die
nos" dienraštyje (1995.06.16), 
kur plačiai susumuotas rašyto-
jos-žurnalistės nueitas kelias 
tiek asmeninis, tiek kūrybinis. 

Žurnaliste Aurelija Balasaitiinc apdovanojama Ohio Lietuviu gydytojų draugijos premija. Su 
ja (iš kaires': dr Vytautas Maurutis, dr Dainius Degesys. dr Vitolda* Gruzdys ir dr Juozas Šonta 
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Pokalbyje, analizuojant užsienio 
(Aurelija nemėgsta žodžio „išei
vija"), ir Lietuvos lietuvių san
tykius, ji teigia: „Man atrodo, 
kad prarają (didesnę nei vande
nynas) sukūrė okupacijos atneš
tas psichologinis žalojimas"... 
„nesam 'mes ir jūs ' ". Aurelija 
nekritikuojanti laikraščio lini
jos pasirinkimo, bet be galo 
pykstanti už kalbos žalojimą. 
Reikia „išugdyti įsipareigojimo 
jausmą darbui, gerbti kaimyno 
turtą, mylėti savo artimą..." Jai 
kelia liūdesį „sustojęs sąžinės 
laikrodis". Be kita ko, korespon
dentei sakėsi, kad „gyvenanti 
normalų gyvenimą, nesilaikanti 
jokių dietų, nepripažįstanti 
jokių suvaržymų". 

L ibre tas , romanai, novelės 
Jau ne toks kuklus yra ir A. 

M. Balašaitienės įnašas mūsų 
beletristikoje. Dirbant Cleve-
lando šeštadieninėse lituanisti
nėse mokyklose (26 metus), da
lyvaujant literatūros vakaruose 
įvairiuose miestuose, auginant 
šeimą, rašymui likdavo dažnai 
t iktai nuo poilsio „pavogtos" 
valandos. 

1982 m. A. M. Balašaitienė 
parašė libretą muzikinei dramai 
„Vi ln i aus pil ies l egenda" , 
kuriai muziką sukūrė Aloyzas 
Jurgutis . Jos romanai: „Skir
t ingi uostai", „Vidurnakčio 
serenada", „Užburtame rate" ir 
„Gaisro pelenai" buvo spausdin
ti „Draugo" atkarpose, taip pat 
novelės: „Jolanta" ir „Lemties 
valanda". „Dirvoje", be jau 
minėtos premijuotos novelės 
„Raudonas automobilis", iš
spausdintos novelės „Kelionė į 
niekur", „Velykų ryto džiaugs
mas", „Mano krikšto duktė", 
„Partizano motina", ir kitos. 

Tiktai 1982 m. išėjo pirmoji 
knyga „Susitikimas pamary" ir 

1987 m. romanas „Skeveldros". 
Leidėjas — autorės vyras Mar
celinas Žitkus. Jo atminimui 
praėjusiais metais Lietuvoje iš
spausdinti du romanai: „Žarijos 
ir pelenai" ir „Praradimų žen
kle". Šių romanų metrikoje 
nurodyta „Viliaus" leidykla 
Kaune, spausdinta Ignalinos 
Atominės elektrinės operatyvi
niame poligrafiniame ceche 
Visagine. Knygos minkštais vir
šeliais, išspausdintos po 1,000 
egz. Kaina nepažymėta. Šiuo 
metu dar nedidelis kiekis roma
nų tėra pasiekęs Amerikos 
krantus. 

„Žarijų ir pelenų" romanas, 
208 psl., viršelį puošia dail. B. 
Motūzos piešinys. Knyga skiria
ma autorės motinai Elenai Čer-
niauskaitei-Žizniauskienei ir 
jau mirusiam antrajam autorės 
vyrui Marcelinui Žitkui pagerb
ti, nes „tik jo paskatos bei 
paramos dėka mano knygos iš
vydo pasaulį". Aurelija tiktai 
retai naudodavo abi vyrų pavar
des, dažniausia vartojo pirmojo 
vyro pavardę. 

„Žarijų ir pelenų" romano 
veiksmas vyksta Lietuvoje. Čia 
skaitytojas nukeliamas į nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą, 
į vieną, atrodo, nelabai didelį, 
miestą, į jo kasdieninių rūpes
čių, intrigų, skaudžių įvykių, 
meiles ir apgaulės kunkuliuojan
tį sūkurį. Ir parapija, besiku
riantis kariuomenės dalinys, ir 
visa ano meto ir to miesto „grie
t i nė l ė " yra įsukama į šio 
gyvenimo slinktį. Kontrover
siniai romano veikėjai neretai 
įrikiuojami į netikėtus ėjimus 
bei sprendimus, kur ambicija ar 
sukta gyvenimo filosofija ar 
samprata mėginama įžiebti ža
rijų, paverčiančių gyvenimą 
pelenais. 

„Praradimų ženkle" romano 
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viršelį puošia dail. E. Žiauberio 
piešinys. Jis skiriamas autorės 
„toli nuo Lietuvos gimusiems 
vaikams, kurie nepatyrė nei 
okupacijos siaubo, nei tėviškės 
praradimo skausmo, nei siau
bingų karo audrų" — dukroms 
Jūratei ir Dainai ir sūnums 
Visvaldui ir Rimui. 

Romanas yra tar tum tęsinys 
chronologine prasme „Žarijų ir 
pelenų" romano, tiktai čia visai 
kiti žmonės, kita aplinka. Pir
majame romane vyksmo vieta 
Lietuva, antrajame — Europa, 
šiaurės Amerika. Čia autorė 
mėgina išsakyti chaotišką, tra
gišką žmonių traukimąsi iš 
Lietuvos, a r tė jant an t r a j a i 
sovietų invazijai-okupacijai. 
Lietuvių savisaugos dalinių 
likimas, šeimų, sužadėtinių 
išskyrimas, bėgimas, iš oro bom
barduojant ne tik t raukinius , 
bet ir kelius, mies tus bei 
sodybas, pabėgėlių maitinimosi 
sunkumai, ligos, tėvynės paliki
mo nostalgija. Nežinomas ryto
jus keliaujant į nepažįstamus 
kraštus lydėjo keleivius ir 
siaubingų minčių bei girdėtų 
istorijų apie Sibiro t a i g a s 
gausybė. Visi veržėsi pirmyn, 
ieškodami saugesnio kampelio 
karo nusiaubtoje Europoje. 

Romano autorė vieną iš pabė
gėlių nukelia net į Norvegiją, 
kur jis suranda vietinę „meilę", 
šiltą, draugišką prieglobstį, kur 

jam sudaromos sąlygos tęsti 
menininko studijas, pasiruošti 
karjerai, kur jį lydėjo ir tolimes
niame gyvenime Anglijoje, Ka
nadoje, Amerikoje ir kituose 
kraštuose pasiekiant net meno 
viršūnes. Epizodas daugiau a r 
mažiau fantazijos vaizduotė, 
negu realybė. 

Skaitytojas taip pat pat irs ir 

ki tų lietuvių kūrimosi Vokieti
joje vargus, stovyk* lietuvišką
jį judėjimą su lit - nistinėmis 
mokyk lomis , c h o r a i s , an
sambliais, laikraščiais: tarptau
t in ių organizacijų globą ir 
pagaliau — didįjį pasitraukimą 
į JAV, Kanadą, Anglija, Austra
liją ir kitus kraštus. Aišku, vaiz
duojamieji įvykiai nėra auten
t i š k a istorinė t ikrovė. Čia 
galima įžvelgti ir autorės auto
biografinių momentų. Turbūt 
vargu galėtumėm „Praradimų 
ženkle" pavadinti epochiniu 
romanu plačiąja žodžio prasme, 
kur nemažai neįtikėtinų epizo
dų, kur prasikiša ir autorės 
pat i r tas skausmas šiame tautos 
praradimų periode, išskleidu
siam tautą po platųjį pasaulį ir 
tuo pačiu atnešusiam didelius 
nuostolius mūsų mažai tautai . 
Anksčiau ar vėliau ši tautos 
dal is gal bus „nurašy ta" į 
negrąžinamus nuostolius. 

L i t e r a t ū r o s k r i t i k a i apie 
romanų vertę tars autoritetingą 
žodį, įrikuojant juos į premijų 
vertus kūrinius, a r pasitenki
nant tiktai pagyrimais, recenzi
jomis ar gal net ir su paslap
t inga tyla. Autorės kūrinys — 
jos literatūrinis vaikas, atiduo
damas ir skaitytojų „vertinimo 
komisijai". 

PAMINĖTAS BALIO 
SRUOGOS GIMTADIENIS 

Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto vasario 3 d. jubiliejine 
konferenrija buvo paminėtos lie
tuvių literatūros, dramaturguos 
klasiko, literatūros ir teatro 
kritiko, profesoriaus Balio Sruo
gos 100-osios gimimo metinės. 
100-mečiui paskirta diena Kau
ne baigėsi iškilmingu minėjimu 
ir koncertu Dramos teatre. 

LIETUVIAI! 

Kas suteikia daugiau įtakos lietuviams? 
Kuo daugiau Lietuvos draugų ir lietuvių aukštose pareigose! 

REIKALAUKITE DEMOKRATŲ PARTIJOS BALSAVIMO 
KNYGUTĖS IR IŠRINKITE: 

JUOZĄ NAMIKA - COOK COUNTY TEISĖJU 

LINA KELEČIU - COOK COUNTY TEISĖJU 

LINAS KELEČIUS - SPAUSKITE Nr. 255 
• Lietuvis 
• Cook County prokuroras 
• 12 metų kovoja su nusikalstamumu—žudikais, plėšikais, 

gaujomis ir narkotikais 
• Lituanikos Tunto skautas 

JUOZAS NAMIKAS - SPAUSKITE Nr. 288 
• Lietuvis 
• Teismo Advokatas 
• 10 metų gina neteisingai apkaltintus žmones civilinėse 

bylose 
• Lituanikos Tunto skautas 

RAGINKITE GIMINES, DRAUGUS IR BENDRADARBIUS 
BALSUOTI DEMOKRATU PARTIJOS RINKIMUOSE IR 
IŠRINKTI ŠIUOS KANDIDATUS. 

