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(Tęsinys) 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
Kaišiadorių vyskupijos kuni

gas Zenonas Navickas iškėlė 
kunigų kalinių klausimą. 
Kunigai pritarė reikalavimui, 
kad kun. Alfonsas Svarinskas ir 
kun. Sigitas Tamkevičius turi 
būti reabilituoti, o ne laikomi 
tremtyje, kaip kun. S. Tamkevi
čius, ar tremiami j Vakarus, 
kaip kun. A. Svarinskas. 

Valkininkų parapijos kle
bonas kun. Algimantas Kei-
na savo pasisakyme iškėlė ir 
eilę pastoracinių klausimų. 
Simpoziume dalyvavęs kun. A. 
Svarinskas pasidalino savo kaip 
kunigo pat i r t imi , kunigų 
kalinių vardu padėkojo visiems 
už maldas, moralinę paramą, 
atsidėkodamas pažadėjo, kur 
bebūtų. malda ir darbu vienytis 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčia. 

Simpoziumui baigiantis buvo 
suformuluoti ir pasiūlyti 
pateikti valdžiai konkrečius 
reikalavimus: 

— Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupui Julijonui Stepona
vičiui leisti grįžti į Vilnių ir eiti 
savo, kaip ganytojo pareigas; 

— Sugrąžinti tikintiesiems 
Vilniaus katedrą. Šv. Kazimie
ro ir Klaipėdos Taikos Kara
lienės bažnyčias: 

— Iš kalėjimų ir tremties iš

laisvinti nekaltai kenčiančius 
kunigus ir pasauliečius, kurie 
kovojo už visuomenės demokra
tizaciją, sąžinės ir religijos 
laisves; 

— Leisti atstatyti sugriautas 
bažnyčias ir statyti naujas, kur 
Bažnyčios hierarchijos numa
tymu tikintiesiems jos reika
lingos; 

— Užtikrinti tėvams teisę ne
trukdomai perduoti savo vai
kams tikėjimą; 

— Užtikrinti, kad dėl religinių 
įsitikinimų nebus diskrimi
nuojami žmonės; 

— Nustoti terorizuoti stojan
čius į Kunigų seminariją 
jaunuolius; 

— Suteikti galimybę didžiau
sių religinių švenčių dienomis 
tikintiesiems būti laisvais nuo 
privalomo darbo; 

— Leisti veikti religiniams 
sąjūdžiams bei draugijoms (lab
daros, šalpos draugijoms, blai
vybės sąjūdžiui ir t.t.); suteikti 
galimybę tikintiesiems pasinau
doti masinės informacijos 
priemonėmis tikėjimui skleisti 
ir moralei ugdyti, spausdinti 
knygas, laikraščius. 

Simpoziumo pabaigoje buvo 
sugiedota Švč. Mergelės Marijos 
litanija. 

JAV prašo Sovietų paaiškinti, 
kodėl nedavė vizų Amerikos 

lietuviams 
Washingtonas, 1989 gegužės 

10. (LIC) JAV valdžia yra 
padariusi du demaršus Sovietų 
Sąjungos valdžiai dėl Maskvos 
atsisakymo išduoti vizas aštuo
niems Amerikos lietuviams, ku
riuos Persitvarkymo sąjūdis 
pakvietė dalyvauti š.m. vasario 
16-sios šventėje Lietuvoje. Be to, 
yra galimybė, kad šis klausimas 
iškils šią savaitę Valstybės de
partamento sekretoriui Baker 
besilankant Maskvoje bei šio 
mėnesio gale įvyksiančioje 
žmogaus teisių konferencijoje 
Paryžiuje. 

Vizų užblokavimo klausimas 
iškilo gegužės 8 d. susirinkime 
Valstybės departamente, į kurį 
JAV valdžia sukvietė nevaidi-
nių organizacijų atstovus, kad 
juos painformuotų apie Europos 
saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos ruošiamą 
„Konferenciją apie žmogų'' 
Paryžiuje gegužės 30 - birželio 
23 dienomis. 

Demaršas sovietams 
Susirinkime kalbėjusi Valsty

bės departamento žmogaus 
teisių skyriaus vedėjo pavaduo
toja Paulą Dobriansky aiškino, 
kad 1989 m. sausio mėnesį 
Europos saugumo bei bendra
darbiavimo konferencijoje 
dalyvaujančios šalys pasir*ė 
dokumentą Vienoje, kuris įk«ė 
įstaigą suteikiančią galimype 
vieno krašto valdžiai bet kada 
iškelti rūpimą žmogaus teisių 
klausimą kito krašto valdžiai. 
Dobriansky sakė. kad JAV tuo 
būdu jau pasinaudojo, pvfe., 
padarydamos demarša TSIvS 
valdžiai dėl aštuonių Amerikos 
lietuvių vizų užblokavimo. 

Valstybės departamento 
atstovams baigus pranešimus, 
buvo suteikta proga nevaldinių 
organizacijų atstovams viešai 

pateikti klausimus. Buvo pa
klausta, kaip sovietai reagavo į 
demaršą dėl Amerikos lietuvių 
vizų ir, jei JAV valdžia nepa
tenkinta sovietų atsakymu, ar 
JAV žada tą klausimą kelti 
Paryžiaus žmogaus teisių konfe
rencijoje. Valstybės depar
tamento atstovai aiškino, kad jų 
žiniomis, sovietai lig šiol į 
demaršą nereagavo ir kad 
klausimas gali būti keliamas 
Maskvoje pasitarimuose tarp 
Valstybės departamento sekre
toriaus Baker ir TSRS Užsienio 
reikalų ministro Shevardnadze 
delegacijų. Buvo pasakyta, kad 
JAV atstovai Paryžiuje galbūt 
kels šį klausimą. 

Aštuoniems nedavė vizų 
Po susirinkimo, LIC kreipėsi 

j Valstybės departamento 
atstovus dėl papildomų žinių 
Apie vizų užblokavimą, 
Vienas pareigūnas pasakė, kad 
Valstybės departamentas pada
ręs du demaršus - pirmą vasat io 
mėnesį Washingtone ir ancrą 
Maskvoje balandžio mėnesio 
gale ar gegužės mėnesio pra
džioje. Pastarasis demaršas 
padarytas pasiremiant Vienos 
sutarties principu. Kitas Vals
tybės departamento atstovas 
tvirtino, kad vizų užblokavimo 
klausimas įtrauktas į klausimų 
sąrašą, kuriuos Baker vadovau
jama grupė gali iškelti Mask
voje. Jei klausimas bus ke
liamas, tai gali padaryti Baker 
ar žemesnio rango delegacijos 
narys. 

Aštuoni Amerikos lietuviai, 
kuriems Maskva a ts i sakė 
išduoti vizas buvo Gintė 
Damušytė, Algimantas Gurec-
kas, Romualdas Misiūnas. Pet
ras Molis, Bronius Nainys, Juo
zas Polikaitis. Antanas Razma 
ir Darius Sužiedėlis. 

Popiežius J o n a s Paulius II su pavergtos Lifetuvos valstybinės konservatorijos studentų choru. 
Kairėje matyti dirigentas Tadas Šumskas ir š«iet:mo ministerio pavaduotojas Romanas Podagelis, 
kuris Italijoje ėjo vertėjo pareigas. Dešinėje iaatyti ir lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
rektorius prel. Algimantas Bartkus. 

Gruzinai: „Mes 
nepasitikime Maskva... JJ 

Ėjimas su perestroika — komunistų stiprinimas 

Tbilisi. — Nevv York Times 
Maskvos biuro direktorius B. 
Killer dalyvavo Gruzijos disi
dentų pasitarime ir su skaity
tojais dalijasi tomis žiniomis. 

Gruzinai visi sutaria ateityje 
dėl nepriklausomybės — laisvai 
nuo Maskvos, laisvai nuo komu
nistų valdžios ir su Vakarų 
stiliaus parlamentu ir keliomis 
politinėmis partijomis. Bet kol 
kas ir jie nesutaria, ar Gruzija 
turi tuoj pat atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos, ar tik po tam 
tikro pereinamojo laikotarpio ir 
ar kviestis Jungtinių Tautų 
priežiūros komisiją stebėti at
siskyrimo procesui. Gruzinų 
disidentai net svarsto, ar Gruzi
ja ateityje turėtų priklausyti 
NATO organizacijai. 

Tačiau korespondentas sako, 
jog priešingai prieš Estijos ir 
Lietuvos bei kitų respublikų 
t ikslus, Gruzijos tau t in i s 
judėjimas dar neįgauna politi
nio atspalvio. Maskvai tai yra 
palengvinimas, kad dar nėra ge
rai organizuotos veiklos prieš 
Komunistų partiją gatvėse ir 
rinkimuose. Tačiau kiek ilgai? 
Kruvinasis sekmadienis gruzi
nuose nebus niekada užmirštas. 

Nebepasitiki perestroika 
Gruzinų intelektualai pasako

jo žurnalistui, kad žmonės pra
randa pasitikėjimą perestorika. 
Inteligentijos susipratimas auga 
ir bet kada vėl gali prasidėti 
demonstracijos už Gruzijos 
nepriklausomybę. Po garsiosios 
Chruščiovo kalbos 1956 m., 
kurioje buvo apkaltintas jų 
gimtinės sūnus Stalinas, policija 

Dabar Stalinas nebėra Gruzijoje 
garbinamas, nors gruzinai di
džiuojasi savo praeit imi. 
Praėjusį perrfctadienį akade
mikas Sacharovas (gal su 
Gorbačiovo žinia) lankėsi Tbilisi 
ir rinko žmonių nuotaikas. 
Viena grupė studentų jam 
aiškiai pasakė: „Mes nepasi
tikime Maskva ir mes nepasi
tikime Gorbačiovu". Daugelis 
ten apgailestauja, kad nėra tokio 
politinio judėjimo, kaip Pabal
tijo kraštuose. Paskutinių rin
kimų metu komunistai į depu
tatų Kongresą laimėjo daugu
mą, nors buvo ir ne partijos 
kandidatų. 

Demokratų pareiškimas 
Gruzijoje taip pat yra susi

organizavusi Demokratų parti
ja ir jos atstovė Irinia Sarašvili, 
istorijos magistrė, pasakė Nevv 
York Times reporteriui: „Jei 
mes dirbsime su perestroika, 
mes tik sustiprinsime tuos 
žmones, kurie dabar yra vy
riausybėje". Jie pasisako už 
greitą išstojimą iš Sovietų 
Sąjungos. Labai panašiai pasisa
ko ir Lietuvos Demokratų par
tija. Kitos gruzinų grupės reika
lauja pilnos Gruzijos nepri
klausomybes. Jie daro žygius, 
kad gruzinu masės pritartų 
šiam nepriklausomybės sąjū
džiui. Kruvinų riaušių metu 
suimtieji disidentai tebelaikomi 
kalėjime. Gruzijos laikraščio 
„Moloyozh Gruzii" redaktorius 
M. Abasidze pasakė reporteriui, 
kad didžiausias gruzinų reika
las yra sujungti visus gruzinus 
kovai už Gruzijos nepriklau
somybę. Gruzija iš rusu 
valdymo išsilaisvino per 
bolševikų revoliuciją 1917 m. ir 
buvo nepriklausoma tris metus. 
Bet Raudonoji armija 1921 m. 
Gruzijos nepriklausomybę su
triuškino. 

ir kariuomenė turėjo išvaikyti 
gruzinus, kurie demonstravo 
Stalino garbei. Tada buvo 
užmušta tuzinas studentu 

— Beijinge studentai rei
kalauja spaudai laisvės, o tūks
tantis kinu žurnalistų pasirašė 
peticiją vyriausybei, reikalau
dami, kad nebejsakytų laikraš
čių redakcijoms ką spausdinti ir 
ko nespausdinti. 

— Argentinoje prezidentiniai 
r i n k i m a i ivvkota iii <v»Vrmr>rWni 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV atšaukė savo ambasa
dorių iš Panamos. Kongresas ir 
prezidentas sutarė pasiųsti 
2.000 papildomai karių, kad 
būtų apsaugoti Panamoje 
gyveną amerikiečiai. Kariuo
menė lėktuvais ir laivais 
pradėjo išvykimą į Panamą. 
Prez. Bushas kreipėsi į kitų 
kraštų vyriausybes pripažinti 
išrinktąjį opozicijos kandidatą 
Gųillermo Endarą. Spaudos 
konferencijoje prezidentas 
pasakė, kad diktatorius Noriega 
privalo pasitraukti iš vado
vaujamų pareigų. 

— Sovietų Sąjungos „Prav-
dos" dienraščio žodžiais tariant, 
Amerika tur i pasitraukti iš 
Panamos. Taip pat tą patį 
pasakė ir Kubos diktatorius 
Fidel Castro. 

— Maskvoje paskutinę savo 
vizito dieną Valstybės sekreto
rius James Baker i n susitiko su 
Sovietų Sąjungos prezidentu M. 
Gorbačiovu. Pasitarimo metu jų 
nuomonės išsiskyrė. Gorbačio
vas pasakė , kad Sovietai 
sumažins savo branduolinį 
arsenalą 500 vienetų Europoje 
iki šių metų galo. Be to, jis rei
kalavo, kad NATO tuojau pat 
pradėtų pasitarimus su Varšu
vos pakto delegacija, ko pagei
dauja ir Vak. Vokietija. Tačiau 
sekr. Baker su tuo nesutiko. 

— Br iusse ly je Valstybės 
sekr. Bakeris painformavo 
NATO Užsienio reikalų minis-
terius apie savo pasitarimus 
Maskvoje. Jis pastebėjo, jog 500 
raketų sumažinimas yra labai 
mažas progresas, nes Sovietų 
Sąjunga Rytų Vokietijoje ir Če
koslovakijoje laiko daugiau 
negu 10,000 branduolinių 
bombų ir trumpųjų distancijų 
raketų su daugvbe artilerijos, o 
NATO kraštai turi tik 4,000 
trumpųjų distancijų pasenusių 
raketų visoje Europoje. 

— Chicago Tribūne savo ve
damajame straipsnyje pataria 
JAV prezidentui Bushui pripa
žinti Gųillermo Endarą išrink
tuoju Panamos prezidentu ir 
greičiau pašalinti Noriegą iš 
Panamos. 

— Venezuelos prezidentas 
Carlos Perez įteikė pasiūlymą 
Amenkų organizacijos valsty
bėms sukviesti specialų pasi
tarimą Washingtone kitos 
savaitės pradžioje ir aptarti 
Panamos krize 

Vatikane skamba 
Lietuvos himnas 
ir lietuvių dainos 

Studentai kviečia popiežių į Lietuvą 

Roma. — Lietuvos valsty
binės konservatorijos choras ba
landžio mėnesį dalyvavo pirmą 
kartą tarptautiniame geriausių 
Europos chorų konkurse Areco 
mieste, Italijoje. 

Italijoje šis lietuvių studentų 
choras pirmą kartą gerai 
pasirodė praėjusiais metais 
Goricijos mieste, todėl buvo 
pakviestas dalyvauti šiame 
tarptautiniame konkurse, Areco 
mieste kaip tik laureatu 1969 
m. tapo vyrų choras „Varpas", 
tada diriguojamas Adolfo Kro-
gerto. Šiais metais šiame 
konkurse buvo pakviesti daly
vauti Vengrijos, Prancūzijos, 
Italijos, Danijos ir Lietuvos 
chorai . Repertuarą galėjo 
pasirinkti laisvai, bet pasi
rodymui buvo skirtos tik 25 
minutės. Lietuviai atliko Tana-
jevo „Bokšto griuvėsiuose" ir 
tris savo kompozitorių dainas: 
Laurušo pagonišką ritualą pri
menančias „Liaupses saulei", 
Bražinsko „Karčemą ir Tamu-
lionio „Ant kranto" J . Meko 
eilėms. Su šia paskutine daina 
lietuviai laimėjo klausytojus. 
Konkursą laimėjo Kopenhagos 
choras „Hymnia". Neatrodo. 
kad šis konkursas buvo gerai 
suorgaizuotas techniškai. 

Lietuvos atstovybėje 
Choras dar lankė Florencijos 

Ufisų gleriją ir iš ten išvyko į 
Romą, kur juos pasitiko vietos 
lietuviai. Juos čia globojo prel. 
A. Bartkus, kolegijos rektorius, 
ir K. Lozoraitis, Vatikano radi
jo redakcijos narys. Jie aplankė 
Šv. Petro baziliką, Angelo pilį 
ir kitas Romos žymiausias 
vietas bei Vatikano radijo stotį. 
Aplankė ir nepriklausomos Lie
tuvos atstovybe. Ta proga ten 
buvo iškeltos trispalvės ir pa
ruoštąją garbei vakarienė. Čia 

Kaune prieš 17 m. gegužes 14 d . 
susidegino studentas Romas Kalan
ta , protestuodamas prieš Sovietu 
okupaciją Lietuvoje. Manoma, jog tuo 
buvo norėta atkreipti pasaulio dėme
sį, kad Lietuva tebėra okupuota, kai 
tuometinis JAV prez. Nixonas lankė 
si Maskvoje. Čia matome Kalantos 
garbei paminklą, kuri pastate Šaulių 
Sąjungos Chicagos rinktine Šv. Kazi
miero lietuviu kapinėse. 

choras sugiedojo Lietuvos 
himną. Kitą dieną jie buvo 
pakviesti dalyvauti popiežiaus 
privačiose Mišiose ir priėmime. 

Popiežiaus žodis lietuviškai 
„Šis rytas atodė lyg nesibai

giant is sapnas", pasakojo 
choristas Arūnas Pečiulis. Šv. 
Mišių metu jie giedojo Sasnaus
ko „Marija, Marija" ir „Ap
saugok Aukščiausias", Čiurlio
nio „Kyrie" ir Naujalio „Lietu
va brangi". Šv. Tėvas juos priė
mė priėmimų salėje ir jam 
choras sugiedojo „Ilgiausių 
metų". „Kiekvienas iš mūsų 
galėjo šnektelti su popiežiumi, 
palinkėti jam sveikatos, ilgų gy
venimo metų, pakviesti į 
Lietuvą". Popiežius Jonas Pau
lius II tarė žodį lietuviškai: „Iš 
visos širdies jus sveikinu, čia 
susirinkusius. Perduokite mano 
linkėjimus jūsų šeimoms, 
Vilniaus miestui, Lietuvos 
jaunimui ir visai brangiai 
lietuvių tautai . Visagal is 
Dievas telaimina jus visus". At
sisveikindami su popiežiumi 
choristai sugiedojo Lietuvos 
himną. 

Lietuvių koplyčioje 
Po priėmimo studentų choras 

nuvyko į Šv. Petro bazilikoje 
esančią Lietuvių koplyčią. 
„Altorių papuošėme iš Lietuvos 
atvežtomis verbomis ir tauti
nėmis juostomis. Aplankę 
koplyčią, patekome į Vatikano 
teritoriją. Prelatas Bartkus 
pasiūlė mums susit ikti su 
Vatikano valdytoju arkivys
kupu Marcinkumi. Pastarasis 
aprodė mums Vatikano valdas 
ir padovanojo ekskursiją po 
Vatikano muziejų. Čia išvy
dome garsiąją Siksto Kapelą. 
Prelato Bartkaus žodžiais ta
riant, monsinjoras tokį žestą 
mostelėjo pirmą kart per 20 
metų", sako Arūnas Pečiulis 
„Komjaunimo Tiesoje". 

Kitą dieną lydimi Nijolės Tut-
kaitės, Roberto Rėkaus, Algio 
Sodonio, Kazio Lozoraičio 
išvyko į Romos aerouostą. Ten 
jų laukė prel. Bartkus ir keli 
lietuviai kunigai. Prieš išvyks
tant, jiems buvo surengta vaka
rienė lietuvių kolegijoje. „At
sisveikinome su dainomis ir 
nuoširdžiomis ašaromis akyse. 
Slapta ruseno viltis, kad mes čia 
dar grįšime. Juk esame pakvies
ti į Sardinijos saloje vykstantį 
polifoninės muzikos festivalį". 

