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Valstybės sekretoriaus 
žygiai Maskvoje 

Susitiko su Pabaltijo atstovais 
Maskva. - 1991 kovo 16. — 

Valstybės sekretorius James 
Baker III, baigęs pasitarimus 
Vidurio Rytų kraš tuose , 
Maskvoje turėjo daug svarbių 
pa s i t a r imų su Kreml iaus 
vadais. Čia jis pasakė, jog 
nepavyko susitarti dėl nusigink
lavimo sutarčių ir dar kartą 
numatytasis viršūnių susiti
kimas būsiąs turbūt nukeltas 
vėlesniam laikui. 

Tačiau jis lyg pagyrė Gor
bačiovą penktadienį, kad Pa
baltijo krizės klausimą jis norįs 
spręsti ta ikiai . Gorbačiovas 
t u r į s laba i daug sunkių 
problemų. Bakeris ir Sovietų 
Užsienio reikalų ministeris A. 
Bessmertnykas tačiau sutarė, 
jog abu kraštai dirbs kartu, kad 
Vidurio Rytų regione būtų įgy
vendinta ta ika ir Sovietų 
ministeris pasakė, kad bus 
atstatyti pilni diplomatiniai 
ryšiai su Izraeliu. Bet nebuvo 
susitarta palestiniečių reikalu, 
nes Maskva teikia diplomatinę 
rolę PLO vadui Arafatui. 

Gerai pasauliui 
Bakeris kalbėjosi su Gorba

čiovu daugiau kaip dvi valandas 
nusiginklavimo reikalais, bet 
kietosios linijos šalininkai jo 
vyriausybėje yra kitaip nusis
tatę, tad šį kartą Bakeriui 
nepay vko nieko gero pasiekti to
limųjų distancijų raketų suma
žinimo klausimu ir dėl kariuo
menės išvedimo iš Europos ir 
konvencionalių pajėgų suma
žinimo. Taip pat jie kalbėjo 
ir Pabaltijo klausimais. Ne
žiūrint šių nesutarimų, Bakeris 
sakė, jog Washingtono ryšiai su 
Maskva išlaikė didelį bandymą 
— jie nebuvo paskutiniu metu 
nutraukti ir bus dar geresni. „Ir 
tai yra gerai Sovietų Sąjungai, 

Bakerio pasisakymas 
dėl Pabaltijo 

Maskva. — Kai po pasitarimų 
bendroje spaudos konferencijoje 
penktadienį Bakeris ir Bes
smertnykas atsakinėjo į žurna
listų klausimus, buvo keli 
klausimai ir Pabaltijo reikalais. 
Su Gorbačiovu jis Pabaltijo 
k laus imu t ikra i kalbėjosi. 
Vienas reporteris klausė Bes-
smertnyko, ir tada buvo Bakeris 
nutrauktas, bet po jo atsakymo 
jis pats grįžo prie Pabaltijo 
temos. Bakeris pasakė: „Kai 
mes buvome susitikę VVashing-
tone maždaug sausio 28 ar 29. 
mes susitikome po nelaimingų 
įvykių Vilniuje. Tada įtampa 
buvo didelė. Ten buvo apgai
lėtinų priešiškų veiksmų ir 
prarastų gyvybių. Tuo metu 
mes ilgai kalbėjome su minis-
ter iu Bessmer tnyku . Buvo 
sutikta, kad reikia tam tikros 
procedūros bei taisyklių, kurios 
vestų i taikingus pasitarimus ir 
n u t a r i m u s . Kad sumažėtų 
įtampa, buvo sumažinti daliniai 
Lietuvoje ir Latvijoje. J ū s 
klausėte mane, ar to pakanka, 
ir mano atcakymas yra. kad tai 
yra sunkus klausimas. Mes 
esame, kaip man atrodo, daug 
geresnėje situacijoje dabar negu 
tą sausio mėnesį, kad buvome". 
Tai jau esąs progresas. „Dabar 
yra svarbu, kad tikrai prasidėtų 
derybos ir abi pusės jungtųsi su 
pasitikėjimu sudaryti sąlygas, 
kad tai būtų taikiai išrišta", 
paaiškino Valstybės sekreto
rius. 

gerai Amerikai ir gerai pasau
liui". 

Dabar gal geriau 
Valstybės sekretorius vengė 

ką nors pasakyti apie referen
dumą, bet jis paragino, kad Gor
bačiovas Pabaltijo klausimą iš
spręstų pasitarimų keliu. Jis 
prisiminė Sovietų kareivių 
smurtą Lietuvoje ir Latvijoje, 
kur žuvo 22 asmenys ir pasakė, 
kad, atrodo, Gorbačiovas nori 
sumažinti įtampą ir sudarė savo 
grupę tartis su tomis respub
likomis. „Jo noras yra, kaip jis 
pasakė man, kad tie dalykai bū
tų išrišti dialogo ir pasitarimų 
keliu", kalbėjo Bakeris spaudos 
konferencijoje. Sekretor ius 
pažymėjo, jog Gorbačiovas įsakė 
išvykti kai kuriems daliniams 
iš Pabaltijo. J a m atrodo, kad 
dalykai yra daug geresnėje pozi
cijoje dabar, negu kad jie buvo 
sausio mėnesį. 

Bičkausko nuomonė 
AP žinių agentūra pranešė jog 

Valstybės sekretorius James 
Baker III susitiko su nepri
klausomybės norinčiais Pa
baltijo respublikų atstovais po 
to, ka i buvo sus i t ikęs su 
Kremliaus vadais ir pagyręs 
juos už kai kurį progresą 
Pabalt i jo regione. Baker is 
susitiko su Maskvoje esančiais 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovais Spaso namuose, Ame
rikos ambasadoriaus Jack Mat-
lock rezidencijoje. Egidijus 
Bičkauskas. Lietuvos atstovas, 
po pasitarimo pasakė, jog yra 
truputį vilties, kad galbūt pra
sidės tikras dialogas su Maskva. 
Jis sakė, jog „yra šiek tiek pro
greso, tačiau ne tiek, kiek mes 
norėtume". Kalbėdamas apie 
penktadienio susitikimą su 
Gorbačiovu, Bakeris pasakęs, 
jog Sovietų vadas parodė ini
ciatyvos, kad būtų pradėtas 
dialogas su tomis respublikomis 
ir pastebėjęs, kad į tampa 
sumažėjusi, kai pasitraukė dalis 
karių iš Latvijos ir Lietuvos, 
kur žuvo 22 žmonės jų smurto 
metu. Bet Rita Dapkutė, kuri 
dirba Lietuvos Parlamento in
formacijos įstaigoje, pranešė šiai 
žinių agentūrai, kad oficialūs 
pareigūnai Lietuvoje nežino ir 
neturi jokių įrodymų, kad būtų 
pasitraukę Sovietų daliniai. 

Po susitikimo su Pabaltijo 
atstovais, Bakeris taip pat susi
tiko su buvusiu Sovietų Užsie
nio reikalų ministeriu E. Še-
verdnadze, kuris pasitraukė iš 
pareigų gruodžio gale. Jis 
pakartojo, kad einama į dikta
tui ą. 

Griežtosios politikos šalininkai dominuoja Sovietų Sąjungos 
politikoje. Jie klausosi prez. M Gorbačiovo kalbos: kairėje Gynybos 
ministeris Dmitri Jazovas, viduryje KGB viršininkas Vladimiras 
Kriučkovas :r dešinėje Sovietų Užsienio reikalų ministeris Aleksandras 
Bessmertnykas. Šie trys su kitais septyniais sudaro Gorbačiovo griežtųjų 
komunistų kabinetą. 

Referendumas Sovietų 
Sąjungoje 

Bičkausko 
patikslinimas 

VVashingtonas. — „Amerikos 
balso" radijo laidoje buvo pra
nešta jog Lietuvos atstovas 
Egidijus Bičkauskas susitikime 
su JAV Valstybes sekretoriumi 
James Baker III, turėjo progos 
patikslinti Gorbačiovo išsi
reiškimą, kad Maskva yra 
paskyrusi atstovus deryboms su 
Lietuva, bet kad tik Pabaltijo 
respublikos delsia tai padaryti. 
Bičkauskas pasakė, kad Pabal 
tijo valstybės yra paskyrusios 
savo delegacijas ir paaiškino 
Pabaltijo nusistatymą, kad yra 
visiškai pasiruošusios deryboms 
dėl nepriklausomybės su Mask 
va, bet ,,ne dėl pasikalbėjimo. 