NEUŽMIRŠKITE, JAV ir Illinois aukščiausiųjų teismų įsakymų veikimu. Jūs turite pilną 
teisę pirminiuose rinkimuose reikalaati Demokratų partijos balsavimo kaygatės. net jeigu 
praeityje balsavote kitos partijos rinkimuose ar esate užsiregistravę kitos partijos nariai. 
Neprarasite teisės pagrindiniuose rinkimuose balsuoti už kitos partijos kandidatus. Kai 
paklaus „Kuri partija" atsakykite .Demokratų." 

Pdd by Citizen* to Etcct Linu Kelelius and Juozas Namikas 
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JAV LB Ekonominių Reikalų Taryba 
Informacijos Skyrius 

Algirdas Rimas, 1711 Wamwright Dr., Reston, VA 22090 
te). 703)471-1711 

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS 
EKONOMIJĄ 

STATYBA BŪTINGĖJE 
VĖL ATNAUJINTA 

Vasario 19 d. vėl atnaujinti 
terminalo statybos darbai Bū
tingėje. Paruošiamieji darbai 
dėl šalčių buvo visiškai nu
traukti vasario 9-ąją. Tai pir
masis kartas, kai terminalo 
statyba nutruko dėl nepalankių 
oro sąlygų. Pernai rudenį ji 
buvo sustabdyta dėl finan
savimo problemų. 

Bendrovės „Kauno žemkasys" 
direktorius Ričardas Nefas BNS 
korespondentui sakė, jog nepai
sant pūgos, pagrindiniai darbai 
bus atnaujinti. 

Be „Kauno žemkasio", paruo
šiamuosius darbus atlieka Plun
gės bendrovės „Warff-Adakris" 
ir „Lagūna". Kėdainių „Staty
ba", o sutvarkius būtinus doku
mentus, prisijungs ir Kauno 
..Inžineriniai tinklai", kurie 
ties lietaus kanalizaciją. Atnau
jinus darbus, plokščių mon
tavimui bus ruošiami priešgais
riniai baseinai, tveriama tvora, 
tiesiamas elektros kabelis. Ter
minalo statybvietėje jau atlikta 
maždaug vienas ketvirtadalis 
numatytų darbų. 

Visus antrojo etapo darbus 
buvo numatyta baigti iki kovo 
1 d., tačiau realiai jie bus baigti 
tik balandį. Antrojo etapo darbų 
vertė yra 5.72 mln. litų. 

(AGEP, 02.19) 

LIETUVOS AVIACIJA 
GAVO DAUGIAU PAJAMŲ 

„Lietuvos avialinijos" (LAL) 
ir Kauno aviacijos bendrovė 
„Lietuva" 1995 m., palyginus 
su 1994 m., turėjo daugiau pa
jamų, nepaisant į tai, abi bend
rovės praėjusiais metais patyrė 
nuostolių. Nuolatiniuose LAL 
reisuose keleivių padaugėjo vi
dutiniškai 4 proc. Į Amsterda
mą, Londoną. Stokholmą skrido 
33 - 37 proc. daugiau keleivių 
nei 1994 m. Patys nepelningiau-
si LAL reisai buvo į Varšuvą ir 
Berlyną. Kauno aviabendrovės 
„Lietuva" lėktuvais pernai 
skrido trečdaliu keleivių dau
giau, nei prieš metus. Ypač pel
ningi buvo skrydžiai į Hambur
gą ir Oslą. Gana nemažai užsie-
no keleiviu „Lietuvos" lėk
tuvais vasarą skraido iš Ham
burgo ir Kristianstado Švedijoje 
į Palanga. 

(LR, 02.08) 

STEIGIAMAS ENERGIJOS 
TAUPYMO FONDAS 

Siekiant naudingai įgyven
dinti energijos išteklių gavybos 
ir energijos gamybos bei naudo
jimo priemones, Lietuvos vy
riausybė nutarė įsteigti Energi
jos taupymo fondą. Jo lėšos bus 
naudojamos energijos taupymo 
ir veiksmingo naudojimo pro
gramoms finansuoti, vietinių, 
atsinaujinančių ir antrinių 
energijos išteklių naudojimo 
priemonėms diegti, eksploatuoti 
ir plėtoti Fondas sudaromas iš 
biudžeto lėšų, užsienio paskolų, 
subsidijų, komercinių bankų 
paskolų, juridinių ir fizinių 
asmenų įnašų, gaunamų palū
kanų, delspinigių, paramos lė
šų, kitu šaltinių. 

TIKISI SĖKMĖS LIETUVOS 
RINKOJE 

Lietuvos rinkoje dar mažai 
žinoma fVtų Korėjos automobi
lių, pagamintų susivienijimo 
„KIA Motore Corp", tačiau fir
mos atstovai tikisi, kad jų kor-
poracija čia per metus parduos 

apie 500 automobilių. Anot jų, 
Lietuvoje gali būti paklausūs 
įvairių modelių asmeninio nau
dojimo automobiliai, autobusiu
kai, taip pat „džipai" ir kai 
kurie krovininiai sunkvežimiai. 
Apie galimybes automobilius 
surinkti Baltijos šalyse, svečiai 
atsiliepė santūriai. Jų nuomone, 
tai priklausys nuo automobilių 
paklausos ir ūkio sąlygų. 

(„Garsas", 02.09) 

„BITĖ GSM" ĮŽENGĖ Į 
KAUNĄ 

Kaune Laisvės alėjoje ati
daryta antroji „Bitė GSM" par
duotuvė — salonas Lietuvoje. 
Mobiliojo korinio ryšio tinklas 
„Bitė GSM" Lietuvoje oficialiai 
pradėjo veikti 1995 m. spalio 24 
d. Šiuo ryšiu naudojasi daugiau 
kaip 800 žmonių. Ryšys veikia 
Kaune, Vilniuje bei greitkelyje 
Vilnius - Kaunas, nuo kovo 15 
d. abonentai galės skambinti ir 
Klaipėdoje. „Bitė GSM" abo
nentai gali naudotis mobiliuoju 
ryšiu ne tik Lietuvoje, bet ir Vo
kietijoje bei Danijoje. „Bitė 
GSM" savininkė yra Lietuvos ir 
Danijos bendroji įmonė „Mobi
lios telekomunikacijos". Iki šiol 
bendrovė tinklui plėsti Lietuvo
je investavo 11 mln. dolerių. 

(LR, 02.08) 

„TELTEKSOS" SĖKMĖ 
VOKIETIJOJE 

Telšių „Telteksos" akcinės 
bendrovės pirštinės Leipcigo 
madų mugėje turėjo didžiausią 
pasisekimą iš visų čia eksponuo
tų lietuviškų gaminių. Dėl jų 
eksporto iš esmės susitarta su 
keliomis Vokietijos firmomis, o 
konkretūs kontraktai gali būti 
pasirašyti po keleto savaičių. 

Vokiečių verslininkai susido
mėjo ir „Zarasaičio" megztomis 
kepurėmis, o Kėdainių siuvimo 
įmonė „Triada" sulaukė labai 
solidžios siuvimo bendrovės už
sakymo. 

Telšių , ,Telteksa", apsi
džiaugusi tokia sėkme, rengiasi 
atnaujinti gamybą. Įmonė nuo 
vasario 5 d. sustabdyta, o 350 
darbininkų išleisti nemokamų 
atostogų. Šią įmonės krizę lėmė 
Lietuvos Akcinio inovacinio 
banko padėtis. Jame „Telteksa" 
turėjo vienintelę sąskaitą, 
kurioje liko įšaldytas 531,000 
litų. Iki tol įmonė vertėsi gana 
neblogai ir skolų neturėjo. 

Pernai jos apyvarta buvo 2.7 
mln. litų. Valstybės biudžetui ir 
„Sodrai" įmonė sumokėjo 1.06 
mln. litų mokesčių. 

(LA, 02.20) 

EKONOMINIAI RODIKLIAI 
DAR LABIAU 
SMUKTELĖJO 

Sausio mėnesį, palyginti su 
gruodžiu, išgaunamosios ir 
apdirbamosios pramonės pro
dukcijos parduota 6 proc. 
mažiau. Tiek pat mažiau su
pirkta gyvulių ir paukščių (gy
vojo svorio), o pieno net 18 proc. 
mažiau, pranešė Statistikos 
departamentas. 

Krovinių pervežimas geležin
keliu sausio mėnesį sumažėjo 
0.1 proc., oro transportu — 36.4 
proc., o upių transportu 21 proc. 
padidėjo. Mažmeninė prekių 
apyvarta palyginamosiomis kai 
nomis per mėnesį sumažėjo 20.7 
proc. Sausio mėnesį 7.5 proc. 
padidėjo nedirbančių ir 
ieškančių darbo žmonių skai
čius, bedarbių padaugėjo 2.6 
proc. Nedarbo lygis sausio 
mėnesį buvo 7.9 proc 

Vartojimo prekių ir paslaugų 
kainos sausio mėnesį padidėjo 
3.2 proc. Maisto produktai pa
brango 4.7 proc., švietimo, poil
sio, kultūros prekės bei paslau
gos — 1.9 proc., drabužiai ir 
avalynė — 1.8 proc., namų ūkio 
reikmenys ir paslaugos — 1.7 
proc. (LA, 02.13) 

LAL PARDAVĖ KETVIRTA 
RUSIŠKA LĖKTUVĄ 

„Lietuvos avialinijos" par
davė ketvirtą rusišką lėk
tuvą „TU - 134A". Jį nupirko 
Baltarusijos Minsko civilinės 
aviacijos gamykla. Lėktuvas 
parduotas už 250,000 dol. Pra
dinė kaina buvo 228,000 dol., ta
čiau ji buvo jau sumažinta, nes 
lėktuvą siūlyta pirkti ne pirmą 
kartą. 76 vietų lėktuvo, paga
minto 1978 m. skraidymo atsar
ga buvo išnaudota 84 proc. Iš 8 
anksčiau turėtų lėktuvų „TU -
134A" „Lietuvos avialinijose" 
liko 4. Du tokie lėktuvai buvo 
parduoti pernai Baltarusijos fir
mai, vienas privačiai Vilniaus 
bendrovei „Aurela". Už pinigus, 
gautus pardavus senus rusiškus 
lėktuvus, „Lietuvos avialinijos" 
ketina pirkti vakarietiškus 
lėktuvus. 