KALENDORIUS 
Gegužės 13 d.: Servacijus. Al

vyde, Imelda. Aiva. Neris, Gli-
cerija, Bellarminas. Robertas, 
Tautmilas. 

Gegužės 14 d.: Sekminės. 
Motinos diena. Romo Kalan
tos auka. Motiejus apaštalas, 
Milda, Gintaras. Bonifacas, 
Justė. 

Gegužės 15 d.: Izidorius, Sofi
ja, Algedas, Jaunute, Gražutis. 

Gegužės 16 d.: Ubaldas, Jo
nas Nepomukas, Bite. Bazilė, 
Vaidmantas, Vitragė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 5:34. leidžiasi 8:00. 
Temperatūra šeštadienį 63 L. 

sekmadienį 68 1., pirmadienį 72 
L, antradienį 74 1. 



DRAUGAS, šeštadienis, 1989 m. gegužės mėn. 13 d. 

REDAGUOJA Jonas 2adeikis. Informacinę medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453. Tel. 312-424-4150. 

MOTINAI 
DR. ČESLOVAS MASAITIS 

O motinos varde, širdy 
suskambėjęs, 

pasaulis tavim tik per 
amžius gražus! 

Petras Vaičiūnas 
Motule, mamyte, motinėle, 

motinyte, mamaite, motute... 
Mes lietuviai tur ime bent 
septyniasdešimt penkis vardus, 
kuriais galime kreiptis j tave, 
motušėle! Ir šį pavasarį Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
kaip tik septyniasdešimt 
penktą kartą oficialiai 
švenčiame Motinos dieną. Todėl 
turėtume šiais metais su ypa
tinga meile ir pagarba minėti 
šią šventę ir dėkoti Viešpačiui, 
kad jisai žmogaus šeimos centre 
pastatė šią meilės vaidilutę, 
kuri savo auka ir kant rumu ne 
tik augina savo vaikų laimės 
derlių, bet yra mums ir šviesus 
pavyzdys, kad laimė kuriama 
ne asmeniniu laimėjimu ar 
klasių kovos pergale, bet ji auga 
tiktai meilės darželyje ir prasis
kleidžia nuostabiais žiedais tik 
tada, kai linkime jos savo arti
miesiems taip, kaip motina 
lopšinės žodžiais savo mylima
jam kūdikiui: 

Užauk, dukružėle, 
lyg berželis aukšta, 
lyg gulbelė balta, 
lyg paukštelė sparti, 
lyg lelija graži! 

Galėtume su skausmu prisi
minti ir kitą liūdną jubiliejų: 
prieš 45 metus Lietuva pasku
tinį kartą viešai minėjo šią 
šventę, prieš užgožiant meilę 
stalininės .,laisvės" neapy
kantai. Tačiau motina yra 
meilės simbolis, motina — 
džiaugsmo kūrėja! Todėl geriau 
tarkime kartu su Brazdžioniu: 
Motina, man saulė tavo veidą 

mena. 
Motina, man gėlės tavo meilę 

šlama, 
Už tave pasauly kas karščiau 

mylės? 
ir džiaukimės kartu su savo bro
liais Tėvynėje, kad pernai jie 
vėl galėjo viešai minėti šią mei
lės šventę ir kad dabar jau 
kasmet ją minės, atrasdami jo
je vis daugiau šviesos, nušvie
čiančios meilės didybę! 

Visais laikais ir visuose 
kraštuose motina buvo meilės ir 
aukos simbolis. Ne tik mes lie
tuviai vadinam motinos vardu 

viską, kas yra mums ypatingai 
brangu, kam reiškiame specia
lią pagarbą, ne tik mes sakome: 
motina — tėvynė, motina — 
bažnyčia, bet ir kitos bendruo
menės taip pat naudoja šį epite
tą. Tačiau, kažin, ar kas pralen
kia mus tuo, kiek gėrio mes 
sutapatinam su šiuo vardu ir 
kaip dažnai jungiame su juo 
aplinkos švelnumą. Juk, mums 
ir našlaitį šildanti saulutė yra 
saulė motulė, ir nakties tamsą 
mums išblaško aušra motinėlė, 
ir žemė maitintoja mums — 
geroji motina. Nors istorikai 
neteigia, kad lietuviai laikėsi 
matriarchato, bet visais laikais 
mūsų pagarboje motinai ji buvo 
gėrio simbolis ir jo Šaltinis. Štai, 
jau pirmajame amžiuje po Kris
taus gimimo, Publijus Korne-
lius Tacitas teigė, kad mūsų 
protėviai aisčiai reiškė ypatingą 
pagarbą visų dievų motinai — 
deivei Žemynai. Ir dabar mo
tinos diena mums yra ypatinga 
šventė pareikšti pagarbai Die
vo Motinai, mūsų Tėvynės 
Motinai Marijai ir kiekvieno 
mūsų motinai, kuri nuo pat 
mūsų gimimo iki savo pasku
tinio atodūsio supa mus meilės 
vygėje. 

Tačiau ši šventė nėra skirta 
vien t ik mums pasidžiaugti 
savo motinom ir jas pagerbti. Ji 
yra taip pat ir motinų šventė, jų 
minčių ir ilgesio diena, sutei
kianti joms progą pažveglti į 
motinos pareigą. Per amžius 
motinos įdainavo į šią lopšinę: 
„čiūčia liūlia, užauginsiu, ant 
žirgelio užsodinsiu" ir į daug 
kitų panašių meilės dainų 
l inkėj imus savo kūdikiui 
pasivyti laimę. Šis motinų 
tikslas nepasikeitė ir amžiams 
liks t a s pats. Taip pat ir vie
nintelis kelias, kuriuo galime į 
jį skubėti visada bus per gėrio 
ilgesį ir meilę. Tačiau priemo
nės šiam tikslui siekti keičiasi. 
Jei dabar motina kurtų lopšinę, 
tai, turbūt, dainuotų: „čiūčia 
liūlia užauginsiu, į lėktuvą įso
dinsiu". Todėl motinos diena 
sk i r t a ir jai pažiūrėt i į 
gyvenimo sūkurį pro savo 
pareigos ir meilės prizmę, 
prisiminti, kad ir „žirgas" ir 
. . lėktuvas" be Kristaus — 
meilės ir gėrio šaltinio — tėra 
tik trapi svajonė. 

Motinos dieną kiekviena 

Los Angeles atei t ininkų šeimos Šventės dalyviai p r ie Šv. Kazimiero bažnyčios. IlI-je eil. viduryje 
Ate i t i n inkų federacijos vadas J. Polikaitis. 

Nuotr . A . P o l i k a i č i o 

jnučm s tovyklos b ū r e l i ų vadovai N u o t r . Ga i l ės R a d v e n y t ė a 

Dievo pagalbos ieškanti motina 
prisimena, kad „šeima yra 
mažoji bažnyčia", tar iant 
šventojo tėvo Jono Paulius II-
jo žodžiais. Šios bažnyčios vai
dilutė ir vyriausias kunigas yra 
motina. Jos uždavinys ir 
pareiga vesti į prasmingą 
gyvenimą ne tik savo vaikus, 
bet ir visą šeimą. Jinai 
vaidilutės švelnumu ir intuici
ja gali sumegzti šeimos ryšį su 
amžinuoju gėriu, ir parodyti, 
kad Kristaus mums skirta 
„našta yra lengva ir jo jungas 
saldus". Ji jaučia, kad jos auka 
ir meilė ne tik savo vaikams ir 
šeimai, bet artimiesiems ir 
gėrio Kūrėjui turi būti pavyz
dys, kaip surasti džiaugsmą po 
Dievo mums skirtos naštos 
svoriu. 

Motina ya pirmasis ir pagrin
dinis tikėjimo apaštalas 
šeimoje. Jos uždavinys yra 
surasti būdą, kaip vaikams 
įskiepyti tikėjimą, besikei
čiančiose gyvenimo sąlygose. 
Kažin, ar dabartinio religinių 
pašaukimų trūkumo viena iš 
pagrindinių priežasčių nėra ta, 
kad šių laikų šeimos neranda, 
kaip parodyti vaikams, kad 
tikėjimas nėra tik kelių poterių 
ryšuliukas ir tų maldų karto
jimas, bet transcendentinis 
ryšys su Dievu, kuris yra 
kitoks, negu vaikelio brolis ar 
sesutė, kitoks, negu jo draugai 
ir motina. Pirmasis tikslas 
padėti vaikui surasti ryšį su 
transcendentiniu Dievu nėra 
religinis pašaukimas, bet 
siekimas padovanoti savo kūdi
kiui pa t ik imą „žirgą" ar 
„lėktuvą", kuris nesukluptų ir 
nesudužtų, vaikui skubant į 
tikrai prasmingą gyvenimą. 

Mūsų gyvenimas savo pertek
lium įtaigoja motinos meilę 
dalyti džiaugsmą savo kūdikiui, 
apkraunant jį trupančiom gėry
bėm, patenkinant kiekvieną 
jo norą. Šitokios sąlygos dažnai 
užaugina nelaimingą skurdžių, 
kuris nepažįsta susivaldymo ir 
aukos, o išmoksta tik imti, tik 
žvelgti į save. Gi kas neturi 
nieko duoti gyvenimui, tas, be 
abejo, yra apgailėtinas skur
džius, nelaimingas vargšas, ne
paisant kokiais skaičiais 
matuotų savo medžiaginę 
sėkmę. 

Motina, ieškodama savo vai
kams lėktuvo ar raketos skris
ti į laimę, turi prisiminti, kad 
skrydžiui reikia ne tik kuro, bet 
ir drausmės bei susiklausymo. 
Bedalydama kūdikiui džiaugs
mą, motina turėtų prisiminti, 
kad reikia dalyti ir meilėje iš
skalautą drausmę, gal, kitos 
formos, negu ta, kuri buvo nau
dojama, mums beaugant, bet 
vis tiek dovanojama kūdikiui su 
meile ir atiduodama tik tada, 
kai atlaidumas nuplauna pačios 
motinos asmenines momento 
emocijas. 

Tikriausiai, švęsdamos šią 
gausiai užtarnautą pagarbos ir 
meilės išreiškimo šventę, 
motinos pasvers savo meilės 
svarstyklėse šeimai skiriamo 
laiko svorį, paieškos savo šir-

FEDERACIJOS VADAS 
ATEITININKŲ ŠEIMOS 

ŠVENTĖJE 

Los Angeles ateitininkų 
šeimos šventė buvo balandžio 
23 d. Ateitininkų jaunimas su 
vėliavomis atėjo į Šv. Kazimiero 
bažnyčią Mišioms, kurias atna
šavo klebonas kun. A. Olšaus
kas. Lekcijas skaitė T. Gied
raitytė, o kitas maldas — D. 
Trotmanaitė. Aukas nešė dr. D. 
Giedraitienė su sūnum Vincu — 
tautiniais motyvais kryžių, M. 
Sandanvičiūte-Newsom su 
sūneliu, „Ateitininkų vadovą", 
J. ir J. Venckai su dukrele — 
duoną ir vyną. 

Po Mišių keletas moksleivių 
davė įžodį. Kun. dr. A. Olšauskui 
skaitant pasižadėjimo tekstą, jie 
kartojo jo žodžius ir bučiavo 
ateitininkų vėliavą. Vyr. moks

leivio įžodį, asistuojant Marytei 
Newsom, davė: Tomas Kašelio-
nis ir Viktoras Prišmantas. 
Jaunių įžodį asistuojant D. Kuo
lienei davė: Danutė Jasiuko-
nytė, Audra KtfSirkaitė, Augis 
Kuolas, Andrius Pupius, Daina 
Žemaitaitytė. Šventėje dalyvavęs 
Ateitininkų federacijos vadas J. 
Polikaitis davusius vyr. moks
leivio įžodį perjuosė juostelėmis 
ir įsegė ženklelius, o jaunimas 
įsegė ženklelius. Pristatyti buvo 
irjaunučiai ateitininkai kandi
datai: Audra Griciūtė, Austė 
Kuolaitė, Konradas Mažeika, 
Aleksas Newsom, Valdas Var
nas, Aušra Venckutė, Saulius 
Žemaitaitis. Iškilmingai 
skambėjo, A. Polikaičiui vado
vaujant, Ateitininkų Credo 
„Išpažįstu tave, didysis mūsų 
atnaujintojau". Sugiedotas 
Ateitininkų himnas. 

Iš čia visi susirinko parapijos 
salėje, kur vyko šventės oficia
lioji dalis ir vaišės. Programą 
vedant T. Giedraitytei, pakvies
tas kalbėjo Federacijos vadas J. 
Polikaitis. Pirmiausia jis 
pasveikino davusius įžodį ir 
trumpai suminėjo Ateitininkų 
sąjūdžio bruožus. Jis sakė, 
ateitininkai yra kovotojai už 
Dievą, grožį, tiesą. Toliau kal
bėjo apie ateitininkų atkūrimą 
Lietuvoje. Jie yra sąjūdis prieš 
ateizmą. Per Sekmines buvo 
numatę sukviesti suvažiavimą, 
bet, dėl tam tikrų priežasčių, 
suvažiavimas neįvyksiąs. Nu
matyta ateitininkų vasaros 
stovykla Rokiškio apylinkėje. 
Ateitininkai ieško naujų veik
los formų, bet esmė ta pati. 

dies plakime, kiek laiko turėtų 
skirti savo asmeniniam susi
kaupimui, bendravimui su Kris
tumi ir išmintingam ieškojimui 
naujų būdų bei priemonių 
atlikti vyriausiojo „mažosios 
bažnyčios" kunigo pareigoms. 
Todėl minėdami motinos dieną, 
mes praturtinam save ne tik 
nusilenkdami neįkainojamam 
Motinos vertingumui, bet ir 
sulaukdami vis geresnių, kas 
kart vis vertingesnių motinų, 
šios didingos šventės šviesoje 
peržvelgusių savo pareigas ir 
jųjų vykdymo priemones. 

Penki principai apima visą 
gyvenimą. Kvietė atsinaujinti, 
remti knygų vajų ateitininkų 
bibliotekai Lietuvoje, kurią 
organizuoja Viktoras Petkus, 
buvęs politkalinys. 

Marytė Newsom supažindino 
su naujai davusiais įžodį moks
leiviais ateitininkais Tomu 
Kašelioniu, kuris tarė padėkos 
žodį, ir Viktoru Prišmantu, 
kuris skaitė referatą, palies
damas klausimą,ar ateitininkas 
turi apsiriboti savo veikla lie
tuvių bendruomenėje, ar turi 
išeiti į platesnės veiklos lauką 
— amerikiečių visuomenę. Pen
ki mažesnieji, davę jaunių įžodį. 
padeklamavo. Tada D. Kuolie
nė supažindino su jaunučiais 
ateitininkais kandidatais. Su 
jais darbavosi ir juos globojo D. 
Kuolienė, D. Navickaitė ir A. 
Giedraitytė. 

Dar buvo parodyti lituanisti
nės mokyklos gyvenimo vaiz
dai, kur telkiasi ir ateitininkų 
veikla. Dr. R. Giedraitis pranešė 
apie rugpjūčio 20-27 d. įvyk
siančią ateitininkų stovyklą 
prie Santa Barbaros. J. Rauli-
naitis kalbėjo ūkiškais reika
lais. Sendraugio dr. J. Starkaus 
gimtadienis sutapo su šia 
švente; jam visi sugiedojo 
„Ilgiausių metų". Programa 
baigta Tautos himnu. Šventė 
sklandžiai ir jaukiai praėjo. 
Daug pasidarbavo sendraugių 
pirmininkė A. Audronienė, 
organizuodama vaišių paruo
šimą, A. Brazdžionienė, tvar
kydama finansinius reikalus 
prie įėjimo, ir daugelis kitų 
talkininkų. 

Ig. M. 
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Motina šeimoje 

TAUTOS ŠIRDIS 
Vėl žvilgsnis krypsta į ar

timiausią asmenį, kuris šeimoje 
vadinasi motina. J i yra 
apdainuota mūsų liaudies 
dainose, ji aprašyta raštuose ir 
istorijoje, bet tai nėra jos įverti
nimas. Tai yra tik prisimi
nimas, kad motina yra gyvybės 
davėja, motina auklėtoja, mylin
ti iki kraštutinumo ir net iki 
gyvybės už savo vaiką atida
vimo. 

Iš kur tas motinoje jausmas, 
kai ji taip sunkiai nešioja ir dar 
sunkiau gimdo. Ji sunkiai 
augina ir dar sunkiau auklė
dama saugoja nuo pavojų. 0 tų 
pavojų kiekvienai motinai yra 
nesuskaičiuojamai daug, net 
tokių, kurių nei ji pati, nei jos 
šeimos nariai, nei artimieji ne
gali numatyti. 

Pažiūrėjus tik į lietuvių tau
tos istoriją, galima pamatyti, 
kad tik motina išlaikė tautinę 
kultūrą, kalbą, papročius, kurie 
net po daugelio kartų ir visokių 
išblaškymų dar vis kartojasi, 
dar vis reiškia gyvybės ženklus. 
Tik motina nugalėjo norinčių 
pavergti ar jau pavergusių 
lietuvių tautos priešų ar nutau
tusių ir išsigimusių persekio
jimus, prievarta vertimą į 
svetimą tautybę. Baudžiavos 
sunkumai, išsigimusių ir nutau
tusių dvarininkų savivalia
vimas nugalėjo daugelį, bet 
nenugalėjo motinos meilės savo 
vaikams, kuriuos ji norėjo iš
auklėti geresniam gyvenimui, 
negu pati gyveno. 

Kai kalbama apie didvyrius, 
tai kalbama apie karo vadus, 
valstybės valdytojus, gynėjus, 
drąsius vyrus kovoje su 
daugeliu priešų, besikėsinusių 
į mūsų senolių žemes. Bet 
neprisimenamos motinos, 
kurios tuo metu prie paprastų 
darbų, vėliau prie ratelių ar 
staklių laukė grįžtančių vyrų ir 
mokė mylėti tėvynę, mokė skai
tyt i ir rašyti savo vaikus. Jie 
paskiau sudarė tautos branduolį 
ir drąsiai stojo prieš visus 
norinčius Lietuvos žemę užgrob
t i . Didvyriams statomi pa
minklai, juos mini istorija, o mo
tinos turi pasitenkinti, kad jų 
vaikai yra aukščiau negu jos pa
čios. 

Senajame Testamente, kurio 
laikėsi bent pradžioje Izraelio 
tauta, buvo pasakyta, kad, kas 
įžeidžia savo tėvus, turi būti 
mirtimi baudžiamas. Kas gerbia 
savo tėvą ir motiną, tas sulau
kia Dievo palaimos ir ilgo 
amžiaus. Tai buvo kalbama dar 
nesusiformavusiai tautai, kad ji 
pajustų pagarbą savo gimdy
tojams, iš kurių turi gyvybę, 
gyvenimą žemėje, turtą ir ateitį. 
Tai tinka ir dabar kiekvienam 
vaikui ar buvusiam vaikui. 
Kiekvienas turi gerbti savo 
tėvus, pagelbėti jiems senatvėje 
ar negalioje, jaustis jiems sko
lingas tikriausia prasme, nes 
tik iš jų turi, ką turi — 
gabumus, laimėjimus, pasi
sekimą, laimę. 