Maskva . — Sekmadienio, 
kovo 17 dienos referendumo 
pagrindinis klausimas buvo, 
,,Ar jūs su t inka te , kad yra 
re ika l inga iš la ikyt i Sovietų 
Sąjungos socialistines respub
likas atnaujintoje lygių suve
renių respublikų federacijoje, 
kurioje žmogiškosios teisės ir 
visų tautybių žmonių laisvė bus 
pilnai ga r an tuo t a?" 

Su šiuo k laus imu sutiko t ik 4 
respublikos: Gudija, Kirgizija, 
Tadžikis tanas ir Turkmenista-
nas. Referrendume nedalyvavo 
šios respub l ikos : Armėnija , 
Gruzija, Moldavija, Lietuva, 
Latvija ir Estija. 

Prie pagrindinio referendumo 
k l a u s i m o p r i r a š ė ir s avo 
respublikos k laus imus Rusijos. 
Aze rba idžano , U k r a i n o s ir 
Uzbekistano respublikos. 

Rusija klausė: „Ar sutinkate, 
kad būtų įsteigtas prezidento 
postas, kuris būtų išrinktas visų 
žmonių?" 

Azerbaidžanas klausė: ,.Ar 
jūs manote, kad bus naudinga 
Azerbaidžanui toliau dalyvauti 
suverenių valstybių unijoje kaip 
suvereniai valstybei?" 

U k r a i n a b a l s a v o už du 
klausimus — Sovietų referen
dumą ir ar Ukra ina turėtų būti 
Sovietų suverenių valstybių 

kad b ū t ų p a s i k a l b ė j i m a s " . 
Bakeris buvo taip pat pain
formuotas, kokia yra Sovietų 
kariuomenės padėtis, kad jos 
daliniai nebuvo iš Pabaltijo 
i švežt i , k a i p kad s a k o 
Gorbačiovas. Bičkauskas taip 
pa t p a s a k ė , jog B a k e r i s 
patvirtinęs, kad JAV teikia spe
cialų s ta tusą Pabaltijo valsty
bėms: „Jos savo laisva valia 
neįsijungė į Sovietų Sąjungą, 
todėl joms nereikalinga laikytis 
Sovietų nus ta ty tų atsiskyrimo 
taisyklių", pasakė Valstybės 
sekretorius. Tą patį Bakeris 
pareiškė ir per David Brinkley 
televizijos programą praėjusį 
sekmadienį. 

unijoje savo Suvereniteto dekla
racijos p a g r i n d u " . Vakarų 
Ukrainos t rys regionai dar 
turėjo ir trečią klausimą: „Ar 
jūs norite, kad Ukraina būtų 
nepriklausoma valstybė?" 

Uzbekistanas klausė savo 
žmonių, ar jie nori priklausyti 
naujai unijai. 

Kazachstanas neatsakė į 
Sovietų referendumo klausimą. 
Jo gyventojai vietoj to atsakė į 
šį klausimą: „Ar manote, kad 
r e i k a l i n g a tu rė t i Sovietų 
Sąjungą kaip suverenių vals
tybių uniją?" 

Penkios mažesnės teritorijos 
— Tatarstanas. Tambovas, Šiau
rės Ossetia. ChachanoJngusetia 
ir Tuva nedalyvavo referendu
me. Riazanės ir Smolensko re
gionai taip pat atsisakė daly
vauti Rusijos referendume. 

Išsivežė savo 
patikėtinį 

B e r l y n a s — Buvęs Rytų 
Vokie t i jos min is te r i s pir
mininkas Erich Honecker buvo 
t y l i a i i švež tas ii Sovietų 
tvarkomos kariškiu ligoninės į 
Sovietų Sąjungą. Šis 78 metų 
komunistas beveik metus buvo 
gydomas toje goninėje. 
Vokiečių vyriausybė jam yra 
paruošusi bylą ir norėjo praves
ti teismą už nusikaltimus vo
kiečių tauta i . „Bild laikraštis 
rašo, kad jo sveikata buvo pablo 
gėjusi. Kancleris Kohl pasi
kvietė Sovietų ambasadorių ir 
pareiškė protestą ir pareikalavo 
jį tuoj sugrąžinti sprendimas 
jį išvežti į Soviet-j Sąjungą 
pažeidžia tarptautinius įstaty
mus ir pasirašyta Maskvos su
tartį su Vokietija dei jos dalinių 
laikysenos". 

— Vilniuje Kazmko mugė su
silaukė nepapras: skaičiaus 
žmonių, jog manon .'. kad neliko 
nė vieno žmogaus, kuris nebūtų 
atvykęs i ia 

LIETUVOJE 
— Kauno Kunigų seminarijos 

rektorius kun. Sigitas Tamke-
vičius, kai Antakalnio kapinėse 
buvo laidojami naujieji tautos did
vyriai, prie kapų duobių kvietė 
apverkti ne žuvusius, bet tuos, 
kurie per 50 metų žudė ir grio
vė mūsų laisvę. 

— Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius vadovavo koce-
lebruotinėms šv. Mišioms prie 
Nežinomo Kareivio kapo Karo 
muziejaus sodelyje Kaune kar
tu su vyskupu Vladislovu 
Michelevičiumi, kun. Alfonsu 
Svarinsku ir kitais kungais, kai 
visa Lietuva meldėsi už žuvu
siuosius laisvės kovotojus šią 
žiemą, dalyvaujant minioms 
žmonių, rašo tik dabar gautas 
„Katalikų pasaulio" biuletenis. 

— Juozas Urbšys, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos Už
sienio reikalų ministeris, kuris 
yra gimęs vasario 29 d., at
šventė 95 metų sukaktį. Lie
tuvos spauda plačiai paminėjo jį 
ir jo darbus. Kauno miestas 
paskelbė jį savo garbės piliečių. 

— Vokietijos Bundestago at
stovai lankėsi Lietuvoje ir 
susitiko su Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, kuris jiems pri
minė Vokietijos užmirštą Hitle
rio laikų suokalbį su Maskva. 

— Vilniuje televizijos bokštą 
vis saugo maždaug 40 kareivių 
ir du tankai. Anksčiau jame 
dirbę lietuviai pradėjo bado 
streiką, protestuodami prieš jo 
užėmimą ir naikinimą. 

— Vengrijos ir Vokietijos 
ligoninėse yra gydomi kai kurie 
Kruvinojo sekmadienio sužeis
tieji, kurių nebuvo galima 
pagydyti Lietuvoje. 

— „Politika" yra Vilniuje lei
džiamas žurnalas, kurio vyriau
sias redaktorius yra Algimantas 
Semaška. Žurnalas skelbiasi 
esąs savarankiškas žurnalas, re
miantis demokratines Lietuvos 
atgimimo jėgas. Redaktoriaus 
pavaduotojas Povilas Masilio-
nis. Bendradarbis Amerikoje — 
prof. Alfredas Senas, Anglijoje 
— dr. Vaclovas Juras. 

— Prancūzijos vyskupų kon
ferencija Lietuvai sunkiomis 
dienomis užtikrino brolišką 
palankumą, maldą ir paramą 
lietuvių tautai ir Bažnyčiai. Šią 
telegramą pasirašė Prancūzijos 
vyskupų pirm. Joseph Duval ir 
atsiuntė Vilniaus arkivyskupui 
Julijonui Steponavičiui. 

— Vroclavo kardinolas Hen
rikas Gulbinovičius sugebėjo 
Sovietų vaikams skirtą siuntą 
iš Vokietijos nukreipti į Lietu
vą, kuri buvo gauta Viniuje. 

— Tytuvėnuose prie Brid-
j vaišio ežero pakrantės yra 

išlikęs vienas gražiausių Lie
tuvoje architektūrinis pamink
las , kurį sudaro bažnyčia. 
Be rna rd inų vienuolynas, 
pastatytas 1614-1639 metais, 
koplyčia ir arkinė tvora. Inter
jerą puošia rokoko stiliaus at-
toriai. XVII XIX amžiaus tapy
bos kūriniai. Šis architektūros 
kompleksas dabar restauruotas. 

— Maišiogaloje buvo sureng
ta lietuvių kalbos šventė, kurio
je dalyvavo pora šimtų žmonių. 
Lietuvos spaudoje rašoma, jog 
Maišiogaloje, kuri žinoma nuo 
XIII amžiaus ir kurioje mirė Di
dysis Lietuvos kunigaikštis 
Algirdas, tapo tradicija: jei ką 
daro lietuviai, tai nei lenkai nei 
rusai neatsilanko. Trikalbėje 
mokykloje lietuvių klasės 
mokytojai jaučiasi kampinin
kais, o už lietuvišką veiklą iš-
harami 

Dviejų vadų žodis 
Pasisakymai prieš Sovietų balsavimus 
Maskva. — AP žinių prane

šimu, maždaug 200 milijonų 
žmonių galėjo balsuoti praėjusį 
sekmadienį Sovietų Sąjungoje. 