(LR, 02.08) 

NUMATOMA ATSTATYTI 
ŠVENTOSIOS UOSTA 

Lietuvos pajūryje esančio 
Šventosios uosto atstatymo 
komisija siūlo atstatyti Švento
sios uostą ir paskirti jį turizmui 
bei žvejybai. Specialistai mano, 
jog atstatant uostą, reikės jį 
pagilinti, pastatyti šiaurinį 
molą, restauruoti bei pailginti 
pietinį molą ir sutvarkyti 
krantines. 

Komisija atmetė pasiūlymą 
statyti visiškai naują didelį 
uostą arčiau Būtingės termina
lo, kuris, ekspertų vertinimu, 
kainuotų apie 1 mljd. litų. 
Dideliu uostu, į kurį galėtų 
įplaukti naftos terminalą aptar
naujantys laivai, yra suintere
suoti Būtingės terminalo staty
tojai. I atstatytą Šventosios 
uostą galėtų įplaukti jachtos, 
turistiniai bei nedideli žvejų 
laivai. Tokiu uostu labai suin
teresuotas ir Palangos ku
rortas. 

Uosto atstatymo komisija 
įteiks Klaipėdos jūrų uosto 
plėtros tarybai, vadovaujamai 
susisiekimo ministro Jono Bir-
žiškio. Taryba, atsižvelgusi į 
komisijos išvadas, priims spren

dimą ir siūlys jį vyriausybei. Su 
vyriausybe bus kalbama ir dėl 
lėšų uosto atstatymui. 

Komisijos pirmininkas, susi
siekimo ministerijos sekretorius 
Česlovas Norkus koresponden
tui sakė, jog kol kas nėra ap
skaičiuota uosto atstatymo 
kaina. Ji bus žinoma tik pa
ruošus detalų projektą. 

Šventosios uostas buvo pradė
tas statyti 1939 metais pagal 
inžinieriaus Šimoliūno projektą, 
tačiau prasidėjus karui darbai 
nutrūko. Po karo uosto statyba 
nebuvo tęsiama, nors žvejų lai
vai dar kelis dešimtmečius juo 
naudojosi. Aštuntajame dešimt
metyje Šventosios uostas visiš
kai apmirė. 

PREKEIVIŲ ALKOHOLIU 
ŠIEMET SUMAŽĖS 

Alkoholinių gėrimų, įskaitant 
alų, importuotojams šiemet bus 
išduota ne daugiau kaip 10 me
tinių licencijų, o norintiems 
verstis didmenine lietuviško 
alkoholio prekyba — dar 150 li
cencijų. Visos licencijos, kaip 
numato Alkoholio kontrolės 
įstatymas, bus išduotos viešo 
konkurso būdu. Konkursas im
portuotojams įvyks birželio 
12-ąją, o pernai išduotos alkoho
lio importuotojų licencijos pra
tęstos iki šių metų liepos 1-osios. 
Tai nurodoma vasario 21d. pri
imtame vyriausybės nutarime, 
kuriuo taip pat patvirtinti im
porto licencijų viešo konkurso 
nuostatai. 

Be to, vyriausybė nustatė, jog 
iš 10-ties importo licencijų trys 
bus išduotos tik degtinei įvežti, 
tiek pat — degtinei ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams, dvi — 
alkoholiniams gėrimams, išsky
rus degtinę, tiek pat — vynui ir 
alui ir dar trys — tik alui. 

Anksčiau licencijos nebuvo 
skirstomos pagal gėrimų rūšis, 
tačiau teisę įvežti degtinę turėjo 
tik trys firmos. Alkoholio impor
tuotojų viso dabar yra 14, o 
alaus tik 25. 

Pagal rūšis bus paskirstytos ir 
didmeninės prekybos Lietuvoje 
pagamintais alkoholiniais gėri
mais licencijos. 70 licencijų iš 
150-ties bus skirta prekiauti 
visais lietuviškais alkoholiniais 
gėrimais, tiek pat — tik alumi 
ir 10 — vynu ir alumi. 

Pernai tokių licencijų savival
dybės buvo išdavusios 210, ta
čiau norinčiųjų verstis didmeni
ne prekyba nuolat mažėja, todėl 
šiemet bus išduota 150 leidimų. 

(AGEP, 02.22) 

Šiaulių „Tauro" televizorių i 
gamybos apimtis didėja, nes bu
vo suorganizuota patikimesnė 
prekybos sistema. Anot firmos 
direktoriaus Rimanto Žukaus
ko, daugiausia pigių „Tauro" 
televizorių pirkėjų yra Rusijoje, 
Estijoje ir Lietuvoje. Kalbėda
mas apie televizorių gamybos 
perspektyvas Lietuvoje, R. Žu
kauskas gyrė Lietuvoje gamina
mas detales. Sakė, kad labai 
geri Panevėžio „Ekrano" 
kineskopai, Vilniaus „Vingio" 
specialūs transformatoriai, Tau
ragėje gaminamos plokštelės ir 
Kauno selektoriai. Konkuren
cijai reikšmingos yra lietuviškų 
komponentų palyginti žemos 
kainos. 

V i l n i u j e , Aukštuosiuose 
Paneriuose įsikūrusi akcinė 
bendrovė „Skalmantas" gamina 
balnus, pakinktus, įvairius 
diržus ir uniforminę aprangą. 
Apie šią įmonę „Dienoje" buvo 
aprašyta, kad ji sėkmingai ver
čiasi, gamindama Lietuvos po
reikiams ir eksportui. Aukštos 
kokybės jojimo inventorių par
duoda Europoje, sėkmingai kon
kuruojant su Meksikos ir In
dijos prekėmis. „Skalmanto" • 
generalinis direktorius Ro
manas Rainys sakė, kad per 
pastaruosius trejus metus 
įmonė padidėjo du kartus, o 
gamybos apimtis — šešis. Pla
nuojama steigti bendrą įmonę 
su užsienio firma. 

, ,B iok", Vilniuje įsteigtos 
akcinės bendrovės, pradininkai 
buvo keletas mokslininkų, ku
rie prieš penkerius metus, at
siskyrę nuo Biochemijos insti
tuto, pradėjo gaminti kosmeti
kos kremus. „Biok" gamina 
įvairius kremus ir pienelius iš 
natūralių produktų: augalinio 
aliejaus, bičių vaško, Lanolino, 
ramunėlių, medetkų, jonažolių, 
pelynų, alijošiaus ekstraktų, 
levandos ir rožių aliejaus. 
„Biok" kremus jau parduoda 
Kanadoje. Pasak firmos gene
ralinio direktoriaus Gintaro 
Gavėno, per mėnesį vidutiniš
kai parduodama 30,000 dėžučių. 
Lietuviška kosmetika yra pi
giausia ir Lietuvoje jau nukon
kuravo Rusijoje gamintą kosme
tiką. 

KEPYKLA IR DELIKATESAI 
6216 VV. Archer Ave., Chicago, IL 60638 

Tel. 312-581-8500 
• Lietuviška duona ir raguoliai 
• Vestuviniai ir įvairūs tortai 
• Lietuviškas maistas—"catered" 
• Siunčiame mūsų produktus UPS 

Atidaryta 7 dienas savaitėje 

BAKE 

K A V I N E 
350 N. Clark, Chicago, II 60610 

Tel. 312-644-7750 
Kepyklos produktai ir Mčkandžiai 

miesto centre 
Savaitgali uždaryta 

* * ; 

CLASSIFIED GUIDE 

INCOME TAX 
SERVICE 

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

P R A N A S G . M E I L Ė , C P A 
4931 W. 95th St., 

OakUnvn, H. 
Sekmadieniais—Pasaulio 

Liet. Centre, Lemont 
Tel.: rastinė 700-424-4425 

namai 700-636-5347 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-81M 

Mūsų laivai perveža 20 ir 40 pėdų konteinerius i 
Lietuva, Latvija, Estija ir Rusija. 

Greitas ir patikimas aptarnavimas, žemos kainos. 

ADMIRAL NAVIGATION 
Skambinkite tel .: 1-706-368-1550 1-800-700-0664 

One Tovver Lane, #360, Oakbrook Terrace, IL 60181 
Chicago — Toronto — Montreal 

Nemokamas PirkiniuSarasas 
Joseph E. Stanaitis Investment Properties 

UcensedRealEstate Brc*er 
Nuosavybė 

• Acreage • Žemė 
• Business • Biznis 

ROHDA • Resldential • Namai 

Toli Free 1 -600-330-5478 or 1 - 904-428-2412 
f roo / i^t nf Avnilnhin Btjvs 

kalamas ..stding". 
atliekami cemento. ..ptumbing" bei kt. 
namų vidaus ir išores remonto darbai. 

3 1 2 - 7 C M t » 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

£ I OAKLAWN 
I ĮKALTY 

62S3W.95SL 
Oak Lawn, IL 60453 

BALYS BUDRAITIS 
Patarnauja įvairių nuosavybių 

pirkime bei pardavime, miestą ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti 

skambinkite: 
B U D R A I Č I U I 

Bus. 70M8»-7WO Bas.312-770*n 
Fax.70S4»7vS6 Pagar 31*3004307 

OLStCKICO^MC 
nustitiStfMt 
Lautirnaai 

HARUASTOMKAS 
Raftoro los.7012S7.7100 

( & [ f l l l Rg. 701969.3732 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)5884969 
(708)428-7191 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Gretas ir sąbringes patarnavimas 
• MLS kompimsrtujr FAX pagefca 
»Nuosavybių Į a — S — —Q]d 
• Parkams k parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme 
• Pensininkams nuotakia 

NusapkUU 
j o K netoli ežero, Beverty 
Shores apyt. pelną nesanti pa
statą. Mūrinia, 7 birtų, restora
no patalpos ir baras; 2Vt auto. 
garažas; ant 2 akrų sklypo. Kai
na $296,000. Skambinti savi
ninkui: tel. 407-027-1790. 

MAtTY.MCT 
S2S6 Vftst 961h 8ira«t I 

Oek ŲMn. Hhyts 00*53' 

709-4234440 

A0TA T. MHCUNAS 
Profesionaliai ir sąžiningai pa
tarnauja įvairių nuosavybių pir-
ikime ir pardavime, mieste ir 
(priemiesčiuose. 