Kiekvienas turi atsiminti, 
kad motina yra širdis savoje 
šeimoje. Gali kartais tėvas savo 
kietumu, vyrišku uždarumu ir 
darbais vaikams būti tolimas. 
Bet motina turi būti artima. Ji 
nuo pat kūdikystės ir jaunų 
dienų nuolat yra arti savo 
vaikų, arti savo šeimos — ji yra 
visų t ikra širdis, kuri duoda 
gajumą, gyvybę, šeimos šilimą 
ir artimumą. To artimumo ir 

šilimos labiausiai reikia vaikui 
ir jaunuoliui, kad jis nenuklys
tų, kad jam mažiau įtakos 
darytų blogi draugai, bloga 
mokykla ar bloga gatvė. Tai 
jaučia motina, nors ji dažniau
siai tyli. Tik savo pavyzdžiu ir 
savo tyla nori daryti gerą įtaką 
vaikui, kuris ateityje turi būti 
geras tautos narys, geras 
Bažnyčios krikščionis, geras 
žmonijoje žmogus. 

Motina turi neaprėpiamas 
pareigas. Jos pareigos yra 
didesnės ir svarbesnės, negu jos 
žmogiškos jėgos, ypač gyvenant 
dideliuose miestuose. Dėlto ji 
neturi būti palikta viena kovo
ti su gyvenimo blogumais, su 
auklėjimo kliūtimis, su bloga 
gatvės įtaka. Jai reikalinga pa
galba suaugesnių vaikų, reikia 
pagalbos ir iš visos aplinkos, 
susidariusios iš kaimynų, iš tau
tiečių, kurie būna arti jos, arti 
jos vaikų ir šeimos. Ar lietuviai 
pagalbą motinoms teikia, šiuo 
metu jau yra klausimas, kurio 
negali išspręsti nei organiza
cijos, nei susibūrimai, nei pačios 
šeimos. Bet tai būtina pamąs
tyti bent Motinos dienos proga. 

Motinos dieną netinka kalbėti 
apie išimtis, apie blogas mo
tinas. Kaip pasitaiko tautoje, 
valstybėje, organizacijoje gerų ir 
blogų žmonių, taip pasitaiko 
gerų ir blogų šeimų, šeimose 
gerų ar blogų motinų ar tėvų. 
Jokia paslaptis, kad šiame 
krašte skyrybos yra neretas 
dalykas, kad vidiniai šeimos 
nusikaltimai taip pat graužia 
auklėjimo sistemą ir gerą 
auklėjimą tautai naudingų 
žmonių. Apie tokius žmones, 
ypač apie tokias motinas, Moti
nos dienos proga negalima kal
bėti. 

Mūsų motinos turi užimti pa
garbos vietą. Mūsų tauta turi 
būti dėkinga motinoms, kad ji 
iki šiol yra gyva ir gyvastinga. 
Tų motinų gal jau nėra, bet jų 
pavyzdžiai, jų pėdsakai, kuriais 
turi sekti jaunesnės motinos ir 
jaunesni vaikai, dar tebesklen-
dena tarp mūsų. 

Dabarties sąlygose motina yra 
herojė. Ji auklėja savo vaikus, 
nepaisydama sunkumų, susi
dariusių iš aplinkos, iš gyve
nimo mieste, iš įsikūrimo būti
nybės svetimoje žemėje. Dar di
desnė herojė yra motina, kuri 
pat i mirė Sibiro taigose, 
sunkiuose darbuose, nepri
tekliuose, kad tik jos vaikai 
išliktų gyvenime ir sulauktų 
geresnių laikų. Tas herojišku
mas nėra vienodas Sibire ir išei
vijoje, bet vis dėlto motinos pa
rodo tikrą herojiškumą, kai iki 
mirties gina savo vaiką nuo blo
gio — ar tai būtų mirtis Sibire 
ar išsigimimas ir bloga įtaka 
didžiuosiuose miestuose. 

Motinos diena primena parei
gas kiekvieno mūsų motinos 
atžvilgiu. Ar ji jau mirusi ar 
gyva, bet ji turi jausti turinti 
savo vaiką, kuris ją visuomet 
prisimena. Verta taip pat žinoti 
šia proga, kad visi turi būti mo
tinos ne tik gerbėjai, bet ir pa-
gelbininkai auklėjime, nuo pa
vojų saugojime, gerais žmo
nėmis auginime. Visuomenė or
ganizuotai turi būti pagelbi-
ninkė motinoms, kad jos nelik
tų tik su savo herojiškomis 
pastangomis ir vienos pralaimė
tų prieš gyvenimo blogybes ir 
sunkenybes. 

Pr. Gr. 

UŽSLĖPTŲ GALIMYBIŲ SAVAITĖ Rimties valandėlei 

Balandžio 30 d., sekmadienį, 
atsikūrę Lietuvos skautai , 
giedojo Vilniaus Tautinę gies
mę, o Lietuvos Žalieji, susirinkę 
į savo suvažiavimą Rumšiškėse, 
taip ir nesugebėjo tapti partija. 
Nors buvo sudaryta partijos 
kūrimo grupė, kuri po to susi
rinko Kaune, tačiau ryžto ir 
politinės brandos stoka leido 
absoliučiai daugumai mūsų 
žaliųjų išlikti pakankamai 
žaliais. 

Gegužės 1 — neeilinė darbo 
žmonių šventė. Šiemet bene 
pirmą kartą po II pasaulinio 
karo buvo akcentuojamas tarp
tautinis, o ne „naminis" šios 
šventės pobūdis. Prisiminta ir 
ta i , kad nepriklausomoje 
Lietuvoje ji buvo oficialiai 
švenčiama nuo 1919 metų ir 
kad A. Smetonos vyriausybė 
panaikino ją tik 1929 metais. Be 
to, jau antrą kartą (pirmą kartą 
— pernai lapkričio 7 d.) Lietuva 
neberegėjo iškilmingų Maskvos 
tipo paradų (šia prasme mūsų 
perestroika gerokai aplenkė 
kaimyninę Latviją, kur galingos 
kolonos, tęsdamos šaunias sta
linines tradicijas, žengė pro 
aukštų vyrų tribūnas Kom-
somolskos krantine). Valdžia 
kartu su liaudimi susirinko į 
mitingą prie Lenino paminklo, 
pasakė šventines kalbas, 
žmonės plojo. Sąjūdžio vardu 
kalbėjęs Vilniaus pramonės 
įmonių susivienijimo „Labora" 
darbininkas pabrėžė, kad „galu
tinis mūsų tikslas — nepriklau
somybė, pilna ir be išlygų". Jam 
taip pat paplojo, nors kas gal ir 

ARVYDAS JUOZAITIS 

su abejojančia širdimi. Tačiau 
politinė išmintis viską statė į sa
vas vietas. Gėles gulė ant Le
nino paminklo granito. 

Tą pačią dieną kitame Lie
tuvos gale Klaipėdoje kelias
dešimt tūkstančių žmonių, 
šviečiant nuostabiai saulei, susi
rinko išlydėti mūsų buriuotojų 
į pirmąjį jachtų žygį per 
Atlantą. Trys jachtos, tarsi 
pakartodanjp6 tragiškai pasibai
gusį Dariaws ir Girėno skrydį 
1933 metais, turėjo tą dieną iš
plaukti į atvirą jūrą. Deja, nors 
palydos buvo iš tiesų šaunios 
(jose dalyvavo net A. Brazaus
kas), išplaukimas buvo atidėtas 
neapibrėžtam laikui. Iš 
„stipraus centro" neatskrido 
JAV vizos. 

Mus pasiekė galutinai S. 
Sąjungos gyventojų surašymo 
duomenys. Teko net šiek tiek 
nustebti, kad demografinis Lie
tuvos balansas išliko toks, koks 
buvo 1979 mėtų surašymo metu 
— lietuvių tebėra šiek tiek per 
809c... Tarybinė statistika, kaip 
ir tarybinis rublis, neturi 
konvertuojamos vertės, tačiau 
ką darysi — reikia tikėti. Bet 
pažvelkime į šį skaičių ir iš 
kitos pusės: Lietuvai atgavus 
suverenitetą, jis turėtų iš
garuoti į dausas, nes civilizuo
tos respublikos pasuose visiškai 
nebūtina „tautybės" grafa. Visi 
bus Lietuvos piliečiai. Šios die
nos besmegeniai šaukliai galės 
kur kitur šūkauti „tautinę 
diskriminaciją". 

Sen. Frank Savickas pagerbiamas kaip 1988 m. iškiliausias žmogus, žymenį 
jam įteikia sol. A. Brazis. __ . „ . . . . 

Nuotr. J . Tamulaicio 

Reikšmingas savaitės įvykis 
— Europarlamento delegacijos 
apsilankymas. Tai jau antrasis 
vizitas (pirmasis — vasario 
mėnesį). Krikščionių demokra
tų deputatas nuo VFR Hans 
Jurgen Zaborka ir jį lydintys 
biznio specialistai dairėsi Lietu
voje į kairę ir į dešinę. Lankėsi 
kooperatyvuose ir superbiu-
rokrat inėse įstaigose (pv. 
„Gosplane"). Jų kelionę organi
zavo Sąjūdžio atstovas prie 
Europarlamento Algis Klimai-
tis. Sutarta, rodos, nemažai. 
Tikimasi įsteigti Lietuvos 
kooperatyvų asociacijos at
stovybę Briuselyje, Vilniuje 
rudenį suruošti menedžmento ir 
marketingo kursus. Gaila, kad 
dar tik tenka pradėti tai, kas 
normaliam pasaulyje jau seniai 
normalu. 

Ta pačia proga verta atkreipti 
dėmesį į faktą, kad jau paruoš
tas ir paskelbtas Lietuvos TSR 
AT prezidiumo įsako projektas 
dėl kooperatyvų apmokesti
nimo, kuris daug demokratiš-
kesnis už brutalius Maskvos 
aktus. Normalu? Normalu. 

Lietuvos TV taip pat ima 
panašėti į normalios šalies TV. 
Tai itin pasakytina apie laidą 
„Veidrodis", t apus ią TV 
permainų barometru. Šią 
savaitę laida parodė interviu su 
Rusijos partijos „Demokrati-
českij sojuz" viena iš lyderių. 
Imperijos sostinėje (deja, tikres
nio pavadinimo „stipriam cen
t ru i " nėra) tokio in terviu 
demonstravimas būtų neįma
nomas, lygiai kaip ir neįma
noma mūsų TV parodytų žudy
nių Tbilisyje videojuosta. 
,,Demokratičeskij sojuz" 
pasisako už Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybę, ką ir dabar 
girdėjome iš TV ekranų. 

Bet užslėptos galimybės slypi 
šiek tiek giliau. Reikalas liečia 
gegužes 4 d. laikraščiuose pasi
rodžiusį LTSR AT prezidiumo 
įsaką sušaukti AT sesiją 
gegužės 18 d. Jos dienotvarkėje 
paskelbti 4 klausimai, kurių du 
svarbiausi: įstatymų projektai 
apie „Lietuvos TSR ekonominio 
savarankiškumo pagrindus" ir 
apie „Lietuvos TSR valstiečių 
ūkius". Savarankiški įstatymai, 
kurių priėmimas pats savaime 
įrodytų Lietuvos jurisdikcijos 
viršenybę prieš Maskvos juris
dikciją. 

Kita užslėpta galimybė: A. 
Brazauskas, duodamas šią 
savaitę interviu, pirmą sykį 
aiškiai pasakė, kad LTSR nau
jos konstitucijos priėmimas gali 
būti atidėtas to l imesniam 
laikui. Tiesa, tai buvo padaryta 

PAMALDUMAS Į 
ŠVENTĄJA DVASIA 

Sekminių — Šventosios Dva
sios šventė daugeliui žmonių 
nedaro tokio įspūdžio kaip Kris
taus gimimo, prisikėlimo iš mi
rusių — Kalėdų, Velykų šven
tės. Tačiau kr ikšč ionių 
Bažnyčios pradžiai ši diena buvo 
labai reikšminga. Tą dieną 
Jeruzalėje pasikrikštijo apie 
3,000 asmenų (Apd.2). Nuo tos 
dienos, apaštalams kalbant apie 
Kristų, savus žodžius patvirti
nant nepaprastais įvykiais 
(Apd.3), J e ruza l ė s mieste 
krikščionys daugėjo tūkstan
čiais, greitai iš čia plito po visą 
Palestiną ir kitus kaimyninius 
kraštus. 

Suprantama, kad ir po Sekmi
nių apaštalai ir visi krikščionys 
maldos būdu jautriai bendravo 
su Šventąja Dvasia. Bažnyčioje 
šis bendravimas visada išliko 
gyvas. Ir dabar tokie momentai 
kaip vyskupų, kunigo; šventi
mai, vienuolinių įžadų apeigos 
pradedamos malda į Šventąją 
Dvasią. Sutvirtinimo sakra
mentas katalikų ir Rytų krikš
čionių laikomas būtinu sak
ramentu. Jo turinys, prasmė — 
tą sakramentą priimančius ypa
tingu būdu pavesti Šventosios 
Dvasios globai ir veikimui. 

Tiesa, ne visi krikščionys yra 
pakankamai pamaldūs į Šven
tąją Dvasią. Įvairių užmojų, 
darbų, neaiškumų, vidinių sun
kumų ar neramumų, daugelyje 
kitokių atvejų, kai pats nepajėgi 
ir neturi kas padėtų sunkumuo
se, tamsiuose momentuose, 
praktiškai yra naudinga melstis 
į Šventąją Dvasią. Būtų perilga 

dar sykį konstantuojant, kad 
„Konstitucijos projektas yra tik
rai šiuolaikiškas, jis apima ir 
įteisina pagrindinius mūsų 
suvereniteto idealus, atspindi 
Lietuvos šiuolaikinę politinę 
padėtį". Ir čia pat buvo pridurta: 
„Tačiau tai yra tolesnių disku
sijų objektas". Prisiminkime, 
kad lygiai tokios pat pozicijos 
yra ir Sąjūdis. Tik Sąjūdis dar 
sako, kad, atidėjus Konstituci
jos bylą, reikia grįžti prie 1988 
m. lapkričio 10 d. nepadarytų 
veikiančios konstitucijos patai
sų, su tv i r t inanč ių m ū s ų 
suverenitetą. Tad gal lygiai po 
pusmečio grįšime į pradžios 
tašką? 

Ši savaitė buvo paskutinioji 
prieš 13-14 d. Taline įvyksiančią 
Baltijos asamblėją. Tai — dar 
viena užslėpta galimybė. 

minėti įvairių šventųjų ir kitų 
pasisakymus apie jų patirtį iš 
šio pamaldumo. Pakanka pasis
kaityti Naujo Testamento Apaš
talų Darbų knygą. 

Iš netrumpo mano kunigystės 
gyvenimo įvairios patirties 
paminėsiu vieną. Vienoje 
nelietuvių parapijoje vasaros 
pabaigoje teikiau Sutvirtinimo 
sakramentą 75 suaugusiems 
konver t i t ams — iš kitų 
kirkščionių bendruomenių 
perėjusiems į katalikų 
Bažnyčią. Didelė bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Maniau ir taip 
buvo, kad jų tarpe yra daug 
nekatal ikų: sutvirtinamųjų 
giminių, kaimynų, draugų. 
Pasakiau maždaug tokį žodį. 

Nežinau, kaip jūs dabar 
sutvirtinamieji jaučiatės prieš 
savuosius, gimines, draugus 
nekatalikus perėję į katalikų 
Bažnyčią. Iš jūsų nebuvo 
pareikalauta ko nors atsižadėti, 
ką iki šiol tikėjote. Jūs priimate 
kai ką daugiau, kaip pvz. At
gailos, Eucharistijos, Sutvir
tinimo sakramentus. Šie sakra
mentai nėra vėlesnis katalikų 
Bažnyčios kūrinys, o paties 
Kristaus palikti, praktikuojami 
nuo apaštalų laikų iki šių dienų. 
Tik kai kurios krikščionių bend
ruomenės tai yra užmiršusios. 
Visiems, bet ypatingai kokio 
nors neramumo jaučiantiems 
patariu melstis į Šventąją 
Dvasia, ir jūs savo protu ir 
širdimi pajusite, kad neklydote 
tapdami katalikais. 

Po to gavau kelis teigiamus 
atsiliepimus apie šį patarimą. 
Kalėdų proga gavau iš nepa
žįstamos šeimos ilgesnį atsi
liepimą. Viena inteligentų 
šeima rašo, kad anuo minėtu 
Sutvi r t in imo atveju buvę 
bažnyčioje ir parvykę namo su
sitarė bandyti pildyti mano 
patarimą. Jie nemini kokį, bet 
manau, kad patarimą melstis į 
Šventąją Dvasią. Dabar jiems 
malonu pasidalinti ta žinia, kad 
visa jų šeima perėjo į katalikų 
Bažnyčią, ir šios Kalėdos bus 
jiems pirmos švęsti katalikų 
bažnyčioje. Parašė savo adresą 
viename Chicagos priemiestyje 
ir kviečia kokia nors proga pas 
juos atsilankyti. 

Šventoji Dvasia veikia į mus 
įvairiai. Yra net praktiškai 
naudinga subrendusiems, jauni
mui ir vaikams malda bendrau
ti su Šventąją Dvasia. 

Vysk. Vincentas Brizgys 

Pirma būkime geri, tada 
būsime ir laimingi. Nereika
laukime atpildo pirma pergalės, 
nelaukime atlyginimo pirma 
negu atliksime darbą. 

J. J. Rousseau 

Nuomonės keičiasi, papročiai 
mainosi, tikėjimai iškyla ir vėl 
sužlunga, bet dorovės įstatymai 
yra surašyti amžinybės 
plokštelėse. 

J. Froude 

SVETIMŠALIŲ LEGIONE 
VALIUS KUTKEVIČIUS 

Mintis sukurti svetimšalių legioną atėjo prancū
zų karaliui Liudvikui Pilypui 1830 metai?. Tuo metu 
prancūzai buvo gana pavargę nuo Napoleono karų, o 
išlaikyti plačias kolonijas reikėjo nemaža jėgos. Antra 
vertus, svetimšalių legionas buvo ir nebloga priemonė 
išvalyti Paryžių nuo visokių valkatų, kišenvagių ir 
girtuoklių. 

Pirmas legiono vadas buvo šveicaras pulkininkas 
Stoffelis. Tuo laiku Ispanijoje dar tebėjo v idinamas 
karlistų karas, ir prancūzai paskolino savo legioną 
Ispanijos karalienei Marijai Kristinai. 

Ten legionas kariavo dvejus metus, bet tada jis te
bebuvo menkai aprūpintas, ginkluotas pasenusiais 
ginklais, tai daug legiono vyrų padėjo galvas ispanų 
žemėje. Tik maža dalis jų tegrįžo į Prancūziją Vėliau, 
pertvarkytas ir gal kiek geriau aprūpintas. Arnaudo 
vadovaujamas, legionas buvo išsiųstas į Alžiriją, į ber
berų piratų karą, o 1851 metais, buvo perkeltas kariau
ti su rusais į Krymą. Po Arnaudo mirties buvo kiti va
dai, o legionas kariavo daugelyje vietų. Napoleono III 
buvo išsiųstas net į Meksiką. 

Būnant legione, mums pasakojo, kad 1863 metais 
du batalionai legionierių iš Alžirijos išvyko į Meksi
ką. Tuo laiku prancūzai buvo užėmę dalį Meksikos ir 
planavo į jos sostą pasodinti Austrijos imperatoriaus 
jaunesnįjį brolį Maksimilijoną. Po mėnesio legionas 
išsikėlė Verakruze ir apsistojo mažam Kameronės 
kaimely. Pulkininkas Jeaningras, tuometinis legiono 

vadas, įsakė pirmo bataliono trečios kuopos žvalgams 
išžvalgyti kelią į Peblo. Jis galvojo apsupti meksikie
čius, bet pirma reikėjo surasti kelią, kuriuo galėtų 
nuvežti savo artileriją. Jam net į galvą neatėjo, kad 
meksikiečių pulkininkas Milan tai žinojo, Milan su 
savo 850 kavalerijos ir 1,200 pėstininkų jau laukė. 
Legiono žvalgų būrys, 59 kareiviai ir du karininkai, 
vedamas kapitono Danjou apsistojo nakčiai. Kapitonas 
Danjou buvo prityręs legionierius. Prieš aštuonerius 
metus, kovodamas prie Sevastopolio, prarado kairę 
ranką. Vėliau jam buvo pridėta medinė, su kuria jis 
atvyko ir į Meksiką. 