Prieš tai prez. Gorbačiovas ir 
prieš jį pasisakąs Jelcinas, Rusi
jos prezidentas, pareiškė skir
tingas pažiūras apie plačiai 
išgarsintą referendumą, kuris 
turėtų nuspręsti Sovietų Są
jungos atei t į . Gorbačiovas 
pasakė savo kalboje į visą 
kraštą, jog referendumas 
būtinas, kad būtų išlaikyta 
pastovi dabartinė visuomenė ir 
jo 6 metų reformos. Jelcinas, 
kalbėdamas t ik Rusijos 
žmonėms savo respublikoje, nes 
jam nebuvo leista kalbėti per 
visą sąjunginę programą, pasa
kė kad tas balsavimas yra tik 
„status quo" išlaikymas. Tokia 
yra Gorbačiovo „atnaujinta 
federacija". Gyventojai buvo 
klausiami, ar jie pritaria ar 
nepritaria dabartinei 15 respub 
likų sąjungai. 

Imperialistinė sąjunga 
„Referendumas yra tam, kad 

laimėtų dabartinės politikos 
sustiprinimą", pasakė Jelcinas. 
„Ši politika yra tam. kad išsau
gotų imperialistinę vieningą 
sąjungą ir dabartinę politinę 
sistemą ir leistų tik dirbtinį at
sinaujinimą". Tačiau Jelcinas 
nesakė, kaip žmonės turi bal
suoti, „Aš manau, jog kiek
vienai pats turi nuspręsti", bet 
buvo iš jo kalbos aišku, jog jis 
nori, kad žmonės pasisakytų 
prieš Gorbačiovą, kai jie eis į 
rinkimų būstines. 

Gorbačiovas sakė, jog ..At
sakymas į tą klausimą turi būti 
taip" savo televizijos 7 minučių 

kalboje. „Mūsų ,taip' išsaugos 
valstybės vienybę, kuri yra 
tūkstančio metų senumo ir kuri 
buvo sukurta darbu ir protu, 
nežiūr int didelių daugel io 
generacijų kančių". Atsakyda
mas į Jelcino teigimą, kad tuo 
balsavimu bus išlaikyta ta pati 
Centro tvarka, pasakė, jog ryto
jaus balsavimu būsiąs paruoštas 
kelias naujai federacijai dabarti
nėse sienose ir jei įvyks skilimas 
visuomenėje, tai nebus niekas 
laimėtoju. Panašios kalbos ir 
raginimai Sovietų televizijoje 
tęsėsi visą praėjusią savaitę. 
Taip pat ir , , P r a v d a " , 
komunistų dienraštis, per kelias 
savaites įspėjo žmones nebal
suoti „ne", nes tada kraštas 
a t s idur tų chaose ir vėl 
revoliucijoje. 

„Aš kandidatuoju..." 
Jelcinas pasakė, jog galima 

būtų svarstyti nepriklausomų 
valstybių federaciją, tačiau ne 
respublikų federaciją, kurios 
bus pajungtos dar didesniam 
išnaudojimui. Rusijos Respub
likos žmonės buvo dar prašomi 
pasakyti, ar pritaria# kad jų 
prezidentas būtų renkamas vi
sų žmonių balsavimu, kurio ne
nori Gorbačiovas. Jei tai būtų 
vykdoma, tai nėra jokios abejo
nės , kad Je lc inas lengvai 
laimėtų. Tada jis turėtų dar 
s t iprensį ginklą prieš 
Gorbačiovo autokratiškus sie
kius, pastebi J. Dahlburg „Los 
Angeles Times" dienraštyje. Jei 
referendume dauguma pasisa
kys už tiesioginį prezidento 
rinkimą, tai „Aš kandidatuoju 
į Rusijos prezidentus", pasakė 
Jelcinas viešai. 

Nixonas lankysis Lietuvoje 
Vilnius. 1991 kovo 18. -

Lietuvos Respublikos AT infor
macijos biuras praneša, jog 
buvęs JAV prezidentas Ričardas 
M. Nixonas savo kelionės metu 
lankysis ne tik Maskvoje ir 
Tbilisio miestuose, bet ir Lie
tuvos respublikoje. Nbconas bus 
iš viso pirmasis JAV buvęs 
prezidentas, kuris vizituos 
Lietuvą, kurioje jis bus kovo 23 
ir 24 dienomis. 

Nbconą kovo 23 dienos popietę 
Maskvos aerouoste paims Lietu 
vos vyriausybės lėktuvas ir at
skraidins į Vilnių. Buvęs 
prezidentas susitiks su Lietuvos 

Richard Nixon. 
buvęs JAV prezidentas. 

— JAV prezidentui G. Bushui 
Lietuvos kardinolas pasiuntė 
šią telegramą: „Besirūpinant 
Persijos įlankos krizės prob
lemomis, prašome neužmiršti ir 
kenčiančios už savo nepriklau 
somvbe Lietuvos" 

Par lamento ir vyr iausybės 
vadovais, lankys ka i kurias 
Vilniuje v ie tas i r Sovietų 
ginkluotųjų pajėgų užgrobtas 
vietas. Atskiri pasitarimai nu
matyti su prez. Landsbergiu ir 
su ministeriu pirm. Vagnoriu
mi. Šeštadienio vakare prez. 
Landsbergis buvusio JAV prez. 
Nixono garbei ruošia pietus. 

Nixoną lydi buvęs JAV Gyny
bos vicesekretorius Robert 
Ellsworth, kuris buvo ir amba
sadoriumi NATO valstybėms, o 
š iuo metu Tarp tau t in io 
strateginių tyrimų instituto 
vadovas, Nixono bibliotekos 
direktorius John Taylor. Car-
negie Taikos fondo vyresnysis 
bendradarbis ir JAV-Sovietų 
skyr iaus vadovas Dimitr i 
Simes. Nixono bibliotekos admi
nistratorius Michael Endicott ir 
Theresa Hollingsworth. ypa
tingų reikalų atstovė. 

Su Nixonu, ku r io grupė 
išskrido sekmadien į , kaip 
praneša AT informacijos, turėjo 
keliauti Amerikos televizijos 
programos „60 minučių" ir 
David Brinkley televizijos ats
tovai 

KALENDORIUS 

Kovo 19 d.: Šv. Juozapas, 
Nautilė. Vilys, Vilė. 

Kovo 20 d.: Anatol i jus, 
Filomena. Irmgarda. Tautvile, 
Žygimantas. Žiba. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:58. leidžiasi 6:00. 
Temperatūra dieną 47 L, 

naktį 36 1. 
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JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

PER SAUSO IR PER 
ŠILTO ORO ŽALA 

Klausimas. Mėgstu labai 
šilimą — iki per 80 kambaryje. 
Dažnai vaikštau pusnuogė — 
vien apatinukais. Kas ateina — 
dūsta, negali apsivilkę pakęsti 
tokios šilimos. 0 man patinka. 
Kambario oras labai sausas — 
mano mėgstamų gėlių visi lapai 
nukrito, negaliu jų auginti savo 
kambaryje. Gėlininkas sako, 
kad nuo šilimos ir nuo sausros 
taip atsitiko. Man gaila gėlių, 
bet dar gailiau mano odos ir 
burnos — ji džiūsta, sunku 
kąsnis nuryti, kranksiu, o oda 
taip sausa kad net skeldėja. 
Kokiais net brangiais tepalais 
rankas netepu — tas pa t s 
negerumas mano odoje ir burno
je laikosi. Patarkit, kaip man 
tvarkytis? 

Atsakymas.Pirmiausia pri
valai išvaryti turimą savo 
galvoje bzichą — turi liautis 
nuoga vaikščioti po kambarį. 
Kai imsi normaliai drabužius 
dėvėti, tada ir Tamsta imsi 
šilimos nepernešti ir prisilaikysi 
Chicagos miesto nurodymų, ku
rie pataria kambario tempera
tūrą laikyti iki 68. Tada ir 
drėgmė laikysis ir gėlės žaliuos, 
žydės. 0 svarbiausia tada bur
na nedžius, oda nepleišės ir 
gėlių lapai nekris. 