REALTORS MARIE POWELL & ASSOCIATES, INC 
BETTER HOMES & GARDEN8* 
3325 6601 Street. N.. St. Petersburg, FL 33710 
BUS: (813) 361-2345 (800) FLA-REAL 
RES: (813) 360-2329 FAX: (813) 343-5042 

% 
.... :. .• 

JOSEPH A, M E Z E U S 
REALTOR* Ii 

MISCELLANEOUS 

I L I K T R O I 
(VUMMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcagos miesto leidimą. Dir-
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai 

312-779-9919 
KLAUDUUS •UeJFVTO 

FORRENT 

OkaeaO.3 
Brighton Parko apyt 
Tel. 312-370-7009 

•OR RIMT 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
ffl 0YVYB68 DRAUDMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir OR. Mgr. 
Auto* S Kane kaba ketuvHkai. 

FRANKZAPOUS 
3JO0i/jWes« 

Tel. (700)4 

ammmm 

1 mieg. butas 67 & Kedzie 
apyi. $355 į men. + „security". Tet 
312-7794419. 

HELP WANTED 

J K 0 CONOTIIUCTION 
„Shingte" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (skJing): medžio, aiu> 
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas,, 
tet 70OO0O-2OBB. 

KENATA'S DOMČSTIC 
PLACZMENT AGENCY 

Positions avaibMe: runnies, house-
kcepers for Engltsh speaking womrn. 

CiD: 312-2St»72*7 

prityru-
sto etos dantų tsrJinico ea. TMrt 

WAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 
Parduoda • Taiso • Priedai 

ir Reikmenys 
Virs 70 metų 

patikimas patarnavimas 
TYPEWRITERS • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
9010 0. Ruiaafcl Rd. 
Tel. (312) 001-4111 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
M I G L I N A S TV 

OE/RCA ATSTOVYBE 
2340 W. 00th Otree* 
Tel.: 312-770-1400 

MARQUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami fia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis, ypatingai 
progai. Pilnai užbaigtu foto 
nuotraukų aptarnavimas. Ati
daryta pirmadieni ir ketvirta
dieni vakarais iki 8 valandos. 
Antrad. ir trefiad. susikalbesit 
lietuviškai. 

3314 W c t t 63 fd Street 
T e l . 776-89% 

Gari seserų pedej+įomi, kom-
pajnfcnfcns ir namų ruošos dar-
Mnmkems. Galima gyventi kar
tu arba atvykti [ darbą Ir išvykti. 
Kreiptis: 

Tai 112.730-7000 

Mat) atOJOJ 

http://los.7012S7.7100
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*- . JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
SOCIAUNIŲ REIKALŲ TARYBA 

2711 West 71 st Street, Chicago, Illinois 60629 
312/476-2655 • Fax 312-436*909 

TELEFONO NUMERIAI 900 IR 976 

KUR YRA JŪSŲ TESTAMENTAS? 

i 

Lietuvia i , po Antrojo pasau
linio karo , apie 1950 me tus 
a tvaž iavę į šj k raš tą , dirbo, 
t ąupe ir neblogai į s i ta isė , ar , 
ga i .ger iau sakyt i , pras igyveno. 
K a r o meto gyven imas Europos 
V a k a r ų šalyse i šmokė juos gy
venimo, bet tuo pačiu pal iko pa
sąmonėje baimę, kad kažkas ga
li viską a t imt i , gali visko netek 
t i ir vėl nieko ne tu r ė t i , ka ip 
pradžioje, a tvaž iavę j šj kraštą, 
pradėjo gyvenimą su v ienu do
ler iu a r da r mažiau. Ir j uo žmo
g u s gyvenimo la ip ta i s e ina to
lyn , tuo t a ne tek imo ir prara
d imo ba imė didėja, k a r t a i s pa
s i ekdama net . ga l ima sakyt i , 
nesve ikumo laipsnį. Nebepasi-
t i k i m a niekuo — nei savo vai
ka i s , o ką bekalbė t i apie gimi
nes ir d raugus . Beveik, kiekvie
nas , tuo metu a tvykęs j šį kraš
tą, y ra sus i taupęs , įsigijęs ma
žiau a r daug iau tu r to . Tačiau, 
a r visi mes esame susi tvarkę, ar 
visi esame pagalvoję, kas bus su 
mūsų tuo t u r t u , kai mirs ime? 
Kiekv ienas žmogus bijo ir ne
l a u k i a mir t ies , be t t a i y r a neiš
vengiamybė , t a i y r a gyvenimo 
d a h s . 

Di rbant su l ie tuvia is sociali
nių re ikalų sirityje, ma tome 
daug. girdime daug ir pat i r iame 
d a u g gyvenimo realybės. Čia t ik 
du pavyzdžiai, kur iuos teko ma
ty t i t ik vienos sava i t ės bėgyje: 
_ 1 . A t e i n a į Socialinių reikalų 
r a š t inę s toras vokas iš advoka
to. Prieš a t idaran t , pagalvoji, — 
a, iš advokato, k a s d a b a r kuo 
nepa tenk in tas? Atplėšus randi: 
neseniai vieno mirusio vyro, ku
r is neturėjo a r t i m ų giminių, 
t e s tamentą ir įvair ius a d v o k * e & n a s advoka tas siūlosi parašyt i 
paa i šk in imus . S k a i t a n t testa
men tą ma ta i , ka ip t a s žmogus, 
nors ir be didelio mokslo, buvo 
p r o t i n g a s . V i ską apgalvojo, 
k i ekv ieną ga l imą gyven imo 
žingsnį sus i tva rkė , o savo visą 
l ikusį t u r t ą pagal procentus ir 
apga lvota i išdal ino. Gavo t a m 
t ik rą procentą to l ima giminai tė 
— pusseserė: gavo l ietuviška pa
rapija, gavo lietuviška organiza
cija. Tur t a s nedidelis, bet viskas 
apgalvota , su tva rky ta , paskirs
t y t a ir išdal inta . T e s t a m e n t a s 
advokato t va rk inga i su ra šy ta s 
ir t va rk inga i vykdomas . 

Tą pačią dieną a t e i n a susirū
p i n u s i mo te r i s į Social inių 
re ika lų raš t inę ir k laus ia , kas 
b u s : jos globojamas žmogus — 
ligonis, numi rė . N e t r u k u s po jo 
mir t ies skambina miesto parei
gūnai , prašo ateit i ir padėti susi

kalbėt i — vertėjauti . Atvažiavę 
miesto ta rnauto ja i nufotografa
vo visą turtą , surašė, užrekorda-
vo, pas iėmė banko knygutę ir 
išvažiavo. Namo dokumenta i 
t ik mirusiojo vardu. Banko kny
gutėje netol i 100,000 dol., bet 
t ik viena savininko pavardė . 
N ė r a jokio tes tamento , nė ra jo
kio popierėlio, nėra giminių. 
P ra šan t , k a d duotų pinigų pa
laidoti l ie tuvių kapinėse, mies
to t a rnau to j a i pasakė, kad jie 
tu r i pažiūrėt i , ką advokatai pa
sakys . Mies tas paprastai duoda 
palaidojimui $350. Žmogus bu
vo t va rk ingas , dirbo, taupė, bet 
nemokėjo susi tvarkyti savo tur
to. Net ir palaidotas bus tikriau
siai ka ip koks gatvės žmogus — 
vargšas . I r kas kal tas? Kas 
pas inaudos jo uždirbtu ir su
taupy tu t u r t u ? O jei būtų buvęs 
protingai tvarkingas , būtų susi
tvarkęs , bū tų gražiai palaidotas, 
jei neturėjo giminių — artimųjų. 
Galėjo savo tur tą palikti lietu
viškoms organizacijoms, spau
dai , radijui ir t.t. Tai ben t jį 
b ū t ų l ie tuvia i ilgai ir gražiai 
minėję, ka ip gerą ir dorą lietu
vį. O dabar , kas pasinaudos jo 
pinigais? 

Mes d i rbame, taupome, bet 
re ika l ing iems dalykams pinigų 
išleisti bijome. Kai pamini žmo
nėms , k a d tes tamentą , ypač 
ka i tur i daug iau turto, bū tų ge
rai , kad parašytų advokatas, tai 
žmonės lyg ir išsigąsta, sako, 
kad advokatas kainuoja pinigą. 
Ar ge r i au praras t i tuos visus 
pinigus , a r , užmokėjus kel is do
ler ius , l ikus ius apsaugoti ir pa
sk i r s ty t i pagal savo norą? Vie-

P a s k a m b į n u s į A m e r i t e c h nu
mer iu 1-800-244-4444 i r p a k l a u 
sus , ką re i šk ia te lefono 9 0 0 ir 
976 n u m e r i a i , buvo p a a i š k i n t a , 
k a d 900 y r a d a u g i a u s i a „ a d u l t 
e n t e r t a i n r a e n t " — į v a i r ū s t e le 
foniniai p a s k a m b i n i m a i , s u r i š 
t i su ly t in iu e lges iu , b e t g a l i 
b ū t i ir „ a i š k i a r e g i ų " p r a n a š y s 
t ė s , a rba leteri jos. 9 7 6 n u m e r i ų 
skambin ima i y r a su r i š t i s u įvai
r i aus ia injFormacija, pvz . , o r a s , 
t e m p e r a t ū r a , l a imė je lo te r i ją 
numer ia i jr t.t . Gali b ū t i i r „par-
ty- l ine" . S k a m b i n a n t š i a i s t e le 
fonais, re ik ia mokėt i už k iekv ie 
nos minutės p a s k a m b i n i m ą nuo 
4 dol. ik i 7 dol. K i e k v i e n u t e le 
fonu g a l i m a i š š a u k t i t u o s 
900/976 n u m e r i u s . V y r e s n i e j i 
p a p r a s t a i j ų n e n a u d o j a , y p a č 
900 numer io , be t je i j ų n a m u o 
se y ra j a u n e s n i ų ž m o n i ų , k u r i e 
s k a m b i n a t a i s n u m e r i a i s , t a i 
telefono s ą s k a i t a ga l i b ū t i l a b a i 
didelė. A m e r i t e c h a t s t o v a s pa
ta r i a , kad ger iaus ia i t u o s n u m e 
r i u s t e l e f o n e u ž b l o k u o t i , 
p a s k a m b i n u s 1-800-244-4444. 
U ž tų n u m e r i ų u ž b l o k a v i m ą 
mokėt i ne r e ik i a . T a i p g a l i m a 
a p s i s a u g o t i n u o n e m a l o n i ų 
pasekmių . Pvz. , p a s v i e n ą vy
resnio a m ž i a u s l i e tuv į g y v e n o 
ke le t a s j a u n u o l i ų , l a i k i n ų sve
čių, k u r i e , s k a m b i n d a m i š i a i s 

t e s t a m e n t ą n e m o k a m a i t a m , 
k a s p a l i k s t e s t a m e n t u $ 1 , 0 0 0 
Draugo fondui. Kodė l nepas i 
naudot i tok ia ge ra p r o g a ? T u r ė 
s i te ge ra i s u r a š y t ą t e s t a m e n t ą 
i r b ū s i t e p a r ė m ę l i e t u v i š k ą 
spaudą . 