Žvalgai pirmą naktį pernakvojo ramiai, tik rytą, 
kai jie gaminosi pusryčius, pasijuto meksikiečių 
kavalerijos apsupti. Kapitonas Danjou įsakė savo 
vyrams pasitraukti į netoliese esantį dviejų aukštų 
namą. Netrukus, baltą vėliavą iškėlęs, atjojo 
meksikiečių pasiuntinys ir pasakė, kad nori pasikalbėti 
su dalinio vadu. Kai kapitonas Danjou išėjo priekin, 
pasiuntinys pareikalavo, kad legionieriai pasiduotų 
geruoju. Danjou padėkojo už pasiūlymą ir pasakė, kad 
legionierius nelaisvėn galės paimti tik negyvus. 

Pasiuntinys nujojo atgal, ir meksikiečiai tuoj pra
dėjo puolimą. Pirmas žuvo vienas iš karininkų Vilain. 
Jau mirdamas jis dar sušuko, kad likę turi kariauti 
ligi mirties. Netrukus žuvo ir kapitonas Danjou, 
likusieji prisiekė jo medinei rankai, kad visi kovos tol, 
kol laimės arba žus. Kova truko devynias valandas. 
Meksikiečiai, įsiveržę į namą, rado tik vieną gyvą 
legionierių ir kelis sužeistus. Meksikiečiai sako, neteko 
300 karių. 

To narsaus žvalgų būrio žuvimo šventę kas metai 
legionieriai švenčia balandžio mėnesio 30 dieną. Kapi
tono Danjou medinė ranka tebėra Aubogne mieste 

Svetimšalių legiono muziejuje. Tam Meksikos kare 
legionieriai prarado apie 4000 vyrų. 

1867 metais legionas buvo atšauktas ir vėl grįžo 
į Alžiriją. Maksimilijonas buvo suimtas ir nuteistas 
mirti. Austrų imperatorius Pranciškus Juozapas Pran
cūzijai ir ligi mirties negalėjo atleisti, kam jis austrus 
ir jo brolį Maksimilijoną paliko vienus meksikiečiams. 

Kameronės mūšis liko tik legiono istorija .panaši į 
amerikiečių Alamo, kur 180 amerikiečių buvo užpulti 
4,000 meksikiečių. 

Nuo svetimšalių legiono įsikūrimo per jį yra perėję 
daugiau negu milijonas vyrų. Jų buvo net iš 72 kraštų. 
Legiono muziejuje yra lenta, kurioje auksinėmis rai
dėmis surašyti visi kraštai, iš kurių vyrai yra buvę 
legione. Lietuvos vardas yra 52 vietoje. Lietuvių legio
ne jau buvo dar gerokai prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. 

Pavyzdžiui, kai prancūzai kariavo Afrikoje su Aba-
del Krimu. vienas lietuvis, pavarde Stankevičius, rinko 
žuvusių draugų šautuvus, gadino jų užraktus ir slėpė, 
kad ginklai netektų priešui. Vienas iš tų šautuvų yra 
legiono muziejuje. Man vienas senas vokietis legionie
rius pasakojo, kad vienu tarpu buvęs legionierių baras, 
kur rinkdavosi daug lietuvių, gerdavo ir lietuviškai 
dainuodavo. Antrojo pasaulinio karo metu legione 
galėjo būti daugiau negu šimtas lietuvių. 

Į svetimšalių legioną nepriimdavo pačių prancūzų, 
morokiečių. alžyriečių ir tunisiečių, nes jie ir taip turė
davo tarnauti Prancūzijos kariuomenėje, bet vis tiek. 
kai kurie prancūzai užsirašydavo belgais arba švei
carais. Tik nuo leitenanto laipsnio jau turėjo būti pran
cūzų pilietis. 

(Bus daugiau) 
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HORIZONTAI 

MIŠKINIAI JAU NEBE 
BANDITAI? 

Lietuvos spaudoje pasigirsta 
blaivesnių balsų apie pokario 
partizanus. Partizanai jau nebe-
vadinami banditais, žmonių žu
dikais, kaip buvo įprasta juos 
vadinti daugiau negu 40 metų. 
Jie jau vadinami miškiniais ir 
pan. Neseniai „Gimtasis 
k raš t a s" paskelbė žinomo 
tarybinio rašytojo iš poetų 
krašto — Biržų apskrities — 
kilusio Jono Mikelinsko 
straipsnį Lietuvos partizanų 
tema: „Pokario Lietuva. Klau
simai laukia atsakymo". Prie 
straipsnio pridėtame redakcijos 
prieraše pastebima, kad „šis 
straipsnis parašytas autoriaus 
kalbos, jo pasakytos Rašytojų 
sąjungos ir MA Istorijos ins
tituto atvirame partiniame 
susirinkime, motyvais..." Todėl 
dar nepradėjus straipsnio skai
tyti, jau kyla mintis, kad par
tiniame susirinkime miškinių 
klausimu galėjo būti dar atvi
riau bei tiesiau pasisakyta. 

Straipsnio autorius pradžioje 
nurodo aplinkybes, kodėl jauni 
vyrai išėjo į miškus. Visų pirma, 
kad 1944 m. vasarą ir rudenį 
Lietuvoje susidarė baimės ir 
netikrumo aplinka. Lietuvos 
jaunimas nesidavė mobilizuoja
mas į raudonąją armiją. Pasak 
autoriaus, „į tą armiją, kurią 
tik retas laikė išvaduotoja..." 
Toliau 1946 m. pavasarį prasi
dėję masiniai žmonių trėmimai 
į Sibirą. Čia autorius teisingai 
teigia, kad „ši pragaištinga 
akcija daug iškentėjusią tautą 
sukrėtė. Besislapstančių ir pasi
ruošusių kovoti su ginklu ran
kose skaičius išaugo..." 

Aukščiausią laipsnį nepasi
tenkinimas pasiekė prasidėjus 
masinei žemės ūkio kolektyvi
zacijai. Čia ir vėl seka ši rašytojo 
J. Mikelinsko pastaba: „Nėra 
abejonės, kad liaudies gynėjai 
būtų buvę nušluoti, jeigu ne tie 
specializuoti Raudonosios armi
jos daliniai..." 

Gandus, kad lietuvius miškan 
suvariusi reakcinės emigracijos 
propaganda, autorius paneigia, 
pastebėdamas, „tai liudija jau 
vien tas faktas, kad lietuviškos 
laidos iš Amerikos prasidėjo tik 
1951 m., kai rezistencijos kova 
Lietuvoje, pasiekusi savo apo
gėjų, jau ėmė sparčiai silpti..." 

Užsiminęs apie stribus, auto
rius rašo: „Liaudies gynėjų, ir 
ypač jų organizatorių, žiauru
mas, kuris nė kiek nemažesnis 
buvo, psichologiškai daug sun
kiau suprantamas, paaiškina
mas ir juo labiau pateisinamas. 
Juk jų rankose buvo garnizonai, 
laimėtas karas, kur kas norma
lesnės gyvenimo sąlygos, val
džios parama, ateitis..." 

O kaip šis rūstus ir tragiškas, 
tiek žmonių aukų pareikalavęs 
pokario laikotarpis atsispindėjo 
grožinėje literatūroje? Į tą 
klausimą J, Mikelinskas atsa
ko: „Jis atsispindėjo labai krei
vame veidrodyje. Ir bene pagrin
dinis to kreivumo šaltinis slypė
jo klaidingame to laikotarpio 
vertinime, kuris ignoravo bet 
kokią faktų analizę. Todėl ir 
paklusnesnis rašytojas pagal 
nuleistą iš viršaus direktyvą 
turėjo vaizduoti miškinį tik ban
ditu, kuris net miegodamas ar 
valgydamas nepavirsdavo 
žmogumi..." 

Apžvelgęs pokario laikotarpį, 
kuris, pasak autoriaus, „yra 
bene tragiškiausias, rūsčiau
sias, daugiausia žmonių aukų 
pareikalavęs laikotarpis Lie
tuvos istorijoje", rašyt. J. 
Mikelinskas siūlo pamėginti at
sakyti į tokius svarbiausius 
klausimus, atsakyti atvirai ir 
tiesiai. Būtent „Kodėl po perga
lingo Tėvynės karo tuojau pat 
buvo a tnauj in t i masiniai 
žmonių trėmimai į Sibirą? 

Kodėl taip provokuojamai ir 
sadistiškai buvo tyčiojamasi iš 
baltųjų partizanų arba miškinių 
lavonų, net neleidžiant jų 
laidoti? Kodėl ši rezistencinė 
kova, pareikalavusi tiek daug 
aukų, buvo nutylima, kai tuo 
pat metu visomis informacijos 
priemonėmis būdavo apskelbia
mas kiekvienas darbininkų 
streikas užsienyje?" 

Straipsnis užbaigiamas tokiu 
teigimu: „Kol į šiuos klausimus 
nebus motyvuotai atsakyta, 
kiekvieną mąstant i žmogų 
persekios mintis, kad ir pokario 
meto įvykiai Lietuvoje buvo taip 
pat gudriai surežisuoti, kaip ir 
1940 m. Lietuvos įstojimas į 
Tarybų Sąjungos šeimą". 

PAMINKLAS 
PARTIZANAMS 

VARNIUOSE 

Praėjus porai savaičių, kai 
„Gimtojo krašto" š.m. nr. 16 
pasirodė cituojamas rašyt. J. 
Mikelinsko s t ra ipsn is . 
„Amerikos Balso" gegužės 5 d. 
radijo laidose išgirdome ilgesnį 
pranešimą, kad gegužės 7 d. 
(praėjusį sekmadienį — H 
numatyta Varniuose atidengti 
ir pašventinti pirmąjį pokario 
Lietuvos paminklą žuvusiems 
partizanams pagerbti. 

Ta proga buvo perskaitytas 
paminklo atidengimo iškilmes 
organizuojančio Lietuvos 
Lasivės lygos Telšių skyriaus 
pranešimas, kuriame pabrėžta, 
kad iš viso ginkluotojo pasiprie
šinimo eilėse kovojo apie 
100,000 vyrų ir moterų, kad il
gus metus Lietuvos partizanai 
buvo niekinami tarybinėje 
spaudoje ir tarybinių istorikų 
darbuose, kad partizanams 
tebėra priskiriami nusikal
timai, kurių jie niekad nepa
darė, nes daugelyje Lietuvos 
vietų partizanų vardu nusikal
timus vykdė NKVD, kareiviai, 
stribai arba plėšikai. 

Lietuvos Laisvės lygos Telšių 
skyriaus kreipimesi į Lietuvos 
gyventojus, kviečiant juos 
gegužės 7 d. iškilmėse Var
niuose gausiai da lyvaut i , 
nurodyta, kad prie buvusios 
Varniuose NKVD būstinės yra 
užkasta apie 200 nužudytų 
partizanų lavonų. 

Prieš perduodama pranešimą 
apie numatomas iški lmes, 
„Amerikos Balso" redakcija 
Washingtone telefonu pasi
kalbėjo su Lietuvoje gyvenančiu 
Laisvės lygos faktišku vadovu 
Antanu Terlecku. Jis painfor
mavo, kad paminklą užsakė 
Laisvės lygos Telšių skyrius, 
kuriam vadovauja Gintaras 
Šidlauskas, kad ceremonijoje 
dalyvaus ir gyvi išlikę buvę 
Lietuvos partizanai, kad iš 
vietos valdžios sulaukta trukdy
mų, tačiau tikimasi, kad oficia
lus leidimas paminklą pašven
tinti ir atidengti (šią apžvalgą 
rašau gegužės 6 d. — H) bus 
duotas. 

Pasak per „Amerikos Balso" 
nuskambėjusių A. Terlecko žo
džių, „lietuvių tautai reikšmė 
yra labai didelė. Bene pirmą 
kartą viešai bus pademonstruo
ta pagarba partizanams... Svar
bu tai, kad vis dėlto žmonės 
išdrįsta, viešai pradeda pagerbti 
Lietuvos partizanus, ko iki šiol 
nebuvę". 

Per pokalbi su Terlecku 
„Amerikos Balsas" taip pat 
sužinojo ir apie tai savo 
klausytojus Lietuvoje pain
formavo, kad gegužės 13 d., t.y. 
rytoj, tokį paminklą numatyta 
atidengti Igliaukoje, kur palai
dota 19 partizanų. 

Jei paminklas praeitą sekma
dienį Varniuose tikrai buvo ati
dengtas valdžiai netrukdant ir 
jei rytoj tai pasikartos Igliauko
je, galime drąsiai teigti, kad 
Lietuvoje vyksta nuostabūs 
dalykai. 

Los Angeles LB Jaunimo ansamblis „Spindulys" — studentų ir 
II eil. iš kairės: ansamblio vadovybė — L. Polikaitis, V. Žalpys, 
Varnienė, pianistė Ona Barauskienė, akordeonistas R. Polikaitis ir 
tės šokėjos, vadovės ir mokytojų padėjėjos. 

LIETUVIAI CALIFORNIJOJE 
J A U N I M O ŠVENTE 

Los Angeles lietuvių jaunimo 
ansamblis ..Spindulys" šiemet 
švenčia 40 metų sukaktį, kuri 
bus minima jaunimo šventėje 
<jau 33-je), vyksiančioje birželio 
4 d. nuo 1 vai. p.p. iki 8 vai. vak. 
Veteran ' s Memorial salėje, 
Culver City, 4117 Overland 
Ave. (kampas Overland ir Cul
ver Blvd.). 

Šventės programoje: Meno 
paroda, kurioje bus išstatyta 
buvusių ir dabar esančių „Spin
dulio" narių kūryba; kai kurie 
kūriniai bus galima laimėti ten 
vykstančioje loterijoje. 

Sportas. 1 vai. p.p. „Bangos" 
sporto klubo vyrų ir moterų 
tinklinio komandų žaidynės. 

Dainų ir šokių programa 3 
vai. p.p. Dalyvauja LB „Spin
dulio" jaunimas, Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir San Francisco „Vaka
rų vaikai". 

Po programos rėmėjų ir bend
radarbių vaišės ir šokiai. 

Bilietai 10 dol. ir 5 dol. suau
gusiems, o vaikams 3 dol. 
Priimamos rėmėjų aukos; jiems 
rezervuojamos garbės vietos. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinkite Danguolei Var
nienei (213) 663-1366. 

VYRŲ KVARTETO 
KONCERTAS 

Prieš išvykdamas koncertuoti 
į Lietuvą, Los Angeles vyrų 
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vyresnių jaunių šokėjų grupė. 
J. Bužėnas, vadovė Danguolė 
V. Bandžiulis. 1-je eilėje ilgame-

Notr. A. Balcho 

kvartetas balandžio 29 d. suren
gė koncertą, pasirodydamas 
mūsų visuomenei su programa, 
kurią žada atlikti Lietuvoje. 
Koncerto pelną kvar te tas 
paskyrė Lietuvai remti vajaus 
reikalams. 

Kvarteto nariai yra: Rimtau
tas Dabšys — bosas, Emanuelis 
Jarašūnas — pirmas tenoras, 
Antanas Polikaitis — baritonas 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
Lžthuanian World Youth Association 
1011 Coflege Street, Toronto, Ontario, Canada M6H i A8 (416) 58&81 41 

KAS? PLJS Sąskrydis 
KUR? Vasario 16-os gimnazijos patalpose, Vakarų 

Vokietijoje 
KADA? liepos 7-10 d. 
KODĖL? Susipažinti su įvairių organizacijų atstovais 

iš Lietuvos ir išeivijos, svarstyti ryšių 
palaikymą ir nagrinėti, konkrečių projektų 
galimybes 

KAS DALYVAUS? BUS ATSTOVAUTI: 
I i Lietuvos: 

Sąjūdis 
Ateitininkų federacija 
Skautai 
Vilniaus moksleiviai (gimnazistai) 
Lietuvos studentai 
Lituanikos atstovas 

I i užsienio: 

P U S kraštų pirmininkai 
Išeivijos organizacijų atstovai 
(vairūs žinovai 
*Ar Jūsų jaunimo organizacija/apylinkė bus atstovauta? 

KREIPKITĖS Į: 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą (adresas ir # viršuje) 
Mirga Saltimiraitė tele: (416) 762-0667 
Rita Rudaitytė Ule: (613) 231-7636 

REGISTRACIJOS TERMINAS: 
gegužės 31 d. 1989. 

Lietuva atgimsta. Lietuviškas jaunimas visame pasaulyje yra 
paveikias ir atidžiai seka dabaninius įvykius savo protėvių žemėje. Kaip 
galime mes išeivijoje efektingiausiu būdu paremti mūsų tautiečių 
pastangas? 

šią vasarą Vasario 16-tos gimnazijos patalpose Įvyks Sąskrydis, 
kuriame susirūpinęs jaunimas iš viso pasaulio kampų galės pasidalinti 
mintimis su žmonėmis, kurie vadovauja šitam judėjimui. 

štai istorinis momentas! Panaudokite jį! Kartu mes galime būti dar 
viena šito judėjimo jėga. Mes esame vienos tautos vaikai! 

ir Bronius Seliukas — antras 
tenoras. Jiems akompanuoja ir 
kartu į Lietuvą keliauja pianis
tė ir kompozitorė Raimonda 
Apeikytė. Režisierius Petras 
Maželis, ir muzikas Aloyzas 
Jurgutis yra daug prisidėję api
pavidalindami koncerto pro
grama ir padėdami kvartetui iš
vystyti savotišką stilių. 
Daugiau kaip pusę dainų buvo 
muziko Jurgučio sukomponuo
tos, ar aranžuotos. 

Koncertas susidėjo iš keturių 
dalių, prieš tai duodant kiek
vienam kvarteto nariui 
pasisakyti, ko jie tikisi iš tos 
kelionės „namo". Tai buvo 
patriotinių, romantiškų ir 
linksmų liaudies dainų pynė, 
paįvairinta pianistės Raimon
dos Apeikytės puikiai atlikta 
muz. G. Gudauskienės kompozi
cija. Tikimasi, kad mūsų broliai 
Lietuvoje iš šios programos 
galės susidaryti vaizdą apie Los 
Angeles lietuvių muzikinius 
sugebėjimus ir čia gyvenančius 
„talentus" , nes programoje 
atstovaujami ir mūsiškiai poe
tai, kaip B. Brazdžionis, ir 
muzikai, kaip A. Jurgutis, B. 
Budriūnas, ir G. Gudauskienė. 

Koncerto rengėjai buvo Los 
Angeles Jaunimo Sąjunga, 
kuriai šiuo metu vadovauja 
Auris Jarašūnas, ir Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės 
valdyba, kurios narė Laima 
Tumaitė buvo atsakinga už šio 
vakaro sėkmingą pravedimą. 

R. K. 

ŠAUNUS AUKSINIS 
JUBILIEJUS 

Gyvenime pasitaiko įvairių 
sukakčių, švenčių, bet sulaukti 
auksinio jubiliejaus nėra jau 
taip lengva ir Viešpaties lemta. 
Tačiau balandžio 8 d. Los 
Angeles buvo atšvęsta ši reta 
sukaktis. Visad mieli ir malo
nūs Marija ir Vytautas Šeštokai 
šventė bendro vedybinio gyveni
mo 50 m. jubiliejų. 