Kadangi daugelis pensininkų 
per šiltai gyvena, per sausu oru 
kvėpuoja, jie susilaukia odos 
niežėjimo, jos suskilimo ir sauso 
kosulio. Tad pravartu bus susi
pažinti kiekvienam kaip reikia 
odą užlaikyti minkštą ir jaunai 
atrodančią ir kaip to sauso 
kosulio atsikratyti. 

nieko gero moteriai nesuteikia, 
tik daro ją atstumiančią jauni
mui ir išmintingam senimui. 

3. Atsimink, kad t ik minkšti 
muilai (kaip Ivory) ar chemika
lai valymui a r riebalų tirpdi-
nimui paliestų odą. Aštrūs che
mikalai prašalina iš odos natū
ralius odoje esančius drėgmės 
palaikytojus, vadinamus phos-
pholipids. O kai nuo gamtos 
šalinsies. — iš odos pašalinsi 
gamtos duotos drėgmės palaiky
tojus, į vargą pateksi. 

Užtai drėkink odą su tepalais 
(lotion) ar kremais turinčiais 
minėtą chemikalą — phospholi-
pid. 

4. Kai tik gali, po vonios ar 
pliaukiojimo, dar šlapiai odai 
esant tepk odą drėkinačiu te
palu (moisturizer). Tas suteiks 
galimybę odą drėkinančiam te
palui sugerti į odą daugiau van
dens ir ilgesnį laiką palaikys 
drėgmę odoje. 

5. Naudok ne riebų odą drėki
nant į t epa lą . Aliejaus ir 
vazelino turintys tepalai (jelly-
type) odai drėkinti ją drėkina 
p r idengdami ją r i eba l in iu 
sluogsniu, kuris palaiko drėgmę 
odoje. Bet atsiminkime, kai tik 
tuos riebalus nuo odos nu
plausime, tie riebūs tepalai odos 
nebesaugos nuo iždžiOvimo. 

Todėl reikia vartoti tik tokį 
odą drėkinantį tepalą, kuris turi 
čia minėtą chemikalą — phos-
pholipid. Kadangi jis veikia 
viduje odos, jis veikia ir 
nuplovus odą ir ne taip tepa 
baltinius ir drabužius. 

6. Nenaudok odos drėkintojo 

Prisikėlimo šventės nuotaikų ap
gaubti visi sukruskime plaukti prieš 
srovę. Gana , oi pakaks mums taš
kytis pasroviui plaukiant neišmin
tingume, vienas k i t ą murkdan t 
žodžiais ir veikla, skęstant persi
valgyme, rūkaluose-svaigaluose, ne
padedant savo senam ir mažam arti
mui, nepaisant sveikatos ir religijos 
nuostatų. Kitaip neišplauksime j pla
čius tarpusavio taikos ir prispaustos 
Tėvynes gerovės vandenis. 

Visi atsiminkime, kad svei
kos, jaunai atrodančios odos pa
grindas yra jos drėgnumas. 
Užlaikymas vandens odoje daro 
ją patrauklią, o ji tada esti 
mažiau susiraukšėlusi. Atsi
minkite, kad odos dažymas ją 
sendina, todėl visos moterys, 
nesitepliokite. Nors niekas 
neapsaugos nuo odos senėjimo, 
odą galima apsaugoti nuo 
išdžiūvimo ir senatviškos išvaiz
dos, kurią sukelia jos išdžiū
vimas. 

Vyrai ir moterys tu rė s 
jaunesnę odą, jei elgsis šitaip: 

1. Nešaldyk ir nekaitink odos. 
Saulė ne tik džiovina, bet ir sen
dina odą ir gali nepataisomai 
pakenkti odai. Už tai vasarą 
būkime išmintingi: nesikaitin-
kime saulėje, o pavėsiaudami, 
kvėpuokime grynu oru. 

2. Kadangi šaltas oras turi 
mažai drėgmės, tai šaltame 
klimate ir kambariuose mažai 
drėgmės, juo labiau kai kam 
bariai perkaitinami. O toks 
sausas oras nemaitina odos 
Todėl žiemos metu išmintingie
ji, kurie norės sveikesnę odą 
turėti, nevaikščios pusplikiai 
perkaitintuose kambariuose. 
Be to, čia kai kurių moterų taip 
pamėgtas sausos odos dažvmas 
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Žinoma, nors dabar žinote 
kaip savo odą prižiūrėti, bet 
kiek Tams ta pildysi čia 
paduotų nurodymų, priklausys 
nuo to, kiek Tamsta, būdama 
protinga, esi ir išmintinga. 

IŠAUKLĖTAS VAIKAS 
- AMERIKOS 

IŠGELBĖTOJAS 

Klausimas. Esu pavaduojanti 
prancūzų kalbos mokytoja ame
rikiečių mokykloje. Baisus mo
kinių nedrausmingumas. Šalia 
savo tiesioginio darbo, pasako
ju mokiniams apie kituose 
kultūringuose kraštuose moky
mą ir mokymąsi. Mokyklos di
rektorius patarė man taip ne
daryti, vien tik savo dalyką 
dėstyti. Panašiai atsitiko ir 
ki tam lietuviui mokytojui, mė
ginusiam drausminti mokinius 
amerikiečių mokykloje. 

Mes lietuviški mokytojai ame
rikiečių mokyklose esame kaip 
robotai: kalk dėstomą dalyką ir 
nesirūpink neklaužadų vaikų 
galvosena ir apie baisią ne
tvarką. Kaip galima padėti 
amerikiečių vaikams, taip 
dabar pakalnėn riedantiems? 
Kaip medicina tuo reikalu galė
tų talkinti? Girdėjau, kad jau 
ima susiprasti mokslo įstaigos 
— pradedama įvesti etikos pa
mokas. 

Atsakymas. Nė vienas čia 
gyvenantis negali toliau snausti 
kaip iki šiol kad snaudė, nesirū
pindamas Amerikos šeimos vai
kų auklėjimu. O rūpintis man 
ir Tamstai būtina štai dėl ko. 

1. Kas 8 mokyklos dienos se
kundės mokinys apleidžia mo
kyklą; 2. Kas 26 sekundės 
vaikas išbėga iš tėvų namų; 3. 
Kas 47 sekundės vaikas tėvų 
yra skriaudžiamas ir aplei
džiamas; 3. Kas 67 sekundės 
šešiolikmetė gimdo kūdikį; 5. 
Kas 53 minutės miršta vaikas. 

Tokia statistika visus mus 
turi sukrėsti. Dar pagyvenkime, 
še imose n e a t l i k d a m i savų 
pareigų ir pradės mūsų pačių 
pečius slėgti tokio mūsų ap
sileidimo pasekmės. Juk dabar 
čia suaugo neauklėta karta, 
kuri savo alkanus, liguistus 
vaikus laiko ne tik varge, 
neauklėjime, bet juos milijonais 
žudo dar negimusius, bet jau 
gyventi be motinos įsčių galin
čius, o mus, mokesčių mokėto
jus, verčia storinti „gydytojų" — 
vaikžudžių kišenes. 

Užtai tik maža dalis jų bus 
pajėgūs vadovauti 21-me šimt
metyje. Tai liečia ne tik vaikus, 
bet ir visus mus Amerikoje gy
venančius. Ir štai dėl ko. Jei mes 
norime, kad dabartiniai vaikai 
ateityje išlaikytų Sočiai Securi-
ty viešos algos apdraudos prog
ramą, mes jiems dabar turime 
suteikti tris dalykus. 1. Stiprią 
ir augančią ekonomiką, 
pajėgiančią teikti gerai ap
mokamus, profesinius darbus. 2. 
Pajėgumą ir galimybę užimti 
tokius darbus. 3. Atsakomybės 
pajutimą visai visuomenei, jos 
mažiau pasiturintiems bendra
amžiams ir po jų generacijoms. 
Šiandien šis kraštas nė vieno iš 
tų trijų, j aun imui but inių 
reikalavimų neišpildo. 

Žiūrėdami į ateitį turime 
rūpintis dėl ateinančių pensi
ninkų kartų, o taip pat ir mūsų 
pačių gerovės. Juk mes dabar iš 

Į LIETUVIŲ 
MUZIKOS ŠVENTĘ 

ATVYKSTA 
LIETUVOS OPERA 

JURGIS JANUŠAITIS 

X 

Su didei.u nekantrumu išei
vija laukia vieno iš didžiausių 
istorijoje Įvykių — Lietuvių 
Muzikos šventės, kuri įvyksta 
gegužės 15 28 d. Chicagoje. 