Dar š i and i eną p a s i r ū p i n k i t e 
savo t e s t a m e n t u . N e s v a r b u , a r 
esa te 25 me tų , a r 6 5 , a r 9 5 
metų, vis iems re ik ia t e s t a m e n -
to . A tmin k i t e , r e i k i a m o k ė t i pi
nigą uždi rb t i , jį s u t a u p y t i , b e t 
d a r s v a r b i a u p i n i g u s i r t u r t ą 
p ro t inga i s u t v a r k y t i . 

B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

n u m e r i a i s , jo te lefono s ą ska i t ą 
i škė lė iki 300 doler ių mėnes iu i . 

J e i a t s i r a n d a n e a i š k u m ų , a r 
ž m o g u s s k a m b i n o 900 '976 nr., 
a r n e , t a d a te le fono į s t a iga aiš
k i n a . J e i j i e m s n e p a v y k s t a išsi
a i š k i n t i , t a i j i e są ska i t ą nu
b r a u k i a ir ją p e r s i u n č i a firmai. 
k u r i t u r i tą 900/976 numer į . 
k a d j i t o l i au a i š k i n t ų s i Daž
n i a u s i a i t a i i š s p r e n d ž i a m a 
k l i e n t o n a u d a i . Tač iau ge r i au 
s i a t u o s n u m e r i u s užblokuot i . 
k a d b ū t ų i š v e n g t a didelių tele
fono są ska i tų . Amer i t ech atsto
vas a i š k i n a , k a d toks užbloka 
v i m a s ve ik i a 90 '<, bet firmos. 
naudojančios 900/976 numer ius , 
r a n d a b ū d u s apei t i b lokadą. 
n a u d o d a m o s 8 0 0 numer į , o t a s 
irgi k a r t a i s s u d a r o keb lumų. 

J ū s ų t e i s ė s d ė l 900 976 te le 
f o n o n u m e r i ų . 

J e i m a n o t e , k a d j u m s ats iųs
t a ne t i k s l i 9 0 0 9 7 6 n u m e r i u 
naudo j imo s ą s k a i t a , ga l i t e pra
nešt i , s k a m b i n d a m i nemokamai 
„Bi l l i ng I n q u i r y — n u m e r i s 
y r a p a ž y m ė t a s jūsų telefono 
sąska i to je . P r a n e š i m ą ap ie t a i . 
t u r i t e p a d a r y t i 60 dienų nuo 

l 
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2719 VVest 71st S t ree t , C h i t P g o . I L 6 0 6 2 9 

( 3 1 2 ) 4 3 4 - 2 1 2 1 ( 8 0 0 ) 7 7 5 - S E \ D 

Persiunčiame siuntinius [ Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Rusiją, Ukrainą ir Baltarusiją 

SKUBŪS SIUNTINIAI- AIR CARGO 
Galite užsisakyti 5 rusių maisto komplektus 

Persiunčiame automobilius, baldus bei 
komercines siuntas 

Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 
iškvietimus ir vizos pratesimo dokumentus 

* 
Dirbame l i m a d - pcnklad lJo šeštad - " -2 

J 

VELYKINE DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūto Jūsų giminėms ir draugams Lietuvoje, rūkytos mėsos 
produktų rinkinų: 

4-1. 

1. Jautienos išpjova 
Kumpis „Turistinis" 

2. Kiaulienos išpjova 
Kumpis ,,Kaimo*' 

3. Kiaulienos išpjova 
Karbonadas 

4. Lašiniai „Naminiai" 
5. Dešros: 

šalto rūkymo 
Karšto rūkymo 

6. Dešrelės; 
Aprūkytos „Grill" 
Aprūkytos „Turistines" 

$98 00 
15 A — 15 kg. 
3 kg. 

1kg. 

I k g . 

2 kg. 

2 kg. 
2 kg. 

2 kg. 
2 kg. 

$85 00 
13 A - 13 kg. 

3 kg. 

1kg. 

1kg. 

2 kg. 
2 kg. 
2 kg. 

1kg. 
1kg. 

$70.00 
10 A — 10 kg. 
2 kg. 

1kg. 

1kg. 

2 kg. 

1 kg. 
1kg. 

Ikg. 
1 kg. 

15 kg. 
(33 1b) 
$2.96 Ib. 

13 kg. 
(28.6 Ib.) 
$2.97 tb. 

10 kg. 
(22 ».) 
$3.18 Ib. 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos—JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos masinas, produktus gamina * aukščiausios kokybės patikrintos Veteri
narijos Tarnybos. 

Siuntinys bus pristatytas į namus per dvi savaites nuo užsakymo datos, čekius rašyti: 
ENOINEMINO, Inc. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba pastų. 

gau tos sąskai tos da tos la iku . 
Kol vyksta a i š k i n i m a s i s del 

sąska i tos , j u m s n e r e i k i a mokė 
ti a ts iųstosios sumos . S ą s k a i t a 
bus pa ta i sy ta , jei j ū s esa te 
t e i s u s . S ą s k a i t a a i š k i n a m a 
pagal a t i t i n k a m a s t a i syk les . 
Pagr ind in ia i v ie t in ia i ir to l imų 
distancijų telefoniniai pa t a rna 
vimai negali būt i i š jungt i , jei 
n e u ž m o k a m a 900 976 suskai tą . 
Bet atei tyje 900 976 p a t a r n a 
v imai b u s užblokuoti j ū s ų tele
fonui, jei jūs neužmokės i t e , tei
sė ta i j u m s p r i k l a u s a n č i ų są
ska i tų . 

900 976 n u m e r i u s g a l i m a sa
v a r a n k i š k a i užblokuot i , skam
b inan t n u m e n u 1 800-244-4444. 
ku r i s y r a pažymėtas j ū s ų tele
fono sąskaitos viršuje Tų nume
rių užb lokav imas y r a nemoka
mas , t a i da ran t pirmų ka r t a . 
Bet je i vėliau savo nuomone 
pake i s i t e , tai už tų numer ių 
a tnau j i n imą gal i j u m s re ikė t i 
užmokė t i . (Illinois ir Michigan 
valst i jose nere ik ia mokėti>. Je i 
nor i te a t s t a ty t i 900 976 nume
rių naudojimų, t u r i t e t a i pada
r y t i r a š t u . U ž m o k e s t i s už 
900 976 yra i m a m a s už duoda
ma informacija, bet ne už patį 

DRAUGAS, šeš tad ien is . 1996 m kovo men. 2 d. 

A.tA. 
BRONĖ ŠLAJIENĖ 

Padančikaitė 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. vasario 28 d., 6:35 vai. p.p., sulaukusi 75 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

47 m. 
Nul iūdę liko: vyras Juozas, duktė Birutė Nalienė, žentas 

Jonas , anūkai Vincas ir Alisa, sesuo Genė Sipavičienė, jos 
vyras Zigmas ir šeima Australijoje. 

Velionė buvo pašarvota penktadienį, kovo 1 d. Pet
kus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (prie 
Derby Rd.i. 

Laidotuvės įvyko penktadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai . ryto buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčią, kurioje buvo aukojamos 11 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: v y r a s , d u k t ė , a n ū k a i , sesuo ir kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus / Donald M Petkus. 
Tel. 800-994-7600. 

12421 ARCtUPt Ave. 
L1MONT, IL M4M 

Tel. 7M-2t7.2034 
Pas. 7M-2I7MI2 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS - DAIMID 
FUNERAL DIRECTORS 

Directors of Eudeikis Funeral Home (EST 1908) 

SERVICES AVAILABLE AT 0THER 

CHICAGO AND SUBURBAN L0CATI0NS 

4330 So. Calrfornia 4605 So. Hermitage 

ALL PHONES 
I -312-523-0440 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHVVAY 
H1CKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MARQUETTE r ARK 2533 W 71 ST 
CICERO 5940 W 35 ST 

LEMONT 12401 S ARCHER AVE (k DERBY RD ) 
EVERGREEN PARK 2929 W 87 ST 

T1NLEY PARK lf*00 S OAK PARK AVT 
ALL PHONES 

CHICAGO 1-312^76-2345 
NATIONVVIDE TOLL FREE (nemokamas) Tel. 1-800-994-7600 

telefono p a t a r n a v i m ą . Ir j u m s 
nereikia mokė t i už pa t a rna 
vimus. kurie t iks l ia i neat i t inka 
\ įsu valstijos a r federaliniu įsta
tymu bei p o t v a r k i u 

Vartotoju te isės y ra surašytos 
pagal valstijų ir fedei a l in ius 
įs ta tymus . .Telephone Disclo-
sure and D i s p u t e Resoliution 
Art (TDDRAJ 1993" Pay-per-caU 
Billing". . .Pay-per calls" įstaty
mas apima 900 ir 976 numerius, 
kurie reikalauja užmokesčio už 
sute ikta informaciją. 

•Jeigu t u r i t e smals iu j a u n u 
žmonių savo n a m u o s e ir nenori 
te mokėt i d i d e l i u te lefono 
sąskaitų, t a i užblokuoki te tuos 
900 976 n u m e r i u s . 

Naudotasi Ameri tech infor
macija. 