1939 m. jų moterystę palaimi
no kan. Feliksas Kapočius 
Prisikėlimo bažnyčioje, Kaune. 
Tada jaunos ir mylinčius širdys 
sutarė žengti kartu ateities 
gyvenimo keliu, kad būtų 
drąsiau ir maloniau. Jų duotas 
tada Viešpaties akivaizdoje 
iškilmingas pasižadėjimas, 
viens kitą mylėti ir niekad 
neapleisti iki gyvenimo pabai
gos, liko giliai jų širdyse iki šios 
dienos. Sveikiname ir 
džiaugiamės. 

Išaušo žavus ir šiltas balan
džio 8 d. rytas. Iš įvairių vie
tovių Marijos ir Vytauto 
Šeštokų artimi draugai skubėjo 
į Beverly Hills Gerojo Ganytojo 
(Good Shepherd) bažnyčią, kad 
kartu dalyvautume jų moterys
tės atnaujinimo iškilmėse. 
Lygiai 11 vai. privažiavo prie 
bažnyčios durų limuzinas ir iš jo 
išlipo besišypsą Marija ir Vy
tautas Šeštokai bei jų giminės. 
Nuotaika visų gera, pakili. 
Malonūs pasisveikinimai ir 

(Nukelta į 6 psl.) 

4 
INTERN ATIONAL, 

I N D U S T R I E S 

International Industries 
10401 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas: (312) 430-0074 

GREIČIAUSIAS IR PATIKIMIAUSIAS BŪDAS 
NORINTIEMS APRŪPINTI ARTIMUOSIUS 

LIETUVOJE 
Jūsų artimieji tikrai apsidžiaugs gavę kvietimą atvykti į užsienio valiutos parduotuvę Vilniuje, 
Kaune ar Klaipėdoje ir, jiems patogiu laiku, be palydovo, už Jūsų nurodytą sumą apsipirkti; 
ar atsiimti naują Volgą ar Žigulį. 

Kreipkitės — atsiųsime kainoraščius bei platesnę informaciją apie šį išimtinį patarnavimą 

NAUJAS PATARNAVIMAS 
NORINTIEMS PASVEIKINTI 

SAVO GIMINES AR DRAUGUS 

LIETUVOJE ZaibaS^ 
ŽAIBO greitumu jūsų artimieji bus pasveikinti vardinių, jubiliejų, 
sukaktuvių, vestuvių, ar bet kokia kita proga. Sveikinimai pristatomi 
į namus. 

Kreipkitės — atsakysime į visus jūsų klausimus. 

ŽAIBAS 
10401 Roberts Road 

Palos Hills, Illinois 60465 
Telefonas; (312) 430-8090 

INTERNATIONAL 

ė 

G. T . International dėkoja visiems savo klientams, kurie įgalino šios įstaigos augimą 
patarnavimų plėtimą. Kviečiame visus su mumis keliauti 1989 metais 

1989 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS 

Maskva 1 nkt., Vilnius 10 nkt., Viena 1 nkt., gegužės 12-25 d. 
i i Čikagos: $2,267.00 I i New Yorko: 2,157.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt.. Viena 3 nkt., birželio 15-30 d. 
I i Čikagos; $2,496.00 I i New Yorko: $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., birželio 16-28 d. 
I i Čikagos: $2,296.00 I i New Yorko: $2,186.00 

Maskva 1 nkt., W ; , ~ I £ " P ' A Q D U O T A n k t ' V i e n a 3 n k t • l i e P ° s 1 3 " 2 8 d 

I i Čikagos: $ 2 , * J £ u u I i New Yorko: $2,386.00 

8901 

8902 

8903 

8904 

8905 Maskva 1 nkt., Vilnius 7 nkt., Kaunas 3 nkt., Helsinkis 1 nkt., liepos 14-27 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 3 nkt., rugpjūčio 10-25 d. 
I i Čikagos: $2,496.00 I i New Yorko; $2,386.00 
Maskva 1 nkt., Vilnius 9 nkt., Kaunas 1 nkt., Viena 1 nkt., rugpjūčio 11-24 d. 
I i Čikagos: $2,366.00 I i New Yorko: $2,256.00 
Maskva 1 nkt., VILNIUS 15 NAKTŲ, Viena 1 nkt., rugsėjo 14-spalio 2 d. 
I i Čikagos: $2,648.00 I i New Yorko: $2,538.00 

MALONIAI PATENKINSIME PAVIENIŲ (be grupes) KELIAUTOJŲ PAGEIDAVIMUS TRUMPESNIAM 
ARBA ILGESNIAM LAIKUI LIETUVOJE BE PASKELBTŲ GRUPIŲ YRA KELETAS SPECIALIZUOTŲ 
GRUPIŲ, KURIOSE GALI BŪTI VIENA. KITA PAPILDOMA VIETA. G. T. INTERNATIONAL TVARKO 
VISUS KELIONIŲ REIKALUS. TURIZMO AR BIZNIO KELIONĖM KREIPKITĖS I MUS. 

8906 

8907 

8908 

fev O. T. INTERNATIONAL, INC. 
10401 ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60465 
TELBF.: (312) 430-7272 
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IAODOJA ST. flOaUNEENe. 6307 TBOY ŠT-, CHICAOO, ILL 8NK9. TELEF. (312) 925-5988 

KAI ŽMONA KOVOJA SU VĖŽIU 
Neseniai „Draugo" redakciją 

pasiekė Jū ra t ė s Nausėdai tės 
< Ann Jill ian) vyro Andy Murcia 
ir rašytojo-žurnalisto Bob Ste-
war t pa rašy ta knyga Man to 
Man: When the Woman You 
Love Has Breast Cancer (New 
York, St. Mart in 's Press. 1989). 
J ū r a t ę ir jos vyrą gerai pažįs
t a l o s a n g e l i e č i a i , i k u r i ų 
renginius j ie atsi lanko. Juos 
pažįsta ir čikagiečiai — „Drau
go" redakcijos nar ia i , Balzeko 
Lietuvių Kul tūros muziejaus 
darbuotojai ir kt., nes kai skren
da pro Midvvay aerodromą, jie 
čia apsi lanko. 

F i lmų ir TV ar t is tė Ann Jil
lian paskutiniuoju metu pagar
sėjo ir dėl savo heroiškos kovos 
su krū t ies vėžiu ir po to jos 
išvystytos veiklos, padrąsinant 
ir informuojant krūt ies vėžio 
iš t ik tas moteris. Už šią veiklą 
įvairios grupės jai skyrė premi
jas ir pažymėjimus, o 1986 m. 
kovo 20 d. prez. R. Reaganas jai 
įteikė JAV Vėžio draugijos pre
miją už drąsą (American Cancer 
Society Courage Award). Apie 
tai , ka ip ji, savo vyro remiama, 
grūmėsi su vėžiu, net buvo su
suk ta s televizijai filmas „The 
Ann Ji l l ian Story". 

Tačiau ši liga ne t ik Jū ra te i 
išryškino naujas dvasines pajė
gas, kurių ji nežinojo turinti . Li
gos metu ją remdamas, su ja 
visais rūpesčiais ir baime dalin
damasis , bei padėdamas pergy
venti fizines reakcijas chemote
rapijai, daug išmoko ir jos vyras 
(buvęs Chicagos miesto polici
ninkas), kur is ją vedęs tapo ir 
jos menedžeris profesiniame 
darbe. Iš savo patyr imo jis pa
juto , kaip žmonos vėžys skau
džiai paveikia ir jos vyrą, ku
r i am tuo atveju ta ip pat reikia 
emocinės paramos, nes kyla 

daugybė klausimų, neaiškumų 
ne t ik apie pačią ligą, bet ir apie 
sutuoktinių bendro gyvenimo 
pasikei t imus, kaip geriausiai 
padėti žmonai gyti ir pan. 

Susipažino su žurnalistu Bob 
Stewart , kuris irgi tą pačią 
dieną kaip ir Murcia, sužinojo 
apie savo žmonos krūt ies vėžį. 
Ska t inamas dr. Charles A. Le-
Maistre, MD, Texas universite
to M.D. Anderson Cancer prezi
dento, Jūra tės vyras nutarė pa
rašyt i knygą apie savo patyri
mus, padedant žmonai kovoti su 
vėžiu. Žmonos ligos metu jis 
patyrė labai didelę paramą iš 
žurn. Bob Stewart. Knygos įva
de dr. LeMaistre rašo: „Jie guo
dėsi, meldėsi ir juokavo kar tu ; 
ta i vienas, ta i kitas dažnai galė
davo pasidalinti kokiu nors 
būdu palengvinti kur ią nors 
ypač sunkią stadiją pergyvenan
čiai žmonai. O kai paaiškėjo, 
kad yra vilties abiejų žmonoms, 
jiedu nutarė parašyti knygą, ku
rioje galėtų informuoti, paguos
ti , suteikti naudingų patar imų 
ir kitiems vyrams, kuriems ten
k a pergyventi savo žmonos 
vėžio krizę". • i. • •• 

Knygoje „Man to Man" jie ap
ta r i a įvairius savo patir t ies as
pektus: kaip gauti antro gydyto
jo nuomonę, kaip ir kur ras t i 
daugiau žinių apie krūt ies vėžį, 
kaip tvarkytis su chemoterapi
jos šalutiniais poveikiais, ka ip 
skatinti savo žmonas daryti rea
bilitacinę mankštą ir t.t. J ie 
pabrėžia būtinybę pasitikėti mo
dernia medicina, nepalūžti dva
sia, puoselėjant pagijimo viltį ir 
stiprios meilės visų kliūčių nu
galėjimui. 

Dr. LeMaistre rašo, kad su
te ikdami medicinišką informa
ciją apie esamus pasir inkimus 

vėžio gydyme ir jo diagnozės nu
statyme, jie atskleidžia savo pa
tirties ir profesinės pagalbos tei
kėjų daug naud ingų patarimų, 
kaip grumtis su žmoną ir jos 
vyrą prislegiančia depresija, 
pergyvenant sunkias ligas. 

MAN TO MAN 
WHEN THE W0MAN YOU LOVE 

HAS BREAST CANCER 

cdy Miirc& and Bob Steirart iearned in ifee šame week 
tfcat Ottfer v;ves (actraea Ann JOliac and hou«ewife Martha 
Hlštiml) tad to^ast cancsr Ptflfltaf no book tt v» *ddre«s«d HMf 
maura i &a M*, M» and šuSį r*aeh*d out . .v,-*?.:** * »m rm: 

„Outstanding Young Woman 
of America 1988" buvo pagerb
ta čikagietė medicinos studentė 
Renata Variakojytė. Šis garbės 
žymuo te ik iamas labiausiai 
moksle ir visuomeninėje veik
loje pasižymėjusioms jaunuo
lėms. Džiugu, kai iš tūkstančių 
šio krašto jaunuoliu pagerbti iš
renkama lietuvaitė, kuri nuo 
pa t ankstyvos vaikystės t a rp 
bendraamžių pirmavo moksle ir 
lietuviškoje organizacinėje veik
loje. 

Renata baigė Maria aukštes
niąją mokyklą antrąja mokine. 
Mokykloje buvo l ie tuvaič ių 
„Rūtos" ratelio pirmininkė. 

Rena ta savo „ p r e - m e d " 
mokslus ba igė Ch icagos 
universitete su B.A. laipsniu iš 
chemijos. Čia ji priklausė lietu
vių klubui ir vienerius metus 
buvo pirmininkė, ta ip pat buvo 
valdyboje Kappa Alpha Theta 

mergaičių „sorority". 
Aukšt i universiteto reikala

vimai, reikalavo daug valandų 
praleisti prie knygų, bet Rena 
ta sugebėjo puikiai išnaudoti 
kiekviną valandą , ji rasda 
vo la iko ir ž u r n a l i s t i k a i . 
Pasaulinio garso fizikui, dr. 
Stephan Havvking atvykus su 
paskai ta į universitetą, ji iš
samiai aprašė jo teoriją „The 
Chicago Maroon" laikraštyje, 
b e m o k r a t ų part i jos cen t ro 
komiteto narei Ann F. Levvis, 
lankantis su paskaita universi
te te , kurią išklausiusi Renata 
vaizdžiai aprašė. 

Sava i tga l ia i s savanor iškai 
dirbo universiteto Wyler vaikų 
ligoninės pirmosios pagalbos 
skyriuje. 

Baigiamųjų metų pavasarį, 
u n i v e r s i t e t o buvo pas iųs t a 
studijoms į Prancūziją. 

Per visus ketverius metus 
buvo garbės sąrašuose ..Deans 
List". 

Nuo pa t vaikystės Renata 
buvo pavyzdinga lituanistinių 
mokyklų mokinė ir skautų or
ganizacijos narė. Baigė Kr. 
Donelaičio mokyklas, Peda
goginį Lituanistikos institutą 
su teise dėstyti aukštesniojoje 
lit. mokykloje. Mokė taut in ius 
šokius Marąuette Parko an
s a m b l y j e , mokytojavo Kr. 
Donelaičio pradinėje mokykloje. 
P r ik lausė „Grandies" tauti
n iam ansambliu ir PL1 etnogra
finiam ansambliui. 

Renata mėgsta ne vien tau
t in ius šokius, bet ir baletą (šoko 
baletą „I Lituani" operos pasta-

Renata Variakojytė, medicinos 
studentė. Pritzker medicinos 
mokyklos Chicagoje, buvo pagerbta 
„Outstanding Young Woman of 
America fbr 1988" žymeniu. 

tyme). 
Šešerių metų būdama, Renata 

įstojo į . .Kernavės" skaučių 
tuntą. Ejo įvairias pareigas. Už 
pavyzdingą pareigų atlikimą 
LS3 buvo apdovanota — Pažan
gumo ž y m e n i u . Ba igus i 
gimnaziją, įsijungė į Akademinį 
Skautų sąjūdį ir pernai buvo iš
r i n k t a A. S. Draugovės 
pirmininke. 

Beveik visą savo laiką skir
dama universi te tui . Rena ta 
bando dalyvauti ir lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje. S.m. 
sausio mėnesį pravedė lituanis
t in ių m o k y k l ų mokytojų 
pagerbimą. 

Šiuo metu Renata yra me
dicinos pirmo kurso studentė 
Chicagos universiteto Pritzker 
School of Medicine. Linkime 
sėkmės moksle ir vėliau — pasi-

VILNIUJE 
IŠRINKTA 

„MIS LIETUVA" 

Vilniaus Sporto rūmuose kovo 
8 d. p a s i b a i g ė k o n k u r s a s , 
kur iame dalyvavo merginos ir 
iš Lenkijos, Suomijos. Norvegi
jos, Estijos. 

..Mis Eleganci ja" t i tu las pri
pažintas kaun ie t e i Dangira i 
Rukšai tei . „Mis Graci ja" — vil
nietei Er ika i Meškauska i te i . 
.Mis Foto" — alyt iškei Izoldai 

Rukavišnikovai, „Mis Publika" 
vilnietei Liucijai Gruzdytei . 

Joms visoms įteikti prizai ir ski
r iama kelionė į Lenkiją. 

„Vice-Mis** t i tu lą pelniusios 
konkurso dalyvės -- trečioji 
Erika Meškauska i tė , antroji — 
panevėžietė Lina Burbulytė . 
pirmoji — vilnietė Ingrida Mike-
lionytė laimėjo prizus, keliones 
i užsienį. 

..Mis L ie tuva" išr inkta 18 
metų Liucija Gruzdytė. J i gavo 
k a r ū n ą , a p d o v a n o t a 3,000 
rublių premija, pask i r t a kelio
nė į Kanadą, gavo draudimą 
10,000 rub. , Lenkijos firma 
..Metronex" dovanojo asmeninį 
kompiuterį. Gražuolė dalyvaus 
ir Europos. Pasaulio Mis rinki
muose. 

Rinkimų ceremonijose buvo 
at l ikta muzikinė dalis, paruoš
ta komp. Vytauto Kernagio. 

Buvo iškelta mint is surengti 
pasau l io l i e tuva i č iu grožio 
konkursą. 

r inktoje profesijoje, n iekad 
nepasi t raukiant iš lietuviško 
visuomeninio darbo. 

Filmų ir televizijos artistė Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian iš prez. Ronald 
Reagan priima JAV Kovai su Vėžiu draugijos garbės pažymėjime užjos veiklą 
kovoje su vėžio liga. 

MŪSŲ VEIKLA > 

ANDY MURCIA and BOB STEWART 

* Muzikologė Loreta Ta
muly tė -Venc lausk ienė baigia 
ruošti knygą apie komp. Vladą 
Jakubėną . K n y g a b u s 500 
puslapių. Joje bus kompozito
r i a u s i š s a m ū s s t r a i p s n i a i , 
laiškai, a ts iminimai , o taip pat 
jo gyvenimo ir kūrybos apžval
gos. Knygą išleis komp. V. 
Jakubėno dr-ja. 

* L a i m a Šulaitytė-Day reži
suoja V. Mykolaičio-Putino 4 
veiksmų dramą „Daktaras Ger-
vydas". Ši psichologinė drama, 
dar n i e k u r n e s t a t y t a buvo 
par inkta Chicagos lietuvių te
atro „Vaidi lutė" . Vaidinimo 
premjera gegužės 21 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Vaidina 
devynetas asmenų, daugiausiai 
jauni scenos entuziastai. 

* V a n d a Gramašauskienė 
iš Domin ikonų respubl ikos 
Karibų salose atvyko į Chicagą. 
Ji yra kalbos terapistė — moko 
kalbėjimo kurčius ir nebylius 
vaikus. J i dėsto šešias dienas 
savaitėje i r už tai ja i mokama 
100 dol. algos į mėnesį. Jos 
sūnus Alenas šiemet baigia 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijo
je ir mano studijuoti Europoje. 

* Marija Remienė , Lietuvių 
fondo va ldybos p i r m i n i n k ė 
gegužės 10 d. išskrido fondo 
reikalais į Californiją. Ji daly
v a u s fondo konce r t e Los 
Angeles, kalbės per radiją fon
do einamaisiais reikalais ir 
susitiks pas i tar imams su ki ta is 
fondo darbuotojais Californijoje. 

* Dail . J a d v y g o s Dobkevi -
č i ū t ė s - P a u k š t i e n ė s kūr inių 
paroda buvo atidaryta vakar 
jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje, kuri yra ir šios meno 
parodos ruošėja Ga le r i j a i 
t a l k i n a ir pa rodą globoja 
„Kernavės" tunto „Verpsčių" ir 
„Emilijos Platerytės" būreliai. 

* I r ena Augeviciūtė-Kaestl i 
atskrido iš Berno. Šveicarijos, ir 
vieši Chicagoje. J i yra Šveica
rijos konsulo Lietuvoje našlė ir 
žinomo dr. Jono Augevičiaus 
duktė. Irena buvo žemaičių stu
denčių Korp! „Filiae Samogi-
t iae" korporantė. Chicagoje 
susitiko su samogitėmis, kurių 
čia tebėra arti tuzino. 

* J a d v y g a Č e r n i a u s k a i -
t ė - K u n c a i t i e n ė a t v y k o iš 
Sarasotos, Floridos, paviešėti 
Chicagoje. Barusi Korp! „Filia 
Samogitiae" korporantė, ji čia 
susit iko su viešinčia Irena 
Kaestli ir kitomis -amogitėmis. 