Nuošaliau stovinčiam net 
sunku įsivaizduoti, kiek toks 
renginys kelia rūpesčių šventės 
rengėjams 0 šventės metu juk 
vyksta nemaža ir labai svarbių 
renginių, jų tarpe didieji — tai 
operos „Lietuviai" du spek
takliai, Dainų šventė, religinis 
koncertas, baleto koncertas, Po
ezijos dienos, Premijų šventė ir 
t.t. Šią nuostabiai sudėtingą 
Lietuvių Muzikos šventę baig
sime iškilmingu pokyliu. 

Jau dabar pats laikas, jo nebe 
daug beliko susirūpinti kiek
vienam kaip praleisti šventės 
dienas, kur dalyvauti, kada ato
stogauti, kaip keliauti ir t.t. 

Lietuvių Muzikos šventės 
vyriausias ir drauge koordina
cinis komitetas, vadovaujamas 
žymaus visuomenininko ir 
kultūrininko Stasio Baro,dažnai 
susėda posėdžiams, nu ta 
r imams , planų įgyvendini

mams. Duok Dieve, komitetui ir 
renginių komitetams sėkmingai 
pakelti tą nepavydėtinai sunkią 
naštą, o laisvojo pasaulio visos 
išeivijos, ne t ik Kanados ir JAV 
lietuvių visokeriopa pagalba 
būt ina , nea t idė l io t ina , rei
kalinga. Ypač reikėsią ir lėšų, 
nes ši šventė žada kaštuot i iki 
300,000 dol. 

Šį kartą pakalbėkime apie 
neįtikėtiną, bet t ik rą dalyką. 
Vieną vakarą šventės komiteto 
pirmininkas Stasys Baras tele
fonu informuoja: ,,Į Lietuvių 
Muzikos šven t ę a t v y k s t a 
Lietuvos operos didieji talki
ninkai — iš viso 82 asmenys. 
Taigi problema jau galutinai 
išspręsta... 

— Tad kas jie, kokios bus jų 
pareigos? — pasiteirauju. 

su kvepalais — perfumais, nes 
daug žmonių yra jautrūs — aler
giški tokiems kvapams. 

Dabar imkite odą drėkinti 
natūraliai — gerdami daug 
pieno, vandens, vaisių sulčių, 
valgydami vaisius, daržoves ir 
srėbdami sriubas gausiais kie
kiais. Būtinai turite padaryti 
paroje bent dvi kvortas šlapimo. 
Tai nurodys, kad Tamstos gėri
mas vra Dakankamas. 

tėvų ir mokytojų žinome, kad 
gramas apsaugos yra vertas 
centnerio gydymo. 

Štai tuo reikalu faktas: dabar
tiniam penkiamečiui vaikui, 
stokojančiam maisto ir išauk
lėjimo bei išmokslinimo bus 
labai sunku verstis darbovie
tėje. Visi dirbantieji tai žino. O 
tai labai blogai atsilieps į pen
sininko dienų kokybę. Štai 
kodėl kas dabar dedasi su Ame

rikos vaiku,yra mūsų visų rei
kalas. 

Mes turime savo gyvenimo ir 
patyrimo žiniomis ta lk in t i 
visoms gentkartėms. Džiugu, 
kad šiame krašte pradeda aušti 
auklėjimo ir etiško elgesio 
mokymo aušra. Štai jos pro
švaistės. 

Auklėjimas prasideda lopšyje, 
ne klasėje. Mūsų išmintingi, 
kartais ir nemokyti tėvai žinojo 
kaip savo vaikus užauginti 
t ikrais žmonėmis ir tokiais 
užaugino. Kaip visoje gamtoje 
tėvai užaugina savo vaikus 
savęs vertais, taip ir mūsiškiai 
elgėsi. Užtai šiandien nesuga
dinti visokių vėjų lietuviai 
visose srityse ir vietose dažnai 
praneša kitataučius. Tikras lie
tuvis yra visų gerbiamas, į 
gerus darbus priimamas — sau 
žmogus. 

Gerai, kad tik dabar jau 
amerikiečiai auklėtojai šalinasi 
nuo politikierių ir ima auk
lėjimo vadžias į savo rankas. 
Iki šiol įvairios mokymo refor
mos nesiekė šaknų — neauklėjo. 
Todėl valdiškos ir privačios 
mokyklos neatsiekė tikslo: 
auklėjimas nebuvo pradėtas 
nuo lopšio. 

Sudarytas korporacijų ir 
universi te tų 250 ats tovų 
komitetas, trumpas jo vardas 
yra CED. Jis pataria vaikus rei
kiamai auklėti nuo lopšio, krei
piant didžiausią dėmesį į vaiką 
per pirmuosius 6 jo amžiaus 
metus. Taip elgiantis vaikams 
seksis mokslas, ir mokytojai 
galės sėkmingiau dirbti su vi
sais mokiniais. Tas komitetas 
pataria visas sunkumoje 
esančias motinas t inkamai 
prižiūrėti ir sekti jų vaikų 
mitybą, auklėjimą, skiepijimą. 
Toks darbas kainuos ekstra 
10.23 bilijonus dolerių, bet 
apsimokės, nes neišauklėti 
vaikai dabar keleriopai daugiau 
kraštui kainuoja. 

Per paskutinį dešimtmetį 
visokie šio krašto mokyklų 
reformatoriai nė kiek neprisiar
tino prie pagrindinio reikalo: 
vaiko tinkamo auklėjimo nuo 
pat lopšio, ypač per pirmuosius 
šešis jo amžiaus metus, kaip jau 
minėtas komitetas pirmą kartą 
šio kršto mokyklos istorijoje, 
kad ėmėsi tikrai pedagogiško-
psichologiško darbo. 

Per tinkamą vaikų auklėjimą 
ir visi žmones pajus paleng
vėjimą, nes dabar neišauklė
tasis graso visų mūsų lai
mingam gyvenimui. 
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— Taigi Lietuvių opera Chi
cagoje susilaukia nuostabios 
talkos iš Lietuvos Vilniaus vals
tybinio operos teatro. Atvyksta 
dirigentas Vytau tas Viržonis, 
režisierius Elegijus Domarkas, 
dailininkė Jan ina Malinaus
kaitė, chormeisteris Česlovas 
Radžiūnas, keturi pagrindiniai 
solistai — bosas Vincentas 
Kuprys, t e n o r a s Virg i l i jus 
Noreika , s o p r a n a s I r e n a 
Milkevičiūtė, bari tonas Arvyd
as Markauskas. 

Taip pat atvyksta orkestras iš 
47 asmenų, 19 choristų, reikalų 
vedėjas administratorius Liudas 
Aškinis, 8 baleto šokėjai ir 
Vilniaus valstyb. operos teatro 
d i r ek to r iu s , k o m p o z i t o r i u s 
Juozas Širvinskas, grimorius 
Petras Ilgūnas. 

Negana to, šie ne tik patys 
dalyvaus „Lie tuvių" operos 
spek tak l iuose , a t l i k d a m i 
vaidmenis, bet drauge atsiveža 
Lietuvoje gamintas, autentiškas 
dekoracijas ir kostiumus... 

— Tad ar Lietuvių opera 
galės tinkamai pri imti svečius 
ir ar išneš jų kišenius? — 
j u o k a u d a m a s k l a u s i u 
pašnekovą. 

— Minėtieji dalyviai į Chica-
gą atskris keturiomis grupėmis, 
vieni anksčiau, ki t i vėliau, 
priklauso nuo jų įsipareigojimų 
pačiai operai. Juk ir nepaslap-
tis. Visa ta i atsieisią maždaug 
apie 100,000 dol. Labai jau iš 
anksto prašome visus Chicagos 
ir apylinkių lietuvius svečius 
svetingai sutikti, priimti savon 
globon, juos apgyvendinant 
savose šeimose. Tai būtų didelė 
parama ir daug bū tų sutaupyta 
lėšų. Turime viltį, sako Stasys 
Baras, kad ir šį ka r t ą Chicagos 
lietuviai parodys lietuvišką sve
tingumą ir vaišingumą ir nuo
širdžiai paglobos labai mielus ir 
brangius mūsų Tėvynės meni
ninkus, kurie šiuo atveju prisi
dės ir prie išeivijos kultūrinio 
gyvenimo puoselėjimo. Kai ko
mitetas šauksis pagalbos, į jų 
šauksmą skubiai atsiliepkim. 