A l d o n a Š m u l k š t i e n ė ir 
B i r u t ė J a s a i t i e n ė 

„ R U O N I A M S " N K B A I S Ū S 
Š A L Č I A I 

Vasar io 24 d Palangoje vyko 
didžiosios žiemos m a u d y n ė s , 
surengtos pagal irrudinimosi 
šventes . .Palangos ruonia i — 
96" programą. Susirinkę i Balti
jos pajūri iš vakaro . . . ruon ia i " 
da lyvavo Lietuvos sve ika tos 
sąjungos suvažiavime, k lausės i 
paska i tų apie sveika mitybą ir 
sveika gyvenimo huda. 

Didžiosiose maudynėse pr ie 
j ū r o s tilto l ed in ius Balt i jos 
vandenis eke tėse išbandė per 
t ū k s t a n t i s . . r u o n i u " . T a r p 
besimaudančiuju buvo ir 92 
me tu senukas iš Žemaitijos, 
kur is tiesiog spinduliavo energi
j a ir žu rna l i s t ams tv i r t ino , k a d 
pastaraisiais meta i s jo sve ika ta 
..vis gerėja ir gerėja . 

A.tA. 
JONAS PIJUS PEČKAITIS 

Gyveno Merrillville. IN. 
Mirė 1996 m. kovo 1 <L, -niaukęs 91 metu 
Gimė Lietuvoje. Šakių apskrityje. Ašmoniškm kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Skausmo prislėgta liko: žmona Katanna Pečkaitienė 

Viršylaite. Lietuvoje seserys — Onute. Petre ir Česė, svainis 
Jurgis Žemaitaitis; Lenkijoje pusseseres Genute ir Aldona bei 
kiti giminės. 

A.tA. 
BRONIUS ANICETAS 

PALIULIS 
Gyveno Darien. IL, anksčiau ilgus metus Cicero, IL. 

Staiga mirė 1996 m. vasario 29 d., rytą. 
Gimė 1919 m. lapkričio 11d Lietuvoje, Bartininkų vals

čiuje. Vartų kaime. Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: žmona Irena, sūnus Petras, marti Joyce ir 

anūkė Tracy: a.a sūnaus Pauliaus dukrytės — Crystal ir 
Sheran; broliai — Jonas. Juozas, Kazimieras, Antanas su 
šeimomis; mirusio brolio Vitoldo žmona Viktorija su šeima; 
mirusios sesers Česlavos vaikai Lietuvoje. 

Velionis pašarvotas sekmadien). kovo 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
J. Vance laidojimo namuose, 1424 S. 50th Ave.. Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 4 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, ku
rioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Našlaičių globos 
komitetui arba „Saulutei", Lietuvos vaikų globos būreliui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sūnus , anūkės , broliai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 708-652-5245. 

A.tA. 
ANTANAS MIKUŽAS 

Nuliūdę liko: /mon.i Hed\\ in. duktė Karen Kl'not. ženta-
Robert; anūkes Jenmfer ir Kristen. 

Velionis pašarvotas sekmadieni, kovo 3 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
S C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose. 11028 S. Southvvest 
Hwy . Palos Hills. IL. 

Laidotuves jvyks pirmadieni, kovo 4 d. Po apeinu 11 vai. 
ryto laidojimo namuose, velionis bus palaidotas Šv Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, duktė , žentas , anūkės ir kiti gim n»o. 

Laidotuvių direkt. S C. Lack ir Sūnūs Tel. 70*-974 4410. 

N e p r i k l a u s o m o s L i e t u v o s Vals tybes T e a t r o m e n o 
v a d o v u i , d i r i g e n t u i , kompoz i to r iu i . V a l s t y b i n ė s 
M u z i k o s Konserva tor i jos profesoriui 

VYTAUTUI MARIJOSIUI 

m i r u s , brolį B R O N I U Kanado je , d u k r a s ; ses . I G N E 
M A R I J O Š I Ū T E . I L O N Ą V A I Š N I E N Ę ir s ū n ų 
M A R I J Ų , kolegas m u z i k u s , t e a t rų b e n d r a d a r b i u s , 
d r a u g u s ir a r t imuos ius , nuoširdžia i užjaučia 
K u r i a m o s i o s V i l n i a u s V a l s t y b i n e s Ope ros pi rmojo 
b r a n d u o l i n i o na r i a i : 

Juze Augaitytė-Tamošauskiene 
už mirusį Vlada Baltrušaiti -
Elena Baltrušaitienė 

•Jeronimas Kačinskas ir Elena Kačinskienė 
Juzė Krištolaitytė Daugėliene 
•Jonas P Lenktaitis 
Stasys Liepas 
Viktorųo Mieieišytė Sodeikienė, Lietuvoje 
Felicija Pupenaite Vasiliauskiene 



DRAUGAS, šeštadienis, 1996 m. kovo mėn. 2 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Lithuanian Mercy Lift nuo

širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams. Finansinė parama bei pa
aukoti medicinos reikmenys 
yra svarbūs ir reikalingi. Prieš 
atvežant dėžes į Amber sandėlį 
ar Pasaulio lietuvių centrą pra
šome paskambinti Lithuanian 
Mercy Lift (708)257-6777. Am
ber Marine International nebe
priims dėžių be LML žinios. 
Christian Relief Services yra 
pažadėję persiųsti 50 talpintuvų 
iki birželio 30 d. LML per šią 
įstaigą jau yra išsiuntusi 40 
talpintuvų. Liko keturi mėne
siai, bet galėsime išsiųsti tik 10 
talpintuvų. Siusime reikalin
giausią pagalbą. Priimsime 
vaistus su devynių mėnesių ar 
ilgesniu galiojimo laiku. Medi
cinos knygos ar žurnalai negali 
būti daugiau kaip trejų metų 
senumo. Knygos labai daug sve
ria ir užiima daug vietos. Dėko
jame už visą pagalbą iš anksto. 
LML stengsis ir toliau padėti 
vargstantiems Lietuvoje. 

JAV LB Švietimo taryba 
kreipiasi į visus lituanistinių 
mokyklų mokinius, klausdama, 
ar jie jau atliko savo darbus 
tarybos skelbtiems piešinių ir 
rasinių konkursams. Konkursai 
baigiasi kovo 15 d. 

Naujai atvykusieji lietuviai 
maloniai kviečia visuomenę į 
smagią vakaronę „Kaziuko pa
stogėje". Vakaronė vyks Jauni
mo centro kavinėje tuoj po lie
tuvių skautų ruošiamos Kaziu
ko mugės, 4 vai. p.p. Programa 
susidės iš žaidimų, pramogų, 
muzikos — bus smagu dideliems 
ir mažiems. 

Šiuo metu Čikagoje gydosi 
10 vaikų iš Lietuvos su ortope
dinėmis negaliomis. Kai vai
kam nereikia būti ligoninėje, 
prieš operacijas ir po jų, jie 
gyvena „Seklyčioje" arba pas 
„Lietuvos dukteris" (tuo atveju, 
jei neturi čia giminių). „Lietu
vos Vaikų vilties" komitetas, 
įs isteigęs prieš penkerius 
metus, stengiasi, kiek galima 
daugiau padėti vaikučiams iš 
Lietuvos. Komitetui pirminin
kauja Gražina Liautaud. 

x Greit parduodu vieno* ir 
dviejų seimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/M AX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 58641959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Kviečiame į trijų parodų 
atidarymą: Viktorijos Dani-
liauskaitės „Baltai" — lino-
raižiniai, Kęstučio Musteikio 
..Žemes atspalviai" — kerami
ka, Algio Kemėžio — „Holy 
Cow" — fotografija. Lietuvių 
Dailės muziejuje, Lemont, IL 
kovo 2-31 d. Atidarymas šešta
dienį, kovo 2 d. 7:30 - 9 v.v. 

(sk) 

Vyresniųjų lietuvių centre, 
„Seklyčioje", kovo 6 d., 
trečiadienį , 2 vai. popiet, 
„American Travel" kelionių 
biuro savininkas Aleksas Lau
raitis praves pokalbius apie 
įvairias keliones. Tos įstaigos 
tarnautoja Rita Penčylienė ro
dys vaizdajuostę. Kaip įprasta, 
po programos bus bendri pietūs. 
Visi kviečiami ir laukiami įdo
miai praleisti popietę. Atvykite! 

Dantų gydytojų sąjunga jau 
daugiau kaip 20 metų ruošia 
cepelinais pasivaišinimo popie
tę, paprastai antrąjį kovo mėne
sio sekmadienį (pirmąjį visuo
met vyksta lietuviškosios skau-
tijo8 Kaziuko mugė, tad nenori
ma atitraukti nuo jos publikos). 
Šiemet cepelinų vaišės bus sek
madienį, kovo 10 d., 12 vai., 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Kolegės, baigusios sukviesti 
svečius, praneškite Liūdai Buti-
kienei, tel. 312-735-5930, arba 
Česlovai Bačinskienei, tel . 
708-863-0057. Laimėjimams lai
mikius prašome sunešti jau 10 
vai. ryte. 

Gavėnios metas yra pasiruo
šimas Kristaus Prisikėlimo 
šventei. Ar gali būti prasm
ingesnis Velykų džiaugsmo pri
minimas, kaip puiki audio 
kasetė, pavadinta „Prisikėlė 
Jis"? Joje Velykų ir kitas 
religines giesmes gieda Cleve-
lando Dievo Motinos parapijos 
choras, vadovaujamas muz. Ri
tos Kliorienė8. Kasetė gaunama 
„Drauge". Kaina — 10 dol.; su 
persiuntimu — 12 dol. Nėra per 
anksti šią velykinio džiaugsmo 
kasetę užsisakyti. 

Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629 
t'ibi i šiaurę nuo Balzeko muziejaus) 

Tel.312-582-4500 
14323 S. Bell Rd.. Lockport. IL 60441 

Tel. 70SV301-4S66 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Ginantis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak. 
Š€štad 9 v r. iki 1 vai d. 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 778-0800 
Kasdien 9 - 6 vai. vak 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą 

z TRANSPAK prmnešm: 
„Lietuvos seime yra 139 nariai. 
Šiuo metu Lietuvos autorių tei
sių gynimo sąjungą agentūrą 
(LATGA-A) atstovauja daugiau 
kaip 1,500 valstybėms ir apie 4 
mln. užsienio autoriams. Statis
tikos departamento duome
nimis, iš Baltįjos valstybių 1995 
m. rugsėjo mėnesį daugiausia 
bedarbių buvo Lietuvoje 
(6.3%)". Pinigai, siuntiniai ir 
komercines siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436.7772. 