* D r . Virgini ja G u d a i t ė 
Vancouverio, B.C. Ceneral ligo
ninėje dirba kaip chirurgė. Ji 
pirmoji moteris chirurgė yra 
persodinusi širdį ir vadinama 
„Širdžių karaliene". Dr. V. 
Gudaitė yra kilusi iš Mont-
realio, baigusi Newfoundlando 
universitetą, padariusi chirur
gijos specialybę ir išsiprak-
tikavusi širdžių operacijose. 
Persodinant širdį pagelbėjo 
deš imt gydytojų ch i ru rgų , 
ga i les t ingosios se se rys ir 
anestetininkų Lrmpė. J ą dabar 
yra plačiai aprašęs Kanados 
„The Medical Post" žurnalas 

Laimėtojos Vilniuje vykusiame ..Mis Lietuva' 
tė Liucija Gruzdytė. 

konkurse. Pliekyje ..Mis Lietuva' išrinktoji vilnie 

Po prof. dr. Violetos Kelertienės paskaitos Balzeko Lietuviu Kultūros muziejuje Iš k.: Vanda 
Ciramašauskiene i* Dominikonu respublikos, Elena Bradii Aulinskienė iš Havajų, čikagietės 
Dalia Sruopaitė, Stasės Semėnienė, pmf dr. Violeta Kelertienė. Milda Lenkauskiene iš Clevelando 
ir Marija Reinienė iš Chicagos 

Nuotr. J . I amulaicio 
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Vytautas ir Marija Šeštokai kelia taures savo 50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių pokylyje. 

Lietuviai Californijoj 
(Atkelta iš 4 psl.) 
įvairūs linkėjimai. Suėjus į 
didelę ir puošnią bažnyčią, 
klebonas prel. Peter Healy 
.jaunavedžius" pasitiko prie 
a l to r iaus . Nuoširdžiai pa
sveikino ir pasidžiaugė, kad ši 
graži pora ateina po 50 m. ben
dro gyvenimo, padėkoti Viešpa
čiui už iki šiol teiktą globą ir 
paprašy t i sveikatos bei 
palaimos likusiai ateičiai. 

Laike šv. Mišių girdėjome jų 
kar to jamus prasmingus ir 
kilnius pasižadėjimo žodžius: 
mylėti ir neapleisti viens kito. 
O tos globos ir tyros meilės 
senatvėje dar daugiau esame 
reikalingi. To prašėme Viešpa
ties savo maldose, o mintyse 
linkėjome jiems geriausios sėk
mės ir sveikatos. 

Iš bažnyčios vykome į puoš
niausią Beverly Wilshire vieš
butį priešpiečiams. Jauki ir ele
gantiška salė lengvai sutalpino 
50 svečių. Sukaktuvininkas 
Vytautas Šeštokas pasveikino ir 
padėkojo mieliems svečiams už 
dalyvavimą jų pagerbimo ir 
jubiliejaus šventėje. Išreiškė 
ypatingą padėką savo giminai
čiams:MfTir Mrs: "Antanas K veg
etaras^ dr. ir Mrs. Lawrence 
Katzenbeler, dr. ir Mrs. John 
Shallal už suruošimą šių iš
kilmingų vaišių. Tolimesnei 
programai pravesti pakvietė 
Algį Karalių, kuris šias parei
gas at l iko be priekaištų. 
Padėkojo V. Šeštokui už su
teiktą garbę. Pristatė visus 
svečius, paskaitė gautus raštu 
sveikinimus iš Lietuvos, Kana
dos, Europos ir Amerikos. 
Pakvietė prel. P. Healy sukal
bėti maldą. Vyko gausios vaišės, 
grojant dviejų asmenų kapelai 
— akordeonas ir smuikas. 
Jau tėmės esą lyg vengrų 
stiliaus restorane. 

Pasivaišinus, sukaktuvinin
kus žodžiu sveikino: giminių 
vardu P. A. Kvedaras, Julita 
Shallal, dr. L. Katzenbeler, 
Radijo klubo — S. Šimoliūnienė, 
muzikų — komp. G. Gudaus
kienė, Balfo — V. Pažiūra, Lie
tuvių žurnalistų — V. Bakūnas, 
Alto — A. Mažeika, draugų — V. 
Fledžinskas, kaimynas dar iš 
Lietuvos laikų — K. Karuža. 

Sveikinusiems padėkojo su-

Nuotr. V. Fledžinsko 

kaktuvininkė Marija Šešto
kienė ir žodį tarti pakvietė 
Lietuvos generalinį garbės 
konsulą Vytautą Čekanauską. 
Visi sveikinusieji džiaugėsi, kad 
paslėptas Vytauto Šeštoko 
visuomeninis veiklos talentas 
iškilo į viešumą. Prieš dvejus 
metus jis aktyviai įsijungė į Lie
tuvių Tautinės s-gos, Radijo 
klubo, Žurnalistų s-gos ir Balfo 
valdybas. Linkėjome jiems 
abiems sveikatos ir sėkmės. 

Tos malonios šventės pabaigai 
buvo pakeltos šampano taurės 
ir sugiedota ,.Valio! Valio! 
Ilgiausių metų Jums, valio!" 

Vladas Pažiūra 

— Gitą Marija Lisauskaitė, 
Reginos ir Sauliaus Lisauskų 
duktė, baigia San Dieguito 
High School, Encinitas, CA. 
Gyvendama Akron. OH, lankė 
Clevelando Šv. Kazimiero 
li tuanistinę mokyklą, šoko 
Grandinėlėje ir priklausė atei
tininkams. Persikėlus į Cali-
forniją, priklausė Spindulio tau
tiniam ansambliui Los Angeles 
ir dalyvavo Tautinių šokių 
šventėje Hamiltone. Mėgsta 
dainuoti ir šokti ir vaidino pa
grindinę rolę muzikaliniame 
spektaklyje „H.M.S. Pinna-
fore". Priklausė mokyklos 
Varsity Field Hockey komandai 
ir buvo apdovanota .,Most 
valuable player" žymeniu. Pir
mus metus studijuos Mira Costa 
College, Californijoj, ir vėliau 
nori persikelti į University of Il
linois Urbanoj. kur jos tėvelis 
studijavo, studijuoti buhalteriją 
ir biznio administraciją, nes nori 
būti arčiau lietuviško jaunimo. 

APIE GEN. VL. ANDERS 

Generolas Vladislovas Anders 
yra gimęs vietovėje Blonie, Krit-
nos apskrityje, Lenkijoje. Gene
rolo pavardė visuomet buvo An
ders, o ne Andrejauskas, kaip 
rašo vyskupas V. Brizgys, ir 
nėra kilęs iš Kretingos. 

Generolas baigė rea l inę 
mokyklą Varšuvoje. Tuo laiku, 
kada jis buvo dar mokykloje, jo 
tėvas (Albert Anders) su šeima 
persikėlė į Žemaitiją, į Tauragę, 
kur gavo kunigaikščio Vasilči-
kovo dvarų administratoriaus 
vietą. Iš to matyti, kad genero
las mokėjo šiek tiek žemaičių 
kalbą. Baigęs realinę mokyklą 
Varšuvoje turė jo a t l i k t i 
vienerių metų karinę prievolę 
3-jam dragūnų pulke Kaune ir 
tapo rezervo karininku. 

Baigęs karo prievolę, įstojo į 
Rygos politechikumą ir jau buvo 
netoli bebaigiąs. Pasauliniam 
karui prasidėjus buvo pašauk
tas į kariuomenę kaip rezervo 
karininkas, kovojo visokiuose 
frontuose prieš vokiečius. Tuo 
laiku irgi buvo nusiųstas į gene
ralinio štabo mokyklą Petrogra
de. Po revoliucijos įstojo į 
organizuojamą pirmą korpusą 
Baltgudijoje, kuriam vadovavo 
generolas Davvbor — Musnicki. 
Korpusą likvidavus, grįžo į 
Lenkiją ir toliau ėjo kariškio 
pareigas. Kaip pulkininkas 
leitenantas buvo nusiųstas į 
Prancūziją, kur baigė aukštąją 
prancūzų karo mokyklą. 

Generolo laipsnį gavo 1934 
metais. Antram pasauliniam 
karui prasidėjus 1939 metais 
buvo sunkiai sužeistas ir iš 
Lvovo ligoninės išvežtas į 
Maskvą ir patalpintas į Lu-
biankos kalėjimą. 

Susitarus su aliantais, buvo 
paskelbta amnestija išvežtiems 
lenkams. Generolą Andersą 
paleido iš kalėjimo ir jam buvo 
pavesta Organizuoti••• lenkų 
armiją. Stalinas norėjo lenkų ' 
armiją da l imis į jungti į 
raudonąją armiją. Generolui 
pasipriešinus liepė eiti pas 
aliantus į Tolimus Rytus. Davė 
trumpą laiką. 

Generolas sutiko ir rizikavo. 
Su sunykusia ir apskurusia tik 
organizuota a rmi ja i r jų 
šeimomis skubėjo išvykti į 
tolimus Rytus. Prisidėjo prie to 
tūkstančių tūkstančiai išvežtų 
lenkų „į Stalino rojų". Jie buvo 
baisiausiam stovyje — išbadėję, 
apdriskę, vežė paskubom, kiek 
galėjo per tą trumpą laiką. Sta
linas sumažino maistą kariuo
menei ir tuo turėjo dalintis su 
žmonėmis. 

Gaila, kad generolas nesusku
bo daugiau išvežti nekaltų, ken
čiančių žmonių... Rašau labai 
sutrumpintą generolo Anderso 
istoriją. 

Generolas Anders buvo pa
skelbtas išgama ir liaudies 
priešu komunistinėje Lenkijoje. 
Atėmė iš jo lenkų pilietybę. 

Dabar Lenkijos valdžia jį 
reabilitavo. Patariu perskaityti 

gen. Anderso parašytą knygą 
„Bez Ostatniego rozdzialu". Ta 
knyga yra išversta į anglų ir 
prancūzų kalbas. Anksčiau 
buvo uždrausta skaityti tą 
knygą komunistinėje Lenkijoje, 
bet dabar viskas pasikeitė, rašo 
žurnaluose ištraukas ir skelbia 
visuomenei. Kai kuriose bažny
čiose leido net pakabinti genero
lo portretą, kaip Monte Cassino 
vado. 

Generolas Vladislovas Anders 
mirė Londone 1970 metais ge
gužės 12 dieną. Jo troškimas 

buvo būti palaidotu šalia jo ka
reivių Monte Cassino kapinėse, 
kas buvo anglų padaryta. 
Kapinės yra gražioje vietoje, 
gerai prižiūrėtos. Lanko juos 
kasmet daug, daug žmonių iš 
visokių valstybių. 

Jan ina Anders 
Generolo brolio Tado žmona 

CLASSIFIED GUIDE 

Atsiteiski geru už blogį, šyps
niu už įžeidimą. Laukinė mėta 
palieka savo kvapsnį bato pade, 
kuris ją mindo. 

Indų išmintis 

f^ r l midlcind FcdGraI 
• • • • a r Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MARQUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 VVEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

925-7400 254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

598-9400 

ts* 

BEST W I S H E S 
FOR A HAPPY 
ANDBLESSED 

MOTHER'S DAY 

Best Wishes To Our Friends And Associates 
For A Happy Mother's Day Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phone: 767-8300 

4626 W « t t 63rd St. Chicago, Illinois 

» * Happy Mother's Day From 
SOUTHWEST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

352S W . 63nS St., Chicago, Illinois 436-4600 
4062 Souttraeet Hwy., Hometown, Illinois 636-2700 

9640 S. Pulaskl, Oak Lawn, Illinois 424-8400 
MANOR FEDERAL DIVISION 

5630 W. 35th St., Cicaro, Illinois 656-0800 

Linksmos Motinos Dienos linki 
IAMA 8TATIONERS 

6239 S. Kedzle 
776-9102 arba 776-9341 

Viskas įstaigoms! Rastinės, braižybos ir 
mokyklų reikmenys. Sveikinimo kortelės 
{vairiomis kalbomis. 

Linksmos Motinos Dienos 
Linki 

OUASAR TRAVEL AGENCY 
2440 W. 63rt» St. 

Chicago, H. 
925-8400 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends- And Patrons 

Courtesy of 
MIDWAY PHARMACHY, INC. 

Phone: 767-9155 
Doilar Of t Wrth Vttamins 

4324 W e a * * 3 r d St., Chicago, M. 

Happy Mother's Day 
DYNAMIC AUTO 

REBUILDERS INC. 
6020 S. VVastam, Chicago, IK. 

'476-605^ 
Ouality Body Repairir and Painting 

Foreign & Domestic Cars 

Happy Mother's Day 
From 

JAY DRUGS 
2759 W. 71st St., Chicago, III. 

476-2206 
Open Mon. thru Sat. 9 A M . to 9 P.M. 

Sunday 9 A.M. to 5 P.M. 

OLD FASIONED CANDIES 
6210 Cermak 

Beraryn. III. 
7864669 

Home of French Cream 
Chocolate Novelties 

Ali Types of Boxed Candies 

• 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL AND 

SEWER SERVICE 
T ^ . Pilone 889-5175 , v 

2315 Wast Moffat, Chicago, III. 60647 

Happy Mother's Day 
From 

LAWN LANES 
6750 S. Pulaskl 

Chicago, M . 
582-2525 

Open Bowling Mother's Day 

EDENS OPT1CIANS 
4134 W. 63rd St., Chicago, III. 

585-7800 
5569 W. 95th St., Oak Lawn, III. 

499-3656 
Prescripttons Filled 
Ffames Repaired 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
CRAWFORD SAUSAGE CO. 

— Daisy Brand Meat Products — 
Phone: 277-3095 

2310 S. Pulaskl, Chicago, III. 

Happy Mother's Day 
DAINA RESTAURANT 

2656 W . 71 st St., Chicago, III. 
4349666 

Open Tuesday thru Sunday 
8 A M . to 8 P.M. 
Closed Monday 

KENN'S FAMILY BOWUNG PRO 8HOP 
3205 W. 591h. Chicago, M . 434-1800 

Columbia - AMF - Brunswick - Ebonite 
Shoes,: Bags & Accessories 

Open Mon. & Fri. 11 A.M. to 6 P.M. 
Tues. & Thurs. 12 to 8 P.M. 

Sat. 11 A.M. to 5 P.M. 

K 6 S PHARMACY 
"A Family Drug Center" 

We Honor Ali Insurance & 
VVelfare Plans 

Free Neighborhood Prescription 
Delivery Service 

476-8008. 2601 W. 59th 

Happy Mother's Day 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
LAWNDALE AUTO BODY 

Phona: 788-1133 
3101 S. Rldgaland 

Beraryn, m. 

WEDDING BELLS 
CENTRAL SERVICE BUREAU 

TRAVEL AGENCY 
6614 S. Pulaskl, 

CniC4tQo« III* 
582-4745 

Honeymoon Specialists 
Hawaii - Acapulco - Cruises 

BICEK'S HOUSE OF FL0WERS 
Large Selection of Arrangements, 

Blooming Plants and Corsages 
2500 S. Chrlstlana, Chicago, I I I . 

521-5900 
Master Card. Visa & 

American Express Accepted 

GLASS DOME NICKORY PIT 
2801 S. Hateted, Chicago, III. 

842-7600 
• Weddmgs • Ali Special Occasions 

• 3 Rooms Available • Accomodating Up 
To 290 People. Free Parking Convenient 
Location — 10 Minutes S. Of Loop 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed, Insured — Bonded 

436-0937 
Elektros ir namų apfttoymo 

sistemų pataisymai 
Vytautas Taras 

VALOME 
KILIMUS. BALDUS, 

GRINDIS IR SIENAS 
J. BUBNYS 
737-5168 

įauMi 
LENOER 

PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

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

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią .staiga prašome 
paminėti, kad esate arbar>onte būti 
Rimo Stankaus kli|entais. Nuosa
vybės Įkainavimas n e m o k a m a i . 

rfo. 424 — 53 & Kolin. 2 butų apt Tik 
$94,900! 3 mieg. kamb. kiekv. bute; didelis 
valg. kamb sav.; ištisas rūsys; 2 auto. 
garažas; naujas stogas, karšto vandens 
katilinė; nuomininkas moka už šilumą; 
aukšta nuoma. Skambinkite dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite te lefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar. 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436-8600 

CASH! CASH! CASH! 
Immediately we buy homes, 
two-flats and foreclosures 

Call G. Bormus 
436-7600, Eve 429-7854 

"ATTENTION — GOVERNMENT 
HOMES from $1 (U-repair). De!in-
quent tax property. Reposses-
sions. Call 1-602-838-8885 Ext. 
GH 7765. 

Sav. skubiai parduoda 4 butų 
namą(2 butai po 5 kamb., 2 butai 
po 3 kamb.) 66 St. & Kedzie apyl. 
Skambinti vakare po 7 vai. te l . 
476-0092. 

' • < : . F O R RENT 

M o d e r n u s , 2 m i a g . k a m b . b u t a s , 
naujai išdekoruotas, su š i luma; 71 St. 
& Francisco apy l . priešais Marquet te 
Parką. $435 + užstatas. Skambin t i 
4 3 6 - 0 8 4 4 . Kalbėt angl iškai. 

Išnuomojamas 3 kamb. butas 
vidutinio amžiaus moteriai. Be 
gyvuliukų. Butas su visais baldais, 
virykla ir šaldytuvu. $385 į mėn. 
Skambinti 448-7097. 

Išnuomojamas gražus 2 mieg. 
butas Marquette Parko apyl. 
Apšildymo ir virimo dujos, virykla, 
šaldytuvas, oro vėsinimas; parke
to grindys, balkonas. Suau
gusiems. Tel. 737-0835. 

MASTER PLUMBING 
COMPANY 

Licensed, Bonded. I įsured 
Nauj i darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos ply
teles. Karšto vandens tankai, pom
p o s . I š v a l o m e u ž s i k i m š u s i u s 
vamzdžius v 

B E N S E R A P I N A S 6 3 6 - 2 9 6 0 

Ieškome garažo įvairių rekme-
nų-daiktų pasidėjimui Mar-
quette Parko apyl. Skambinti B. 
Serapinui po 6 v.v. 636-2960. 

VVAGNER and SONS 
TYPEVVRITERS AND 

ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda. Taiso 

Virš 50 metų patikimas j ums 

patarnavimas 

5 6 1 0 S . Pulaski Rd. , C h i c a g o 
P H O N 1 - 581 -4111 

REAL E S T A T E 

3 MLS, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI a: PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

< Q r * * X j i KMIECIK REALTORS 
a 7 9 2 2 S. PULASKI RO 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284 -1900 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Šceroattai Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

ARA REALTORS, INC. 
PERKANT PARDUODANT NAMĄ 
ar be t kokią nek i lno jamą nuosavy
bę, sąžiningai ir mielai j u m s patar
naus 

V A L D A P A Š K U S 
* kalba lietuviškai 
" namų įvertinimas — veltui. 
598-6222 857-7187 

Beautiful country building site, 
65 acres in Elkhorn, Wl. VVrite: An 
draw, Rt. 4, Box 114, Elkhorn, 
VVisconsin. 53121 . 

HELP VVANTED 

" A T T E N T I O N — HIRING! 
Government jobs — your area 
Many immediate openings vvithout 
vvaiting list or tęst. $17,840-
$69,485 Call 1-602-838-8885. 
Ext. R7765. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

4 L E K T R 0 S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chteagos miesto leidimą Dirbu 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai 
jąžiningai. 

• M - 2 0 2 0 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

V S N C K A U S K A S , I N C 
Bui ldar * & Remode l ing 

Porcnes & Decks • Fioor & Wan Tiie 
Alummum S'di^g 4 Trim • Kitche^ S Battis 
Masonry »Rec Rooms 
Addmons 'Insgrance Repais 

P a t e r ( 3 1 2 ) 4 4 8 - 0 1 1 3 

MAROUETTE 
PHOTO SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, p i rkdami čia jų 

re ikmenis. Pas inaudok i te patogiu 

p lanu a t idedant pas i r ink tus reik

m ė m s ypa t i nga i p r o g a i . Pi lnai 

užbaigtų foto nuo t raukų aptarna

v imas A t i da ry ta p i rmad ien i ir 

ketv i r tadieni vakara is iki 8 valan

dos Antrad i r t reč iad susikalbėsit 

l ietuviškai. 