Pažymėtina, kad orkestras po 
operos spektaklių dar akompa
nuos r e l i g i n i a m ir ba l e to 
koncertams. 

Tad Lietuvių Muzikos šventė 
savo apimtimi ir tur iniu nėra 
turėjusi sau lygios šventės. 
Pažymėtina, kad jau dabar iš 
anksto galima įsigyti bilietus į 
visus renginius. Tas palengvins 
darbą įvairiems komitetams. 
Taip pat komiteto rūpesčiu ir 
pastangomis sut iko šventėje 
dalyvauti ir Dainų šventės pro
gramai v a d o v a u t i filmų 
pasaulyj pagarsėjusi lietuvaitė 
filmų aktorė Ann Jillian-Jūra-
tė Nausėdaitė. 

Tad n e t r u k u s ir gegužės 
mėnuo ir išeivijos lietuvių pasi
d idž iav imas — Lie tuv ių 
Muzikos šventė. 

Geriau yra savo širdį sudėti į 
maldą, kad ir nerandant žodžių, 
negu rast i žodžius, bet širdies į 
juos neįdėti. 

M. Gandhi 

Tik 
meilė. 

skaisti meilė yra didi 

H. Ibsen 
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Pirm , antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCiNĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDlNG 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ UGCS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Vaiandos pagal susitarimą 
Tel. — (1-312) 337 1285 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tei (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEM1CKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDvTOjAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

39O0 W. 95 St. T«4. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antro 12 30-3 v p f 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 vpp penktc 

-.' šeštG 9 v r -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago,UI. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarmą 

6132 S. KeazJe Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal sus tarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborts Rd.. Hlckory HMIa, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoro'dų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr . penki 12-3 v p p. ketv 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. iL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Htckory Hilis 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai paga' susitarimą 

Paloa Vlalon Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts, II. Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien i iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

T a i . 708-536-3113 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

D R . J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago, IL 

81 St. Ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

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

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
Westcheste i \ IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p.p ,r Ketv 2-5 v p.p 
Šešt pagai susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448 5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ;r 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1 312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

EDMUNDAS VIZINAS, M.D., S.C. 
Specia'vbe - Vtoaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (p"e Austm) 

Valandos pagal susitaria 
Tat. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chicago. IN. 60652 

Pirm , antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Centar-

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

Nepervllle IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Nainy (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GVDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weat 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Vyturio pavasario giesmė ir 

KOVO 
VIENUOLIKTOSIOS 

REIKŠMĖ 
Lietuvoje vyturys yra pavasa

rio pasiuntinys, kuris šalčius 
kentėjusiems praneša, kad pa
vasaris j a u ateina. Tuomet 
Nemunas j au laužo ledus, kurie 
buvo jį sukaustę. Taip pra
ėjusiais metais kovo vienuo
liktąją dieną buvo paskelbta 
žiemos ledais sukaustytai tautai 
ir pasauliui, kad tautinis pa
vasaris j a u a te ina . Tau ta , 
atrodė, buvo užmigusi po sniego 
ir ledo danga. Staiga galingais 
mostais nutraukė grandines ir 
paskelbė pasauliui savo norą 
laisvai gyventi. Pasaulis, oku
pantai ir jo tarnai labai nuste
bo ir patikėti negalėjo, kad 
tauta, kuri buvo tremta, žudyta, 
šaudyta, kalinta ir prievartauta 
— galingu balsu valingai pareiš
kė: „Aš dar gyva!" Jos sargai ir 
budeliai nustebo ir nusigando. 

Kas galėjo tikėtis tai išgirsti 
iš tautos, kuri buvo raudonosios 
armijos batais trypta, Sibire 
šaldyta, badu marinta, KGB 
partijos kadrų ir prisiplakėlių 
persekiota, bet liko gyva. Ne tik 
gyva liko, bet 1990 m. kovo 11 
dieną t a u t a i i r p a s a u l i u i 
pranešė: „Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba, reikš
dama Tautos valią, nutaria ir 
iškilmingai skelbia, kad yra 
a t s t a t o m a s 1940 me ta i s 
svetimos jėgos pana ik in ta s 
Lietuvos Valstybės suvereninių 
galių vykdymas, ir nuo šiol 
Lietuva yra nepriklausoma 
valstybė". Didysis „reforma
tor ius" ir „pers i tvarkymo" 
idėjos skelbėjas tuojau atsiliepė: 
„Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracija neteisėta ir negalio
janti". 

Ko kito iš jo buvo galima 
laukti? Pasaulis jau turėjo pa
stebėti, kad jis bus ne didysis* 
„reformatorius", bet didysis ap
gavikas. Jo reagavimas buvo: 
„Lietuvos nepriklausomybės 
veikla susilauks pavojingo pasi
priešinimo nepriklausomybės 
reikalu, kurios jie siekia". Taigi 
grasinimai jau pasireiškė. Kad 
krašte nuotaikos pagerėtų, gal 
i r sąmoningai buvo skelbiamos 
nepatikrintos žinios. Viena iš 
tokių: „Prancūzija sugrąžins 
Lietuvos auksą". Prancūzijos 
banko vadovybė nepaneigia, 
kad turinti 2.2 tonas Lietuvos 
aukso. Tačiau, jeigu jį išsaugojo 
50 metų (įskaitant vokiečių 
okupaciją), tai tegul turi kantry
bės dar kurį laiką jį pasaugoti. 

Kad valstybingumo procesas 
pirmyn riedėtų, buvo vykdomas 
l ie tuviškų pinigų ir pasų 
konkursas. Tuo būdu buvo su
daroma nuotaika, kad valstybės 
atstatymo procesas pastoviai 
vyksta. Vakarų sostinėse buvo 
pranešinėjama, kad eiga „rūpes
t ingai s e k a m a " . Maskva 
pare i šk ia , kad „Sovie tų 
kongresas a tmetė Lietuvos 
sprendimą". Baltųjų rūmų 
spaudos direktoriaus atstovė 
Alixe Glen pasakė, jog „Ame
rika nepakeitė savo pozicijos 
Lietuvos atžvilgiu ir yra už tai
kingus pasikeitimus ir ragina 
Lietuvą ir Sovietų Sąjungą išly
ginti nuomonių skirtumus". 

Diplomatinėje kalboje tokie iš
sireiškimai suprantami, kaip 
„rankų nusiplovimas", tad 
panašiai ir Gorbačiovas tai 
suprato. „Nuomonių išlygi
nimą" j is ėmė vykdyti savais 
metodais, pradėdamas prieš 
Lietuvą ekonominę blokadą 

Blokada užsitęsusi apie pus
trečio mėnesio nepajėgė Lietu
vos paklupdyti . Planuotojai 
apsiskaičiavo, manydami, kad 
mažumos pradės nerimauti. 
Tačiau nors ir blokuojamoje 
Lietuvoje gyvenimas geresnis 
buvo negu Maskvoje. Blokada 
nebuvo sėkminga, tačiau dalinė 
visą laiką tebevyksta. 

Maskvai su blokada nagus 
nusvilus, buvo griebtasi kitų 
metodų. Buvo kurstomi tau
tiniai nesusipratimai ir vidaus 
trintis. Tą vidaus trintį jie labai 
rafinuotai ir sėkmingai naudojo. 
Net iš atvažiavusiųjų su įvai
riomis misijomis ir pranešimais 
ją buvo galima jausti, nors bu
vo slepiamas suskaldymo tikslas, 
įvairiuose pranešimuose a r 
pasikalbėj imuose vis buvo 
pasėjama įtarinėjimų ir nepasi
tikėjimų sėkla. 

Nesantaika ir trintis nors ir 
davė rezultatus, tačiau atrodė, 
per daug lėtas procesas. Tai 
buvo griebtasi frontalinio puo
limo. Su Kremliaus žinia buvo 
sudarytas planas: panaudojant 
KGB, specialius kariuomenės 
d a l i n i u s ir pars idavė l ius 
Jarmalavičius, burokevičius ir į 
juos panašius, įvykdyti per
versmą. Tam atsirado labai 
palanki proga, kuomet buvo 
paskelbtas visai nevykęs kainų 
pakėlimo planas. Tokį planą 
galėjo sugalvoti tik tie, kurie 
norėjo pakenkti vyriausybės ir 
parlamento pozicijoms. Buvo 
pradėtas tariamas sukilimas, 
kuris nepavyko, bet paliko pen
kiolika užmuštų ir apie penke
tą šimtų sužeistų. 