(sk) 
z Juozas Bacev ič ius pa

tarnaus namų, apdraudų, „in-
come taz" reikalais ir įsigyjant 
vairavimo teises . Caaa Blan-
ca R.E., 6529 S. Kedzie, Chi
cago , IL, teL 708-403-7334, ar
ba 312-778-2233. 

(sk) 
z Dar nevėlu pasiusti vely

kinius siuntinius per Baltia Ez-
press tik reikia juos pristatyti 
iki kovo 5 d. Naujas Baltia Ex-
press adresas 8327 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60652. Dau
giau sužinosite paskambinę ne
mokamu tel. 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

(sk) 
z Dėmesio, radijo klausy

tojai! Keičiasi PIKO VALAN 
DOS laikas! Nuo pirmadienio 
sausio 29 d., kviečiame klausy
tis mūsų laidų nuo 1:45 iki 3 v. 
p.p. iš tos pačios WNDZ radijo 
stoties 750 AM bangomis. Ža
dame Illinois, Indiana, Michi-
gan bei VVisconsin visuomenei 
įdomesnes, ilgesnes kasdienines 
radijo laidas. Savaitgalio tvar
karaštis lieka tas pats: laida 
skirta Lietuvos praeičiai VERS
MĖ šeštadieniais 10 v.r., o 
kultūrinė-pramoginė laida VAI
RAS sekmadieniais nuo 10 iki 
11 v.r. taip pat per WNDZ. Li
thuanian News Radio, ŽEMĖ 
L. P R O D U C n O N S , PO Box 
1161, Oak Park, IL 60304. 
Red. tel. 708-3864)656. Praneš
kite kitiems apie naują tvarka
raštį. Iki pasiklausymo! 

(sk) 

KAUNIETIS KUNIGAS 
PRAVEDA 

REKOLEKCIJAS 

Kun. Vytautas Vaičiūnas, Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Teologijos filosofijos universi
teto dekanas ir Kauno kunigų 
seminarijos profesorius praves 
rekolekcijas Šv. Antano parapi
joje, Cicero, IL, šią savaite, 6:30 
vai. vakarais, pradedant trečia
dienį, kovo 6 d., ir baigiant šeš
tadienį, kovo 9 dieną. Kunigas 
Vaičiūnas taip pat laikys Mišias 
sekmadienį 11 vai. ryto ir po jų 
dalyvaus kavutėje, kurios metu 
bus proga geriau su juo susipa
žinti. 

Rekolekcijos vyks parapijos 
bažnyčioje, kad vakarą 6:30 
valandą. Šalia kun. Vaičiūno 
konferencijų, kas vakarą jis 
laikys ir Mišias. Ketvirtadienį, 
be to, dar bus ir bendruome
ninės Susitaikinimo sakra
mento pamaldos su proga indi
vidualiai prieiti išpažinties. 

Šios rekolekcijos Šv. Antano 
parapijoje yra vienintelė parapi
ja Čikagos apylinkėse, kur kun 
Vaičiūnas laikys rekolekcijas. 
Užsienio lietuvių vyskupo Pau
liaus Baltakio pastangomis, 
kun. prof. Vaičiūnas praveda 
rekolekcijas šešiose JAV lietu
vių parapijose. 

Kun. Vytautas Vaičiūnas, 
gimęs Šiauliuose 1944 m., 
įšventintas kunigu 1971 metais. 
1982 m. Kauno Teologijos fakul
tete apgynė Teologijos licencia
to laipsnį, o 1987 m. gavo docen
to — pedagogini mokslinį vardą. 

z „Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti varganiems vaikams Lie
tuvoje: Petras Vaičekauskas 
(Neringa restoranas) $25; Ona 
Šilėnienė (Clevelando apyl. LB 
Soc. skyrius) parama našlai
čiui $100; Frank Baldauskas 
$200; Vytas Miceika (Select 
Wines and Liąuors) $100; Ro-
bert Anderson (Republic Bank) 
$50; Ofelija Barškėtis (Stein. 
Roe & Farnham, Inc.) $100; Dai
va ir dr. Petras Kisieliai $50; 
Jonas Gibaitis $50; dr. Ša
rūnas Petkus $50; nuolati
niai anoniminiai rėmėjai $250; 
Vidmantas Rapšys (Amber Air) 
$100; David Mackiewich (Stan 
dard Federal Bank) $100. La
bai ačiū! „Saulutė", 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL, tel. 708-537-7949. TAX ID 
#36-3003339. 

(sk) 

Šalia teologijos studijų jis taip 
pat yra atlikęs keturias studijas 
psichologijos srityje. 1993 m. 
kun. Vaičiūnas paskirtas Teolo
gijos fakulteto dekanu ir už 
kelių mėnesių paskirtas ir Vy
tauto Didžiojo universiteto 
Teologijos-filosofijos fakulteto 
dekanu. 1995 m. Lietuvos Moks
lo taryba pripažino jo moks
linius darbus ir suteikė Teolo
gijos Mokslo daktaro vardą. 

Kun. V. Vaičiūnas, per įvai
rius valdžios trukdymus baigęs 
teologijos studijas ir įšventintas 
kunigu, visą kunigišką gyve
nimą dirba Kaune. Vikaravo 
Prisikėlimo bažnyčioje ir Kauno 
arkikatedroje-bazilikoje. Gabiai 
vadovavęs Kauno arkivys
kupijos katechetų programoms, 
1990 m. jis paskirtas Katechetų 
mokyklos direktorium ir Tarp-
diecezinės Katechetinės komi
sijos Švietimo sk. pirmininku. 
Yra buvęs ir Kauno Caritas 
pirmininku. 

Čikagos apylinkių lietuviai 
kviečiami atvykti į Šv. Antano 
parapiją, 1500 S. 50 Ave., Ci
cero, kovo 6-9 d. vakarais, daly
vauti teologo, pedagogo ir 
psichologo kun. Vytauto Vaičiū
no pravedamose rekolekcijose. 

A.Z. 

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

(sk 
x J a u l a i k a s tvarkyti 

mokesčius valdžiai! Algis A. 
Luneckas, kaip ir visada per 
ilgą eilę metų, pasiruošęs jums 
patarnauti. Šeštadieniais bus 
įstaigoje 4536 W. 63rd St.. 
Chicago, prieš „Draugo" pasta
tą. Dėl susitarimo, prašau 
skambinti 312-284-0100. Reika
lui esant, su malonumu atvyks 
į namus. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 
x „Jūratės ir Kastyčio" 

operos spektaklių bilietai nuo 
šio ketvirtadienio jau gaunami 
„Seklyčios" patalpose. 2711 W. 
71 St. Lietuvių Opera kviečia 
bilietus įsigyti iš anksto ir daly
vauti Banaičio operos spektak
liuose, kurie bus balandžio 20 d. 
ir 21 d. Morton auditorijoje. 
„Seklyčioje" taip pat gaunami 
ir autobusų bilietai, kurie nuveš 
ir parveš norinčius jais važiuo
ti. 

Paštu bilietus galima užsisa 
kyti, kartu siunčiant čekį, šiuo 
pavadinimu ir adresu: Lithua
nian Opera Co., Inc., 7013 S. 
California Ave., Chicago, IL 
60629. Bilietų kainos parteryje 
$35 ir $25, o balkone $30. $20 
ir $15. Prašome pažymėti ir 
spektaklio datą. 

(sk) 

ALTo Čikagos skyr iaus 
va ldybos ir tarybos posėdis 
saukiamas kovo 8 d., penktadie
nį, 6 vai. vakare, ALTo centro 
patalpose, 6500 S. Pulaski Rd. 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. Atskiri pakvietimai ne
bus siunčiami. 

z Vida Kudlienė ieško Re
g inos išvykusios iš Vilniaus 
prieš 20 m. Buvo ištekėjusi už 
Adolfo Adomaičio. Pranešti 
1-708-655-3515 Niką. 

(sk) 

z Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Lithuanian 
Citizen's Society of Western 
Pennsylvania už $1,000 gausią 
auką. Jūsų nuolatinė parama 
padeda LML tęsti pradėtus dar
bus. 

(sk) 

x A.a. Bronės Kviklienės 
atminimui, jos dukterys Dan
guolė, Ramunė ir Rūta atsiuntė 
„Saulutei", Lietuvos vaikų glo
bos būreliui, $125. „Saulutė" 
dėkoja už auką padėti našlai
čiams, vaikams su negalia ir 
daugiavaikėms šeimoms Lietu
voje ir reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Bronės Kviklienės 
artimiesiems. 

(sk) 

x DĖMESIO VIDEO APA
RATU SAVININKAI! Nore 
darni tikrai kokybiškai išversti 
video įrašus iš Lietuvoje naudo
jamos PAL sistemos į amerikie-
tiškąją NTSC ir atvirkščiai, 
kreipkitės j INTERVIDEO. Mū
sų adresas: INTERVIDEO, 
3533 S. Archer Ave., Chicago, 
IL 60609. Tel. 312-927-9091. 
Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 
x Atos togos B a h a m o s e ! 

Nuo $399. Į kainą įskaičiuo
jama: skrydis ir viešbutis. 
Skambinti: T e r e s e i Les-
niauskienei, Travel Centre, 
Ltd. 847-5260773. 

(sk) 

x VELNIO NUOTAKA po
puliariausias Lietuvos filmas ir 
pirmasis lietuviškas „musicle" 
Kazio Borutos „Baltaragio 
malūno" motyvais dabar yra 
įrašytas vaizdajuostėje. Šią 
komišką, spalvotą, 80 min. il
gumo, aukštos kokybės plačia-
ekraninę vaizdajuostę dabar 
galite užsisakyti pas Interna
tional Historic Pilms, Inc., te
lefonu 312-927-2900, raštu arba 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštinę, 3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL 60609. Kaina tik 
$20 ir $5 už persiuntimą. Mes 
priimame čekius ir Visa/Master-
card kredito korteles. Sav. Pet
ras Bernotas. 

(sk) 

Skardžiabalsės Toronto" „Gintaro" ansamblio dsinininkės Jaa bus miela ilginti kovo 23 d. Čika
gos Jaunimo centro scenoje. Koncertą ruošia „Draugo" renginių komitetas, o bilietus galima įsi
gyti „Draugo" administracijoje ir „Seklyčioje". 