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

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 

Kreiptis ; Hermis Deckys 
Tel . SSS-M24 

Nuo t v. ryte Hcl 5 v. vakaro 
Kalbėti lietuviškai 



Misijų klubo vadovai įteikia Argentinai dovaną per Br. T. Margį. Iš kairės: 
T. Margis, MIC, Sabina Henson ir John Henson. 

MOŠŲ KOLONIJOSE 
P u t n a m , C T išreikšta L ie tuvos ka ra l i aus 

Mindaugo šeimos tragedija, t a i 
ir Lietuvos t ragedi ja . 

Raudondvario salėje (namas 
prie pat vienuolyno pastato) bus 
rodomi f i lmai iš nau jaus ių 
įvykių Lietuvoje. Tuo re ika lu 
rūpinasi Juozas Bružas , patyręs 
filmų paruošėjas. 

Kai k u r i e m s iškylautojams 
jaudulį k e l i a laimėjimai , nes 
išleidžiama ve r t ingų daiktų: 
dail. A. Galdiko paveikslas, 
l ietuviška lėlė, megztas lovos 
užtiesalas ir 100 dolerių pini
ga i s . L a i m ė j i m ų b i l i e t ė l i ų 
t raukimo metu da lyvaut i ne
būtina, n e s l a imik i s gali bū t i 
pasiųstas s iun ta . J aunuo l i ams 
įdomybė — laimėjimai su daugy
be jauniems pr i ta ikytų daiktų ir 
žaislų, dary tų nagingų lietuvių, 
daugiausia i moterų . 

Sudaroma ga l imybė tuoj po 
pietų n u v y k t i į Matu la ič io 
namus a u t o b u s u (nors t ik t rys 
ketvirčiai mylios nuotolis) ir ten 
aplankyti globojamus lietuvius, 
nors valandėlę pradžiuginti juos 
ir leisti išs iblaškyt i , leisti j iems 
pajusti, kad j i e neužmirš t i . 
Lankyti t iek paž įs tamus , t iek 
nepažįs tamus, nes ta i te ikia 
globojamam džiaugsmo. Matu-

LIETUVIŲ S U S I A R T I N I M O 
Š V E N T Ė 

Jau kelios dešimtys metų, kai 
kasmet liepos ke tv i r t ą sekma
dienį P u t n a m e s u r e n g i a m a 
lietuviška iškyla, vad inama ir 
lietuvių sus iar t in imo švente. 
Iškylą ruošia Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolija, 
padedama vienuolijos seselių 
rėmėjų, gyvenančių Naujosios 
Anglijos va l s t i j o se . I š k y l a 
daroma pagrindinio vienuolyno 
sodyboje. Šią iškylą stengiamasi 
padaryti ne tik pramogine , bet 
jon įjungti rel iginę ir kul tūr inę 
dalis, dėl to j i v a d i n a m a ir 
švente. Šiais me ta i s tokia išky-
la-šventė ruoš iama liepos 23 
dieną. 

Iškyla-šventė p r adedama šv. 
Mišiomis 11 vai. ryto lauke, prie 
vienuolyno koplyčios sienos. 
Lietuvių išeivių vyskupas Pau
lius Baltakis l a ikys šv. Mišias 
su b ū r i u koncelebruojančių 
kunigų. Pamokslą sakys kan
kinys iš Lietuvos kun . Alfonsas 
Svarinskas. 

Po pamaldų norintieji galės 
pietauti vienuolyno virtuvėse 
paruoštu mais tu arba įsigyti 
mais to v i e n u o l i j o s r ėmė jų 
būdelėse. 

3 vai. p.p. vienuolyno vaisių 
sodo aikštelėje, Neringos (Ver-
monto k a l n u o s e ) v a s a r o s 
stovyklos stovyklautojai pasi
rodys su lietuvių tautinių šokių, 
žaidimų ir dainel ių programa. 
Įdomu ir malonu maty t i žvalų 
jaunimą, šokantį t au t in ius šo
kius. 

Apie 4 vai. p .p. organizuojama 
procesija-eisena nuo Šiluvos 
Marijos s tatulos prie koplyčios 
išlaukinės s ienos ligi Fat imos 
Marijos daržel io vienuolyno 
sodybos pakraštyje netoli kapi
nių. Procesijos-eisenos dalyviai, 
nešdami bažnyt ines vėliavas ir 
plakatus, giedos M. Marijos 
garbei giesmes, o prie pakeliui 
įruoštų altorėlių kalbės rožinio 
paslaptis. Procesija bus pager
b iama Žemaič ių Kalvar i jos 
Marija, nes š iemet sukanka 350 
metų nuo kalvari jų įsteigimo. 
Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje 
yra s tebukl ingas Mergelės Ma
rijos paveikslas. Procesijos eise
nos maldos b u s prašymas Švč. 
Marijos, kad j i už tar tų Lietuvą 
ir l ietuvius ir juos globotų. 

V i e n u o l y n o rožių sodelio 
palapinėje ruoš iama dail. Ado
mo Galdiko paveikslų paroda. 
Jos ruošimu rūpinas i Birutė 
Šimkutė, j a u n i m o padedama. 
Ten pa t bus išstatyti ir Edvardo 
Sakalausko, baltimoriečio, lie
tuviškai t au t in i a i s motyvais 
drožiniai. Besidomintiems ki
tais lietuvių kultūros daiktais ir 
v e r t y b ė m i s b u s g a l i m y b ė 
aplankyti Alką, Amerikos Lie
tuvių Kul tūros archyvą ir t en 
pamatyti l ietuviškos kultūros 
pasireiškimo r inkinius . Alka 
yra prie pa t vienuolyno sodybos. 
Taip pat ga l ima aplankyti ir 
Mindaugo pilį, s ta tytą kun. S. 
Ylos, esančią už kelių šimtų 
jardų nuo vienuolyno, vienuoly
nui priklausančiame miškelyje. 
Pil ies viduje y ra meno darbais 

laičio namuose globojama apie 
š imtinė lietuvių. 

Iškylautojai gali įsigyti suve
nyrų ir spaudos vienuolyno 
knygyne, suvenyrų būdelėse, o 
spaudos ir Alkoje. Tai teiks 
a tmin imą apie iškylą, susi
t ik imus , seseles ir pan. 

Atvykimui į iškylą iš New 
Yorko ir Bostono organizuojami 
autobusai (New Yorke Shalins), 
t ik re ik ia iš anksto registruotis. 

Iškyloje-šventėje dalyvauja 
paprastai du ar trys tūkstančiai 
žmonių. Atvykusiems yra pro
gos susi t ik t i draugus ir pažįs
t a m u s , ne t ir toli gyvenančius, 
nes žmonės atvyksta ir iš labai 
toli, pvz. Chicagos, Clevelando, 
Floridos, Kanados ir kt. Visais 
re ika la is gal ima kreiptis: Im-
macula te Conception Convent 
Rt. 2 1 , P u t n a m , CT 06260. Tel. 
203-928-5828. 

J. Kr. 

Phoenix, AZ 
L I E T U V I Ų 

B E N D R U O M E N Ė S 
R E I K A L A I 

Balandžio 30 dieną LB Arizo
nos Apylinkė turėjo metinį 
na r ių susirinkimą, kurio metu 
naujais nar ia is buvo papildyta 
valdyba ir kontrolės komisija. 
Naują valdybą sudaro: Antoni
j a Pet ru l ienė — pirmininkė, 
Viktorija Zakarienė — sekre
torė , Aldona Vaitkienė — iždi
n inkė , Stasys Narkus — paren
gimų vadovas, Marytė Gal-
lagher ir Margari ta Blozevi-
Čienė — narės . Į kontrolės ko
misiją įeina: Walter Klemka, 
Vincas Ruseckas ir Donatas 
Zakaras . 

Nors Arizonos apylinkė susi
deda iš nedidelio skaičiaus 
ak tyv ių nar ių (jaunimo vis 
nesiseka pr i t raukt i , nors jo čia 
y r a apsčiai), vis dėlto ji turi 
progų ir sugebėjimo dažnai 
pasirodyti tarptautinėj plotmėj. 
Kaip ir ki tais metais, šiemet 
pr ieš Velykas vėl dalyvavome 
Margučių parodoj, įvykusioj 

Valley National Bank patal
pose. Gražius eksponatus pa
ruošė Milda Kvedarienė ir Biru
tė Dirsienė. Ypač daug dėmesio 
susilaukė Rūta Kvedaraitė, 
kuri paskyrė didelę popietės dalį 
demons t ruodama margučių 
dažymo meną. Paroda rūpinosi 
i r ją koordinavo apylinkės 
pirmininkė A. Petrulienė. 

Putnamo seselių 
1989 m. stovyklų 

kalendorius 
VERMONTe 

liepos 1 -4 Buvusiųjų NERINGOS vadovų suvažiavimas 

liepos 9-23 d . Lietuviškai kalbantiems vaikams stovykla 

liepos 23-29 d. Savaitė šeimoms su mažais vaikais 

liepos 30-rugp. 12 d . Lietuvių kilmės vaikams stovykla 

rugp. 13-19d. Jaunuoliams/studentams savaitė 

Informacijai kreiptis: 

Neringa, ICC - RT21, Putnam, CT 06260 

Lietuviai pasirodė ir tautybių 
parodoj (Heritage Fair) , kur i 
įvyko Phoenixo miesto centro 
parke balandžio 15 ir 16 dieno
mis. Plačiai žinoma audėja M. 
Kvedariene, nusinešus nedideles 
stakles, audė ten l ietuviškus 
audinius ir aiškino žiūrovams to 
liaudies meno istoriją, eigą bei 
paskirtį. A. Petrul ienė kalbėjo 
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apie gintarą ir rodė jo pavyz
džius. Lietuvių kampelis susi
laukė gražaus atgarsio. 

Prasideda vasaros karščiai , 
nemaža dalis lietuvių išvažiuos 
į vėsesnes vietas ir bet koks vei
k imas laikinai sustos. Bet, 

atėjus rudeniui, viskas sugrįš į 
seną vagą ir visi pasimatysime 
rudens gegužinėj, kuri įvyks 
spalio 29 dieną North Mountain 
parke, Phoenixe. 

Vikt. Z. 

A.tA. 
ALFONSAS VIDUTIS 

Gyveno St. Petersburg Beach, FL, anksčiau Gary, IN. 
Staiga mirė 1989 m. gegužės 10 d., sulaukęs 82 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Šilalės mieste. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stefanija, sūnus 

Ričardas, marti Danelė Bieliauskaitė ir anūkėlis Mantas. Lie
tuvoje brolis Adolfas su šeima, Australijoje sesuo Marija 
Daugalienė su šeima ir Chicagoje mirusios sesers Onos vaikai: 
Vytautas Juodka ir Emilija Valantinienė su vyru Vytautu. 

Kūnas pašarvotas gegužės 12 d. David C. Gross koplyčioje. 
St. Petersburg, FL. 

Laidotuvės privačios. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus prisiminti velionį maldose. 
Liūdinti šeima. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
A. RIMAS MIKELEVIČIUS 

Jau suėjo vieneri metai, kai staigiai Visagalis pašaukė į 
Amžinybe mūsų mylimą Sūnų, Vyrą ir brangų Tėtį. Nors 
laikas bėga, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jo brangiam atminimui šv. Mi
šios bus aukojamos gegužės 15 d. Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Pranciškonų vienuolyne ir kitose bažnyčiose. 

Kviečiame prisiminti a.a. Rimą savo maldose. 

Nuliūdę: motina Ona Šilienė, žmona Stasė, dukterys 
Vita ir Laura ir žentas Edvardas. 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LTTHUAN1AN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P . O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 

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

Kasdien ano pirmadienio iki penktadienio, 
&30 — feOO v. vakaro. 

Vieoe laido* ii WCEV stotie* 
1480 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton A ve. 
Wfflow Springs, IL. 60480. 

Tek (312) 839-2511 

• i 

i AMEPICAN TPAVEL SERVICE fcUREAU ^ 
[ 9727 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO. ILLINOIS 60643 
TEL. (312) 238-9787 

1989 m. 

1 Balandžio 27 - Gogužos 15 
2 Gogužės 15 - Gsguiės 31 
3 Blriallo 12 • Uopos 01 
4 B l r is l lo 14 • Uopos 01 

(Lietuvių gydytojų ir medicinos 
5. Birželio 26 • Uepos 12 
6. Uepos 11 • Liepos 30 
7 Liepos 24 • Rugpjūčio 09 
8 Liepos 29 • Rugpjūčio 19 

HW 
KELIONĖS Į LIETUVĄ ' > * 

Maskva 1, Vilnius 15, Maskva 1 • 
Maskva 1, Vilnius 11, Maskva 2 
Maskva 1, Vilnius 15, Leningradas 2 
Maskva 1, Kaunas 15. Maskva 0 

profesionalų grupė) 
Maskva 1, Vilnius 10, Leningradas 2. Helsinkis 2 
Maskva 2, Vilnius 15. Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 10, Leningradas 2. Maskva 1 
Maskva 1, Kaunas 15, Maskva 1 

9 Rugpjūčio 01 - Rugpjūčio 16 Maskva 1. Vilnius 10. Leningradas 2. Maskva 1 
10. Rugpjūčio 21 • Rugsėjo 09 
11. Rugsėjo 12 - Spalio 01 
12 Spalio 03 • 9psHo 19 

Maskva 2, Vilnius 10, Ryga 2, Maskva 1 
Maskva 2, Vilnius 15, Maskva 1 
Maskva 1, Vilnius 10. Maskva 1 

Galimybė Lietuvoje aplankyti norimas vietas. 

Registracijai ir informacijai skambinkite 1-312*239-9787. 

Chicago 
2,150.00 
2,395.00 
2,795.00 
2,595.00 

2.595.00 
2,795.00 
2,695.00 
2.695.00 
2,595.00 
2,595.00 
2,795.00 
1,895.00 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU. 9727 S. VVestern Ave.. Chicago. IL 60643. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU taip pat tvarko giminių ir draugų iškvietimo iš 
Lietuvos dokumentus ir parūpina lėktuvų rezervacijas atvykimui į Ameriką. Taip pat 
nuotraukas vizoms ir pasams. 

darome 

New York 
2.100.00 
2.245.00 
2.645.00 
2,445 00 

2.445 00 
2.64500 
2,545 00 
2.545 00 
2.44500 
2.445.00 
2.64500 
1.850 00 

A.tA. 
JUOZAS GENČIUS 

Gyveno Oak Lawn, IL. 
Mirė po trumpos ligos 1989 m. gegužes 11 d., 12:50 vai. 

ryto, sulaukęs 65 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mae. du posūniai 

Jeronimas ir Jurgis su šeimomis, brolis Kazimieras su šeima, 
sūnėnai Albinas, Valentinas ir Rimas su šeimomis. Kanado
je du pusbroliai Bronius ir Vytas Genčiai ir pusseserė Joana 
Dūda; Amerikoje giminaitė Antonetta Dereška. 

Kūnas pašarvotas gegužės 14 d., sekmadienį nuo 2 iki 9 
v.v. ir gegužės 15 d., pirmadieni nuo 2 iki 9 v.v. Zimmerman 
& Sandalman koplyčioje, Oak Lawn. IL. 95th St. ir 52nd Ave. 

Laidotuvės įvyks gegužes 16 d., antradienį. Iš koplyčios 
bus atlydėtas { St. Gerald's parapijos bažnyčią, kurioje 10 v. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, posūniai, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Zimmerman & Sandalman. Tel. 
776-4055. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 Wes t 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1 4 1 0 S o . 50th Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 

11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430 -5700 

* 
1 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M.. J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l i n o i s 
PATARNAUJA CHICAOO.JE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Te l . 6 5 2 - 5 2 4 5 

i 
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x Dr . Adolfas ir Algė Šležai 
k a r t u su d u k r a Si lv i ja , 
Flossmoor, 111., grižo iš ilgesnių 
a tos togų, k u r i a s p r a l e i d o 
keliaudami po Maroką, Ispaniją 
ir Portugaliją. Kelionė buvo la
bai įdomi, j iems teko išgyventi 
įvairių nuotykių, nors grįžo ir 
be bagažų (kažkur užkliuvo), bet 
su gražiais įspūdžiais bei prisi
m i n i m a i s , o y p a t i n g a i i š 
kelionės po Maroką, Afrikoje. 

x C h i c a g o s N a v y P i e r ga
ler i joje dabar v y k s t a t a rp 
taut inė paroda, k u r i bus iki 
ateinančio antradienio, gegužės 
16 d., 6 vai. vak. Šioje parodoje 
yra dail. Augustino Savicko at
gabenti kūriniai iš Lietuvos. 
Paroda atidarą nuo 12 iki 8 vai. 
P a s i b a i l g u s š i a i p a r o d a i , 
perkeliama į Lakeside, Mich. 
15486 Red Arrow Highway, ar
ti Union Pier. 

x V y t a u t a s L a p e n a s vai
dins t i tulinę V. Putino-Myko-
laičio dramos „Daktaras Ger-
vydas", kurio premjera bus Jau
nimo centre gegužės 21d. J i s iš 
profesijos y ra pedagogas, bet 
Lietuvoje pradėjęs vaidybos 
darbą. Dvylika metų gyveno 
Švedijoje, o atvykęs į JAV dir
bo lituanistinėje mokykloje ir 
kaip inžinierius. Dabar yra įsi
jungęs į „Vaidi lutės" teatrą. 

x Norint ie j i r a š t u pasvei 
k i n t i l a u r e a t u s , k u r i e m s 
premijų įteikimas bus Jaunimo 
centre gegužės 20 d., gali juos 
siųsti JAV LB Kultūros tarybos 
pirmininkei Daliai Kučėnienei, 
6621 So. Troy, Chicago, 111. 
60629. 

x St. Xavie r Col lege, 3700 
W. 103 St., priima registraciją 
vasaros sesijos klasėms. Va
saros sesija bus nuo gegužės 31 
iki rugpjūčio 8 d., nuo gegužės 
31 iki liepos 3 d. ir nuo liepos 5 
d. iki rugpjūčio 8 d. Registruo
t is visoms sesijoms reikia iš 
anksto, tel. 779-3300, ext. 451. 

x D i d e l i s i š p a r d a v i m a s 
dail. E. Walaičio piešinių! Dvi 
savaitės, sumažintos kainos! 
Pasinaudokite proga! Skam
binti: 616-469-2892, N e w Buf-
falo, MI. 

(sk) 

x „ P a s m o č i u t ę a u g a u , 
r ū t y t ė l e s s k y n i a u . . . " Ne
pamirškite Mamytės Motinos 
Dienoje! B a l t i c B l o s s o m s 
434-2036. 

(sk) 

x I e š k o m a m o t e r i s padėti 
namų ruošoje vyresnio amžiaus 
l igon iu i ir g y v e n t i k a r t u . 
Angliškai mokėt i nebūtina. 
Kre ip t i s tel . 887-7073. Kalbėt 
su ligonio dukra angliškai. 