Tautinio atgimimo variklis 
buvo Sąjūdis, kuris išjudino 
tautą ir išvedė žmones į gatves 
ir aikštes. Tai buvo pirmoji fazė. 
Kalbėtojai demonstracijose ir 
aikštėse tegali sukelti emocijas, 
bet negali formuoti valstybinės 
santvarkos. Tad buvo pravesti 
rinkimai ir išrinkta Aukščiau
sioji taryba, kuri gavo tautos 
mandatą. Pasiremdama tuo 
mandatu taryba ir paskelbė 
nepriklausomybės atstatymą. 

Kai mes išgirdome tą žinią, 
džiaugsmo banga visus sujungė. 
Vieni kitus glėbesčiavome, svei
kinomės. Taip pat daugelio 
lūpose buvo klausimas, a r 
ištesės? Ar okupanto batas 
nesumindžios? Skaičiavome 
dienas. Ištesėjo! Jau praėjo me
tai. Per tą laiką pergyveno ir 
išlaikė keturis didelius bandy
mus: ekonominę blokadą; Vaka
rų abejingumą; vidinį susiskal
dymą; sausio 13-tąją, kruvinąjį 
sekmadieni, kuomet buvo ban
dyta nuversti teisėtą valdžią. 

Kaip matome, bent dviem 
atvejais Kremlius apsiskaičiavo 
ir jo planai nepavyko. Kova bus 
ilga ir reikės daug kantrybės. 
Bet dabar Kremlius jau ne
begali įsakyti tarybai išsiskirs
tyti. Be didelės ir brutalios jė
gos jau nebegali užgniaužti. 
Persų įlankos kovų metu buvo 
didelis pavojus pasaulio dė
mesiui nukrypus, kad Maskva 
netrenktų. Dabar, bent šiuo 
me tu , to pavojaus nė ra . 
Mezgami įvairūs ryšiai: Islandi
ja jau pripažino, kitos Skandina
vijos šalys irgi į tai artėja. Atsi
daro durys į įvairias tarptau
tines komisijas, jeigu ir ne 
nariais, tai bent stebėtojais. 
Laisvės kaina brangi, tad iš kar
to ji negaunama. 

J . Ž. 

GEROS VILTIES MISIJA 
MARIA RUDIENĖ IR ANTANAS RUDIS 

Keliaujame į Lietuvą — tą 
ilgametį mūsiškių skausmą ir 
naują viltį. Vykstame kelionėse 
neįprastos aukštų dvasiškių 
jungtinės grupės sudėtyje, kuri 
turi šakotus dvasinius vizito 
tikslus. Joje mes tik du pasau
liečiai. I vykstančią Lietuvon 
grupę buvome pakviesti delega
cijos vadovo, Chicagos kardinolo 
Joseph Bernardin, kaip turin
tys ilgametę persekiojamųjų 
šalpos ir gelbėjimo patirtį bei 
plačią antikomunistinę veiklą 
Amerikoje ir tarptautiniame ly
gyje-

Atsiliepdama į Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II įsakymą Vakarams 
pagelbėti atsikurti atgaunan-
čioms laisvę Rytų Europos 
bažnyčioms, Amerikos vyskupų 
konferencija įsteigė Ad Hoc 
komitetus. Buvo sudarytos trys 
delegacijos, kad jų nariai galėtų 
asmeniškai susipažinti su Rytų 
Europos šalių bažnytine vado
vybe ir platesniais dvasiškijos 
sluoksniais ir iš jų pačių lūpų 
sužinoti, kokios yra jų didžiau
sios problemos ir kokios pagal
bos jie reikalingi. 

Pirmajai delegacijai buvo 
paskirta aplankyti Austriją, 
Vengriją, Rumuniją ir 
Bulgariją. Tai delegacijai 
vadovavo Los Angeles 
a rk ivyskupas Roger M. 
Mahony. 

Antrajai delegacijai vadovavo 
Newarko arkivyskupas Theo-
dore E. McCarrick. Ši delegaci
ja aplankė Lenkiją, Čekoslova
kiją ir Jugoslaviją. 

Trečioji delegacija buvo su
daryta iš dviejų dalių. Vienoje 
jų — Ad Hoc komiteto pirminin
kas, buvęs Amerikos vyskupų 
konferencijos pirmininkas St. 
Louis arkivyskupas John L. 
May, pasaulio lietuvių išeivijos 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, ukrainiečių Stamfordo 
vyskupas Basil H. Loston ir ka
talikiškųjų fundacijų pir
mininkai Francis Butler bei 
John Carr. Jiems buvo paskir
ta vykti į Maskvą, Lietuvą, 
Rygą Latvijon, Gard iną 
Baltarusijon ir Lvovą Ukrainon. 

Chicagos arkivyskupas kardi
nolas Bernardin buvo trečios 
delegacijos antrosios dalies 
vadovas. Ja i buvo paskirta 
vykti į Maskvą ir į Lietuvos 
vyskupijas. Chicagos delegaci-
jon buvo įtraukti trys lietuvių 
parapijų klebonai — Šv. Antano 
bažnyčios parapijos klebonas 
kun. dr. Jurgis Šarauskas iš 
Cicero, Švč. Mergelės Marijos 

Gimimo bažnyčios parapijos 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas, 
Švč. Marijos N e k a l t o 
Prasidėjimo bažnyčios parapijos 
klebonas kun. Anthony Puchen-
sk i , Chicagos vyskupi jos 
kancelerijos kunigas James 
Roache ir du pasauliečiai — inž. 
A n t a n a s Rudis ir BALF'o 
p i rmininkė Maria Rudienė. 
Kunigas Šarauskas buvo bažny
tinių apeigų tvarkytojas ir kar
dinolo vertėjas. Su delegacija 
kar tu keliavo kunigas Antanas 
Markus, Chicago Sun-Times 
ž u r n a l i s t a s Dan L e h m a n , 
fotografė Amanda Alcock, 
Chicago Tribūne žurnalistas 
Michael Hirsley ir kelionių 
b i u r o ats tovas V y t a u t a s 
Laurait is . 

Visi trečiosios delegacijos na
riai — kardinolas, trys vysku
pai, penki kunigai, du pasau
liečiai ir trys žurnalistai — 
susitiko Maskvoje rugpjūčio 27 
dieną, trečiadienį. A tvykę 
popiet, tuoj išėjome pavaikščioti 
Maskvos gatvėmis ir apžiūrėti 
miestą. Masės pilkos — žmonės 
vaikščiojo nuliūdę, rūbai atrodė 
gerokai apnešioti. Niekur ne
m a t ė m e šypsenų. Žmonių 
žvilgsniai į mus rodė neapy
kantą. Oro apteršimas baisus. 
Vaikščiojant gatvėse kartais 
buvo sunku kvėpuoti. Žolė ir 
medžiai mažai žali — jie irgi 
trokšta. 

Moterys ėjo gatvėse su tuš
čiais maišais — ieškojo maisto 
pirkinių, kurių nėra. Mums 
bebūnant Maskvoje pritrūko 
net duonos krautuvėse. Tiktai 
trečdalis žmonių laukiančių 
eilėse gavo duonos. Kiti turėjo 
grįžti sekančią dieną, kur vėl ta 
pat i stoka. 

Ilgiausios eilės stovėjo prie 
„McDonald's hamburgerių" kur 
vienas „hatfhburgeris" kainuo
ja 6 dolerius (ne rublius). 

Sekančią dieną Maskvoje kar
dinolas Joseph Bernardin, vys
kupas Paulius Baltakis, arki
vyskupas John May ir vyskupas 
Basil H. Loston buvo pakviesti 
į privačią audienciją su Rusų or
todoksų patriarchu Aleksiejum 
II-ju. Juos lydėjo kun. Šaraus
kas. Kiti delegacijos nariai tuo 
metu aplankė Kremlių. 

Minėtai audiencijai pasibai
gus , kard inolas B e r n a r d i n 
celebravo šv. Mišias vienintelėje 
Maskvoje katalikų Šv. Liudviko 
parapijos bažnyčioje. Po Mišių 
buvo apžiūrėta bažnyčia. Joje 
klebonauja lietuvių išeivijoje 
žinomas ilgametis Užpoliarės 

lagerių kalinys kun. Pranas 
Račiūnas, pavaduojantis palie
gusį kun. Stanislovą Mažeiką. 