PRADĖTAS PAVASARIO 
VAJUS DRAUGO FONDE 

Draugo fondo lėšų telkimo ke
liu žengiant į milijono dolerių 
kapitalą, jau pasiekėme pusiau
kelę — pusę milijono. Tą pusiau
kelę priėjome per trejus metus 
DF narių, rėmėjų ir garbės na
rių pastangomis, jų dosnumu 
„Draugo" vienintelio dienraščio 
už Lietuvos ribų išlaikymui. 
Malonu pažvelgti į nueitą kelią, 
su viltimi, kad bendromis visų 
„Draugo" skaitytojų pastango
mis bus nueita ir antroji kelio 
pusė. Draugo fondas iki šiol pa
rėmė „Draugo" leidimą 57,000 
dolerių iš gauto fondo kapitalo 
prieauglio praeitais metais. 
Pats fondo kapitalas yra nejudi
namas. Jo investavimai 1995 m. 
turėjo iki 26% prieauglį. Tik 
dalis to prieauglio realizuojama 
„Draugo" paramai. Kita dalis 
lieka tolimesniam augimui. 

Draugo fondo lėšų sutelkimo 
išlaidas sudaro tik 2.5% gautų 
pajamų. Visi jo darbuotojai 
pareigas atlieka be atlyginimo. 
Telieka apmokėti laiškų, spaus
dintų, pašto ir CPA mokesčių 
formų, sąskaitybos tikrinimo 
išlaidas. Patalpas ir paslaugas 
nemokamai teikia „Draugo" 
administracija. Taip taupiai 

Paremkite vargs tanč ius 
vaikus Lietuvoje, praleisdami 
popietę su poetu Bernardu Braz
džioniu sekmadienį, kovo 10 d., 
3 p.p., Jaunimo centre. Mūsų 
Žymiajam poetui pagerbimą/Su 
juo susitikimą^ruošia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. Ji 
kviečia visuomenę gausiai 
popietėje dalyvauti, tuo pačiu 
paminint Kovo 11-tąją. 

x Rimantas Laniauskas , 
Euclid, OH globoja našlaitį Lie
tuvoje; pratęsdamas metinę 
globą atsiuntė $150. Dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Prieš užsisakydami pa

minklą, aplankykite St. Ca-
simir Memorials, 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasirin
kimą: matysite granito spalvą, 
dydį ir t.t. Gaminame pamink
lus mūsų dirbtuvėje pagal jūsų 
pageidavimą, brėžinius. Prieš 
pastatant paminklą, galėsite ap
žiūrėti ir įsitikinti, kad jis pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Sav. Lilija ir Vilimas 
Nelsonai. Tel. 312-2336335. 

(sk' 
x Jei reikia įsigyti vairavi

mo teises (IL Driver's License), 
kreipkitės į Ed Sumaną, tel. 
1-708-2466241. Aš padedu 
p e n s i n i n k a m s . (9k.) 

x AMBER AUTO SALES, 
INC. informuoja: Automobilių 
prekyboje jau 15 metų. Per 
paskutinius 2 metus išsiųsta 
daugiau, kaip 400 mašinų. Kas 
mėnesį išsiunčiama po 20-30 au
tomobilių. Teikiame paslaugas 
norintiems persiųsti mašinas į 
Lietuvą (Klaipėdą). Padedame 
nupirkti naudotus automobilius 
varžytinėse biržose bei naujus 
mažesnėmis kainomis Kana
doje. Amber Auto Sales, Inc., 
7191 E. Davison, Detroit, MI 
48212, tel. 313-366-0201, faz 
313365-6914. 

(sk) 

tvarkytis vargiai gali bet kuris 
kitas fondas ar finansinė in
stitucija, todėl DF kapitalo au
gimas ir jo investavimai turi 
didelį lietuvių visuomenės, 
lietuviškos spaudos rėmėjų prie
lankumą ir pasitikėjimą. 

Per trejus metus Draugo fon
dui išaugęs prielankumas ir 
pasitikėjimas reikalingas, tel
kiant ir antrąją DF kapitalo 
pusę, žengiant į milijoną. Jį 
pasiekti yra būtina. Prieš akis 
antroji kelio pusė. Po žiemos 
poilsio tuo keliu turime eiti to
liau į užsibrėžtą tikslą. Pusiau
kelėje sustoti negalime. Todėl 
su kovo mėnesio pradžia prade
dame Draugo fondo 1996 m. pa
vasario vajų. 

Visus „Draugo" skaitytojus 
JAV ir Kanadoje šiomis dieno
mis pasieks Draugo fondo laiš
kai. Jų nemeskime į krepšį, bet, 
užpildę atkarpą, su čekiu 
„Draugas Foundation" pridėta
me vokelyje išsiųskime DF. 
Dėl nuolat besikeičiančių 

adresų gal ne visi „Draugo" 
skaitytojai gaus DF pavasario i 
vajaus laiškus ir vokelius. Ne
gavusius labai prašome panau
doti savo vokelius, adresuojant 
Draugo fondui „Draugo" adre
su. Labai kviečiame pavasario 
vajaus proga organizacijas, jų 
padalinius, klubus, draugijas 
įstoti į Draugo fondą nariais ir 
garbės nariais (su tūkstantine), 
nes „Draugo" dienraštis visus 

z Noriu pirkti Liet. Encik
lopedijos XV tomą, .Lietuva". 
TeL 312-281-7364. 

(sk) 
z Beverly Shores, IN prie 

Michigan ežero išnuomojamas 5 
kamb. 2 mieg. butas su baldais 
ar be jų, su centraliniu šildy
mu šaldymu mažai šeimai be 
gyvuliukų nuolatiniam gyve
nimui arba 3 mėn. sezonui. TeL 
904-253-8876. 

(sk) 

z Adv. Gintaras Čepėnas 
praneša, kad nuo kovo 1 d. 
pakeistas jo įstaigos adresas: 
6436 S. Pulaski Rd., Chicago, 
o naujas teL 312-562-4000. 

(sk) 

z Kazimieras ir Aldona 
Rimkai, Chicago, IL atsiuntė 
$350 Lietuvos našlaičiams. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetą.. 

(sk) 

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

(sk) 
z Užs isakyki te v i e t a s į 

Montessori mokyklėlės „Žibu
rėlis" madų parodą kovo 17 d. 
12 vai. Lexington House, Hicko 
ry Hills. Rezervacijoms skam
binkite: T. Mei luv iene i , 
7086560468 arba V. Surunie-
nei, 708-2574)548. 

(sk) 
% Automobilio, namų ir li

gos draudimas atvykusiems ii 
Lietuvos ir kitų kraštų. Kreip
tis pas A. Lauraiti, A. & L. In
surance Agency, 9439 S. Kedzie 
Ave., Evergreen Pk., IL 
60805-2325. Tel. 706422-3455. 

(sk), 

metus rašo, skelbia visų veiklą, 
darbus, rūpesčius ir siekius. Be 
„Draugo" ta veikla būtų neįma
noma. 

Mums, Draugo fondo nariams, 
rėmėjams ir garbės nariams, 
reikia atsiminti, kad nuėjome 
tik pusę kelio. Dar liko antroji 
pusė. Jai reikalingas įnašų 
papildymas su naujais garbės 
nariais ir naujais testamen
tiniais palikimais. 

Didelė „Draugo" skaitytojų 
dalis dar neįsijungė į Draugo 
fondą. Pavasario vajaus proga, 
su šviesia pavasario nuotaika, 
su atgimstančia gamta visus la
bai kviečiame būti DF nariais 
ar rėmėjais. Bet koks įnašas 
Draugo fondui yra ne per didelis 
ir ne per mažas. Visos aukos yra 
nurašomos nuo federalinių 
mokesčių. 

Tad visus kviečiame į Draugo 
fondo pavasario vajų. 

Bronius Juodelis 
DF Tarybos pirmininkas 

IŠ ARTI IR TOU 
WASHINGTON, DC, 

KAZIUKO MUGĖ 
Washington, DC, lietuviai 

skautai ir skautės — Židinietės 
ir Akademikai sekmadienį, 
kovo 24 d., ruošia Kaziuko mugę 
St. Elizabeth's mokykloje, 917 
Montrose Rd., Rockville, MD 
(Nuo D.C. Beltway, važiuojama 
1-270 North iki Montrose Road 
EAST exit. Važiuojama dar 1 
mylią — mokykla kairėje kelio 
pusėje). Mugė prasidės 1:30 v. 
p.p. ir tęsis iki 4 vai. p.p. 

Mugėje bus lietuviškos tau
todailės kūrinių, gintaro dir
binių, velykinių margučių ir 
„Židiniečių stalas". Bus proga 
išbandyti laimę laimikių 
traukime. Kaip visuomet, bus ir 
skanūs lietuviški pietūs, kava, 
tortai, pyragai. 

Mugės metu bus priimami 
vaikiški drabužiai, žaislai ir pi
niginės aukos našlaičiams Lie
tuvoje. Washingtono ir plačiųjų 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti ir praleisti popietę 
smagioje lietuviškoje aplinkoje. 
Papildomai informacija kreiptis 
į skautininkes: Meilę Mickienę, 
tel. 703-569-5370, Giną Skučie
nę, tel. 703-378-0919 ar Ire
ną Jankauskienę, tel. 301-
540-0802. 

REMIAMAS 
LAIKRAŠTĖLIS VAIKAMS 

Nuo 1992 m. Lietuvoje leidžia
mas jaunimui laikraštėlis „Va-
lančiukas". Jis platinamas 
nemokamai, propaguoja katali
kiškąją dorą, blaivybę, ypač 
stengiantis atremti pornogra-
finę-erotinę spaudą. Laikraš
tėlis skiriamas moksleivijai. 
Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa, įvertindama pozityvų 
laikraštėlio įnašą į jaunimo 
auklėjimą, paskyrė jam kuklią 
finansinę paramą. „Valančiu-
kas", kaip ir visa dabartinė 
katalikiškoji spauda Lietuvoje, 
išgyvena sunkias ekonomines 
dienas. Norintieji padėti 
„Valančiukui", aukas gali siųs
ti: Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207. Aukos 
nurašomos nuo federalinės 
valdžios mokesčių. 

Vida Jankauskienė 