(sk) 

x Dėmes io ! Jeigu ruošiatės 

x Švč. M. Mari jos Gimimo 
parapijos mokyklos Motinų 
klubo susirinkimas — smorgas-
board bus pirmadienį, gegužės 
15 d., 7 vai. vak. parapijos 
salėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti ir gardžiai pasivai
šinti. Programą atliks mokyklos 
mokiniai. 

x Dr. L inas Sidrys išvyksta 
į lietuvių gydytojų suvažiavimą 
Vilniuje ir išbus dvi savaites. 
Tuo metu jį pavaduos dr. Eli-
gijus Lelis. 

x Prof. Br. Vaškelis birželio 
9 d., penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Balzeko Lie tuvių ku l tū ros 
muziejuje skaitys paskaita ..Do
nelaičio gimtadienio 150 metų 
sukaktis". Po paskaitos bus 
vaišės. 

x Balzeko Lietuvių kul tū
r o s muziejus birželio 17 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. švęs 23 metų 
sukaktį, kai muziejus oficialiai 
y ra įkurtas. Per tuos 23 metus 
jis išaugo į didžiule instituciją, 
įsigijo patogius namus ir y r a 
pripažintas vienu įtakingiausių 
e tn inės k u l t ū r o s muziejų 
JAV-bėse. 

x Chicagos policija p r a 
neša , kad gegužės 19 d., penk
tadienį, 11:30 vai. ryto švęs poli
cijos dieną priešais Illinois 
Centrą State gatvėje ir 100 Ran-
dolph St. 

x Duok mamyte i pai lsėt i ir 
atvesk ją į Lemonto misijos 
ruošiamus pietus gegužės 14 d., 
sekmadienį. Bus kugelio, koldū
nų, salotų stalas ir visokių ska
numynų. Kviečiami visi tarp 12 
vai. ir 2 vai. p-p^po 11 vai. šv. 
Mišių. 

x S imas J o k ū b a i t i s gydosi 
po širdies operacijos Loyolos li-
lgoninėje dr . Vido Nemicko 
Ne dr. Rimgaudo) priežiūroje. 
Už klaidą autorė atsiprašo. 

x L a u r e a t ų IX-ji premijų 
šventė įvyks gegužės 20 d. Jau
nimo centre Chicagoje. Visi 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. 
Rezervacijoms skambinti I re 
n a i Pol ikai t ienei 434-2243. 

(sk) 

x V. Mykolaičio-Putino 4 v. 
dramos „Daktaras Gervydas" 
pasau l inė premjera įvyks 
gegužės 21 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Režisuoja Laima 
Šula i ty tė-Day, va id ina 9 
„Vaidilutės" teatro aktoriai. 
Bilietai iš anksto gaunami 
Vaznelių prekyboje. Dėl pla
tesnių informacijų skambint i pirkti ar parduoti namą Cicero, 
652-6825. Berwyn, Riverside, Westchester 

(sk) ar kituose vakariniuose prie
miesčiuose, kreipkitės į Alex 
Rea l ty , 5727 W. C e r m a k Rd., 
Cicero, IL. Tel . 656-2233. įstai
gai vadovauja Aleksas Šatas ir 
sūnus V i k t o r a s . V i k t o r a s Ša
t a s — profesionalas nuosavybių 
apkainuotojas. Įvert ina pali
kimus. Jo pa t a rnav imu nau
dojasi bankai , taupymo bendro
vės ir pr ivatūs asmenys. Je igu 
mes -negalim p a r d u o t i : mes 
gal im p a t y s n u p i r k t i ! 

(sk) 

x Stebukl ingo grožio ke
lionė po Amerikos ir Kanados 
Šiaurės Vakarus, aplankant, 
Seatelį, Viktorijos salą. Vanku
verį. Banfą. Rugpjūčio 11-21 d. 
Informacijai kreipkitės į Trave l 
Advisers Inc., 1515 N. Har lem 
#110 Oak Pa rk , 111. 60302, 
telef.: 312-524-2244. 

(sk) 

x N u o gegužės 17 iki birže
lio 5 d. išvykstu j Lietuvą. Ga
liu patarnauti nuperkant auto
mobilį jūsų giminėms arba pa
dedant jiems apsipirkti „doleri- . 
nėję". „Lietuva Parcel Service" 
dirbs ir nebus uždaryta. Kreip
tis p a s J . Juodva lk i enę , 4457 
S. Ta lman , Chicago, IL 60632, 
tel. 847-2614 a r b a 927-3704. 

(sk) 

x Gre i t p a r d u o d u vieiios ir 
dviejų Šeimų namus Chicagoje 
ir apyl inkėse . Skambinkite 
R E / M A X F I R S T , R i m a s 
S t a n k u s , tel. 361-5950 arba 
636-6169. 

(sk) 

x „Lie tuva P a r c e l Service" 
p r a n e š a , kad priima apmokėtų 
muitų kargo įvairią aparatūrą, 
buitinę techniką, kaip šaldytu
vus, skalbimo, siuvimo, mez
gimo mašinas ir kt. daiktus. 
Taip pat patarnaujame grįžtan
tiems į Lietuvą, išsiunčiant 
kargo. Siunt inius priimam ap
mokėtu ir neapmokėtu muitu. 
Darbo valandos pagal susi
tarimą. Kreiptis pas J a n i n ą 
J u o d v a l k i e n ę , 4 4 5 7 S. 
T a l m a n , C h i c a g o , I L 60632, 
tel. 847-2614. 

(sk) 

x Dr . R o b e r t a s Vitas dėstys 
Lietuvos istorijos 1918-1940 m. 
kursą šią vasarą Lituanistikos 
seminare. Seminaras bus rug
pjūčio 6-20 dienomis Plano, 111. 
I seminarą kviečiami ne vien 
tik s tudentai , bet ir dirbantieji 
bei į pensiją išėję lietuviai. Re
gistruotis re ik ia jau dabar Jau
nimo centre. 

x „E l t a -P res sed iens t " , ba
landžio - birželio mėnesių, išėjo 
iš spaudos . Tai l i e tuv iška 
informacija vokiečių kalba. 
Daugiausiai informuojama apie 
Vasario 16 minėjimą Vilniuje, 
Kaune ir k i tur , kur nepriklau
somybės šventė ir reiškė norą 
atsipalaiduoti nuo rusų. 

x R i c h a r d Kuč inskas , Los 
Angeles, Cal . , pra tęsė pre
numeratą, pridėjo 30 dol. dien
raščio palaikymui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles i r kalendo
rių. R. Kučinską skelbiame gar
bės prenumerator ium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Dal ia Šau ly s iš Chicago, 
111., pratęsė „Draugo" prenume
ra tą su 22 dol. auka. D. Šaulį 
įrašome į garbės prenumerato
rių sąrašą, o už rėmimą lietuviš
ko žodžio labai dėkojame. 

x J u l i j a M a t u l i o n i e n ė , 
Brockton, Mass., pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą pridėjo 
30 dol. spaudos palaikymui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J . Matulionienei, 
mūsų rėmėjai ir garbės prenu-
meratorei, tariame nuoširdų 
ačiū. 

x N e p a m a t y t i S tas io Liup
k e v i č i a u s su Lietuvos an
sambliu „Armonika", kai jie 
koncertuos gegužės mėn. 28 ir 
29 d. 5 v.v. Čikagos Jaunimo 
centre, reiškia prarast i didelį 
malonumą. Bilietus galima įsi
gyti dovanų ir elektronikos par
duotuvėje „ P a t r i a " 2638 W. 
71st St., t e l . (312) 778-2100. 

(sk) 
x L ie tuvos televizijos i r ra 

di jo a n s a m b l i s A R M O N I K A 
koncertuos Čikagos Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont, 
sekmadienį, gegužės 28 d. 5 v. 
p.p. ir pirmadienį, gegužės 29 d. 
5 v. p.p. Bilietai gaunami: 
„ P a t r i a " , 2638 W. 71 St., 
312-778-2100. ARMONIKOS 
koncertai ta ip pat: Clevelande, 
Detroite, Baltimore, New Yor-
ke ir Kanadoje. Koncertų ko
ordinatoriai: Lithuanian-Ameri-
can Radio ir American Travel. 

(sk) 

x Akin ia i s iunt imui į Lietu
vą . Kreiptis: Optical Studio, 
2620 West 71 Street, Chicago, 
111. 60629. Telefonas 778-6766. 

(sk) 
x P i g i a i p a r d u o d u Lietu

voje t inkamus kompiuterius ir 
kitą elektroninę techniką. Te l . 
312-579-3243. 

(sk) 

x Amer ican Trave l Service 
B u r e a u parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie t u r i skristi iš New Yorko 
ir Washingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar k i tus 
miestus. Taip pa t turi žmogų 
New Yorke, kur is sutinka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į ki tus mies
tus. Tą patį patarnavimą atlie
ka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Kreiptis į A m e r i c a n T r a v e l 
Se rv ice B u r e a u , 9727 S. Wes-
t e rn Ave . , Chicago, Rl. 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. . 

' • , - ( s k ) . 

x P A T R I A , 2638 W. 71 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-778-2100 dovaninių prekių 
ir elektronikos parduotuvėje ra
site didelį pasirinkimą Lie
tuvoje pageidaujamų prekių. 
S iunčiame prekes k a r g o į 
Vilnių. Priimame užsakymus ir 
iš kitų miestų. Sav. A. i r F . Siu
tai . 

(sk) 

Lietuvių tyrimo ir studijų centro lankytojai muziejaus atidaryme. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
G A B I L I E T U V A I T Ė 

Teresė Marija Kriš topai tytė , 
Reginos ir Romo Krištopaičių 
duktė geriausiais pažymiais bai
gė Illinois Benediktinų kolegiją. 
J i gavo kelis žymenis už gerus 
pažymius, bet svarbiausia — 
gavo v a d i n a m ą P r o c o p i a n 
žymenį, kurį gauna t ik už labai 
didelius pasižymėjimus moksle. 

Teresė M. Krištopaitytė 

x Amer ikos L ie tuv ių T a r y 
b o s Chicagos skyr iaus rengia
mas Baisiųjų Birželio įvykių 
minėjimas įvyks birželio 11 d., 
sekmadienį, šia tva rka : 10 v. 
ryto vėliavų pakėlimas, 10:30 v. 
r . iškilmingos pamaldos Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje. Po pamaldų minėji
mas parapijos salėje. Organiza
cijos kviečiamos dalyvaut i su 
vėliavomis. Moterys prašomos 
vilkėti taut in ia is drabužiais . 
Smulkesnė programa bus pa
skelbta vėliau. 
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x Balt ic M o n u m e n t s , Inc., -" 
2621 W. 71 Street , Chicago, 111. 
Tel. 476-2882. Visų rūšių pa
minklai, žemiausios kainos, ge
riausiomis sąlygomis. 

(sk) 
x J U O Z A S B A C E V I Č I U S , 

namus parduoda greit. įkaino
j imas — ve l tu i . S k a m b i n t i 
Bell-Bace RE, t e l . 778-2233. 

(sk) 
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x NAMAMS P I R K T I P A 
SKOLOS duodamos maža i s 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 VVest Cermak Road - Tel. 
VI 7-7747. 

(sk) 

x Darome n u o t r a u k a s pa
sams ir kitiems dokumentams , 
kurias galima tuojau a ts i imt i . 
American T r a v e l S e r v i c e 
Bureau, 9727 S. Western Ave., 
Chicago, 111. 6 0 6 4 3 . T e l . 
238-9787. 

(sk) 
x Ligos d r a u d i m a s a tvyku 

šiems iš Lietuvos ir k i tų kraš
tų. Kreiptis p a s A. Laura i t į , A. 
& L. Insurance Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
60609. Tel. 1-312-523-9191. 

(sk) 

Ne be reikalo tėvams garbės 
komiteto pirmininkas dr. James 
M. M e e h a n p a r a š ė la išką. 
„Kolegijos Garbės komiteto var
du m a n malonu pranešt i , kad 
J ū s ų duk tė Teresė i š r inkta 
„Procopian Award" laimėtoja, 
ka ip aukščiausiu pagerbimu 
baigusi vyresniųjų kursą už 
pasižymėjimą moksle, vadova
vimą ir nuolatinį a ts idavimą 
per visą studijavimo laiką". 

Teresė Kriš topai tytė ir jos tė
vai buvo pagerb t i ba ig imo 
iškilmėse. J i gavo žymenis už 
pr ik lausymą Phi G a m m a Mu 
g a r b ė s draugi ja i i r pasižy
m ė j i m ą j o j e , C y p r i a n G. 

Tomecko žymenį už chemiją ir 
biochemiją i r įvair ius k i tus 
žymenis . Ta i buvo didžiausi 
žymenys, ir garbė pačiai stu
dentei ir jos tėvams, kur ie ją lei
do į šią mokyklą. N u o rudens j i 
p radeda medicinos studijas Il
l inois universi teto Medicinos 
mokykloje. 

Teresė Kr i š topa i ty tė gerai 
k a l b a i r r a š o l i e t u v i š k a i , 
priklauso lietuvėms skautėms ir 
k i toms jaunimo organizacijoms. 

M O T E R Ų K L U B O 
V E I K L A 

L i e t u v i ų B r i g h t o n P a r k o 
moterų klubas turėjo eilinį susi
r i nk imą gegužės 4 dieną Zigi 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Ave. Pirm. Sue Cheplis atidarė 
sus i r inkimą 1:15 va i . po pietų, 
sve ik indama nares t a ip gausiai 
a t s i l ank ius ias . Pranešė liūdną 
žinią, kad yra mirusios dvi 
k lubo narės . Mary Damaską 
m i r ė kovo 28 d. Palaidota 
balandžio 1 d., Sophie Doran 
m i r ė balandžio 16 d. Palaidota 
19 d. Gėlės buvo nusiųstos iš 
k lubo ir garbės grabnešės paly-

, dėjo į amžiną poilsio vietą. 
P i rmin inkė prašė visas atsi

s tot i vienos minu tės tyla pa
gerbt i mirus ias na res , o šei
m o m s išreikšti gilią užuojauta. 

N u t a r i m ų ra s t . pe r ska i t ė 
n u t a r i m u s iš pe re i t o susi-

j r ink imo. Buvo pri imti kaip 

skaityti. Taip pat gautos dvi 
padėkos kortelės. Dėkojo už su
teiktas gėles prie kars to ir 
dalyvavimą laidotuvėse. 

Finansų raštininkė pranešė, 
kad narės y ra užsimokėjusios 
duokles, t ik dvi liko. Visos 
ligonės yra sustiprėjusios, tik 
labai serganti Anna Coundux. 
Palinkėta pasveikti. 

Visa valdyba sveikina visas 
n a r e s a r tė janč ios Mot inos 
dienos proga. Klubas išėjo ato
stogų per vasarą ke l i ems 
mėnesiams. 

Susir inkimas bus šaukiamas 
spalio 5 dieną. Taip pat pirmi
ninkė pranešė, kad jei būtų 
koks reikalas, susirgus ar mirus 
narei, kreiptis į finansų rast. 
Bernice Žemgulį,tel. 847-2879. 

Po susirinkimo visos narės 
buvo pavaišintos skaniais pie
tumis ir linksmos skirstėsi į 
namus. Aš nuo savęs linkiu 
l inksmų ir sveikų atostogų 
visoms. R o ž ė Didžgafr įs 

Ž E M Ė S P R A K A S I M A S 
STADIONUI 

Gubernatorius Thompson ir 
kiti aukštieji Illinois ir miesto 
p a r e i g ū n a i gegužės 7 d. 
dalyvavo iškilmingame žemės 
prakasime naujam Chicagos 
sporto stadionui, kuris bus kiek 
į pietus nuo Comiskey parko. 
Dalyvavo ir naujasis Chicagos 
meras Daley. Savo kalboje ir jis 
pagyrė buvusio mero Washing-
tono pastangos šiame reikale. 
Stadiono statybą numatoma 
baigti 1991 m. ir jį atidaryti 
balandžio mėnesį. 

SKRIAUDŽIAMIEMS 
VAIKAMS 

Chicagoje yra trys būstinės 
skriaudžiamiems vaikams ir 
apleistiems vaikams. Jose telpa 
100 vaikų. Jau visos vietos 
užimtos ir reikėjo pristatyti dar 
15 lovelių, kad būtų galima 
pri imti dar kai kuriuos, ku
r iems namuose neįmanoma pa
silikti. 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— L i n a s Kojel is , valstybės 
s e k r e t o r i a u s p a v a d u o t o j a s , 
gegužės 7 d. išvyko tarnybinėn 
kelionėn į Europą. Vienoje, 
Romoje ir Genevoje pabėgėlių 
klausimais tars is su Austri
j o s , I t a l i jos i r Šveicar i jos 
vyriausybių atstovais ir tarp
tautinių organizacijų pabėgėlių 
re ikalams ir Amerikos amba
sadų a t i t inkamais pareigūnais. 
Šioje kelionėje praleis 10 dienų. 
Birželio mėnesį Vienoje, Aust
rijoje, pabėgėlių problemoms 
s v a r s t y t i į v y k s sva rb i 
t a r p t a u t i n ė konferenc i ja . 
Amerikos delegacijai vadovauti 
prezidentas Bush paskyrė Liną 
Kojelį. 

— P o e t a s B e r n a r d a s Braz
d ž i o n i s su žmona Aldona, 
dukra Saule ir dukra i te Dalyte 
gegužės 20 d. su ekskursija iš
vyksta į Lietuvą. Ten praleis 15 
dienų. Jo kūrybos vaka ra i 
r uoš i ami Vi ln iu je , K a u n e , 
Alytuje, Biržuose ir dar gal 
kituose miestuose. J i s savo 
k ū r y b ą s k a i t y s V i l n i a u s 
un ive r s i t e to ko lonų salėje, 
Vilniaus katedroje, „Poezijos 
pavasario" l i teratūrinėje pro
gramoje. Pagrindinis Brazdžio
nio poezijos vaka ras Vilniuje 
bus b i r že l io 6 d. Operos 
rūmuose. Vilniuje „Sėtynas" 
išleido Brazdžionio „Poezijos 
pilnatį", kur t a ip pat telpa visa 
„Vaidilos Val iūno" eilėraščių 
seri ja . „ L i e t u v i ų d i e n ų " 
leidykla Los Angeles jau at
spausd ino jo n a u j a u s i ų 
eilėraščių r inkinį „Po aukštai
siais skl iauta is" . 

! KANADOJE 
— A-a. P e t r o n ė l ė Gaižiuvie-

nė , 85 metų amžiaus, mirė 
Montrealyje kovo 8 d. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje palaidota Mont-
realio kapinėse. Nuliūdime liko 
dukra su šeima ir kiti artimie
ji-

— T o r o n t o P r i s i k ė l i m o pa
rapija atšventė savo metinę 
šventę su vakar iene. Meninę 
programą atliko naujai sudary
tas V. Povilonio choras iš 
buvusių Punsko šokėjų T. Vyš
niauskaitės, J . Dziemionienės ir 
Spudulio. Pagerbti buvo tarybos 
pirmininkai V. Taseckas, V. 
Vingelienė, L. Kuliavienė, L 
Poškutė, St. P rakapas ir dr. S. 
Čepas. 

— M o t i n o s d i e n o s minė
jimas Rodney, Ont., buvo ge
gužės 7 d., sekmadienį. Meninę 
dalį atliko moterų vienetas iš 
Detroito. J a m vadovauja muz. 
Stasys Sližys. Buvo gera paskai
ta i r pabaigoje kavutė bei pa
bendravimas. 

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

Tel. — 776-5162 
14300 S. Pell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. 460-4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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

~~ ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninkas 

2501 W. 69th Street 
Chicago, IL 60829 

Tel. 7784)600 
Kasdien 9—6 vai. vak. 

Šeštadieniais ir vakarais 
pagal susitarimą. 

Ratilio ansAmhlio koncertas St PHPrsburtfe, Fla . I* kaires Bronius 
Gimžauskas. *urn Jurgi* -Janulaitis. Ratilio vadovė Zita Kelmickaitė ir LB 
pirm Algis Dūda 

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R. OSTIS 
201 E. Ogden Ave., Ste. 18-2 

Hinsdale, IL 60621 
Tel. 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 