Vėliau Danguolė Balčiūnaitė, 
Lietuvos atstovybės Maskvoje 
štabo narė, įteikė atstovo Egidi
jaus Bičkausko, neseniai šioms 
pareigoms paskirto, kvietimą 
aplankyti Lietuvos Respublikos 
vyriausybės nuolatinę atsto
vybę Maskvoje. Atstovybėje 
apsilankė kun. Jonas Kuzin
skas, kun. Anthony Puchenski, 
inž. Antanas ir Maria Rudžiai 
bei žurnalistai. Mus nustebino 
didžiulis pastatas , kuriame 
prieš karą buvo Nepriklauso
mos Lietuvos pasiuntinybė. 
Dabar atstovybėje ir prie jos 
esančiame viešbutyje darbuojasi 
apie 110 žmonių: 30 atstovybės 
tarnautojų ir 80 viešbučio. Vieš
butyje gali apsistoti iš toliau, 
taip pat iš užsienio, atvykę 
svečiai. Pašnekesio metu atsto
vas Bičkauskas kiekvienam 
svečiui padovanojo po Lietuvos 
vaizdų albumą. Ypač nustebo
me, kad tokia įstaiga, esanti 
Maskvoje, mums nebuvo 
žinoma. 

Dvi dienas praleidę Maskvo
je, rugpjūčio 30 dieną, šešta
dienio vidurdienį, atskridome į 
Vilnių. Lėktuvui virš miesto 
darant sukinį pirmą kartą 
gyvenime išvydome Neries 
slėnį, Gedimino kalno tvirtovę, 
boluojančią katedrą. įspūdis 
įsimenantis ir prasmingas. O 
Vi ln iaus aerouostas gana 
kuklus. Delegaciją su gėlėmis ir 
dainomis pasitiko didelis būrys 
dvasiškių ir pasauliečių. 

Atvykimo dieną, įsikūrę vieš
butyje „Lietuva", sava nuožiūra 
apžiūrėjome Vilnių. Vilnius ne 
Maskva! Čia jau oras buvo 
s k a i d r e s n i s , žolė ža lesnė . 
Medžių žali lapai pleveno ir 
žmonių veidai šviesesni, links
miau nusiteikę. 

Delegacija pirmus žingsnius 
nukreipė į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią, kur kardinolas su 
delegacijos vyskupais ir kuni
gais atlaikė koncelebruotas šv. 
Mišias padėkoti Dievui už lai
mingą atvykimą į tėvynę. 

Kun. Jonas Kuzinskas šitose 
pirmose šv. Mišiose Lietuvoje 
pasakė jausmingą, turiningą pa
mokslą, įjungdamas mus visus 
— išeivijos lietuvius su tėvynėje 
gyenančiais broliais ir seserimis 
į vieną, bendrą, tų pačių tikslų 
siekiančią šeimą. 

Tremtinių Sąjungos pirminin
kas Balys ir Irena Gajauskai, 
pasitikę mus aerouoste, apsiėmė 

mums toliau vadovauti. 
Po Mišių, pirmiausia norėjo

me aplankyti Aušros Vartus ir 
tenai pasimelsti. Mums būnant 
Aušros Vartų koplyčioje, po šv. 
Mišių aukos Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje atvyko ir kardinolas 
Bernardin, vysk. Baltakis, vysk. 
May, vysk. Loston, kun. Šaraus
kas ir kun. Kuzinskas. Vysku 
pai pravedė Rožinio maldas, 
kardinolas pakvietė vyskupą 
Baltakį trumpam pamokslui. 
Vietinių maldininkų buvo pilna 
koplyčia ir gatvė. 

Po to iki tamsumos lankėme 
istorines bažnyčias, vaikščiojo
me įdomiomis siauromis sena
miesčio gatvelėmis. 

Grįžusi delegacija pavakarie
niavo viešbutyje. Apgailestavo
me kad visi restoranai buvo 
užgožti garsios muzikos ir 
triukšmo. Tik viena ..Seklyčia'" 
trečiame aukšte po žeme, (reikia 
lipti laiptais žemyn), pateikusi 
gerą maistą, buvo iš visų 
ramiausia. 

Penktadienį, rugpjūčio 31 
dieną, pilname sąstate dele
gacija autobusu iš Vilniaus 
išvyko į Kauną. Ten Šv. Petro 
ir Povilo katedroje,— kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus vysku
pijoje — klebonas, vyskupijos aug
ziliaras vyskupas Vladislovas 
Michelevičius, kancleris kun. 
Alfonsas Svarinskas, Vilniaus 
arkivyskupas Julijonas Stepo
navičius, vyskupai ir kunigai iš 
kitų vietų, taip pat Kauno semi
narijos k l i e r ika i pasi t iko 
svečius su gėlėmis, giesmėmis ir 
nepaprastai iškilminga procesi
ja, palydėjusią bazilikor. Kar
dinolas Sladkevičius, kuris yra 
ir Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas, koncelebravo 
šv. Mišias ka r tu su kardinolu 
Bernardin. Koncelebracijoje 
dalyvavo Vilniaus arkivysku
pas Julijonas Steponavičius, pa
saulio lietuvių išeivijos vysku
pas Paulius Baltakis, vyskupas 
May. vyskupas Loston, Telšių 
vyskupijos vyskupas Ant. Vai
čius. Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupas J. Žemaitis. Kai 
šiadorių vyskupijos vyskupas J. 
Matulaitis, Panevėžio vyskupi
jos vyskupas J. Preikšas ir 
Kauno vyskupijos augziliaras 
vyskupas VI. Michelevičius. Sv. 
Mišios buvo labai įspūdingos, 
kadangi pirmą kartą istorijoje 
lankėsi Amerikos kardinolas su 
trimis Amerikos vyskupais ir 
penkiais lietuviais kunigais ir 
dviem antros kartos Amerikos 
lietuviais. Pamaldose dalyvavo 
apie 5,000 žmonių ir jautriai 
išgyveno šią didelę jiem šventę. 
Rotušės aikštė buvo pilna žmo
nių. Minia pasitiko ir išlydėjo su 

Sen. Alfonse D'Amato New Yorke 
kalba Vasario 16 mmejtme. Jis nese
niai grįžo is Lietuvos. 

Nuotr L. Tamošaičio 

gėlėmis ir giesmėmis. 
Po šv. Mišių delegacija buvo 

priimta Kauno kunigų semina
rijoje, praeityje pakėlusioje tiek 
daug pažeminimo ir nuoskaudų. 
Seminarijos dabartinis rekto
rius — kun. Sigitas Tamkevi-
čius. Atėjūno pastatytos val
džios at imta bazilikos klebonija 
dar negrąžinta. Popietėje buvo 
apžiūrėtas Kaunas, Karo mu
ziejaus sodelio Laisvės pa
minklas. Nepriklausomybės ko
vų ir kiti po sunaikinimo atsta
tyti paminklai ir simboliai. 
Mudu atsiskyrėm nuo grupės ir, 
Tremtiniu klubo pirmininko 
Balio Gajausko ir Antano Ki-
šono lydimi, aplankėm Tremti
nių sąjungos būstinę, susitikom 
su t e n laukiančiais š tabo 
nariais. Prižadėję sąjungiečiams 
grįžti sekančią savaitę pilnos 
dienos pasitarimams, užėjome 
aplankyti kunigą Alfonsą Sva
rinską. Su juo aptarę Lietuvos 
reikalus, grįžome į Vilnių. 

Sugrįžus penktadienio vakare 
į Vilnių, nuo mūsų atsiskyrė 
vyskupo May vadovaujama de
legacijos dalis. Šeštadienio rytą 
n u ma ty tu maršrutu išvyko 
Amerikos vyskupų konferenci
jos pavedimu minėtas vyskupas 
May. vysk. Baltakis, vysk. Los
ton ir du pasauliečiai fundacijų 
pirmininkai Butler ir Carr . Jie 
aplankė Rygą Latvijoj, Gardiną 
Baltarusijoj ir Lvovą Ukrainoj. 

O mūsų kardinolo Joseph Ber
nardin delegacija šeštadienį, 
rugsėjo 1 dieną, išvyko aplanky
ti Lietuvos bažnytinės vado
vybės paskirtas bažnyčias ir 
šventas vietas. P i rmiaus ia 
anksti ryte išvykome į Šiluvą. 

Linksmumas yra savybė, kuri 
tuoj atneša atpildą, kai tik juo 
persiimame. Schopenhauer 

Malda be dievotumo - kūnas 
be sielos. 

Vokiečių priežodis 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Sunku pasakyti kada tos dienos atėjo. Jos neatėjo, 
o įslinko vogčia, nepastebėtos. Kortelių normos 
niekuomet neužtekdavo, bet kol dar tesėjo iš Lietuvos 
atsivežti lašiniai, taip iki Kalėdų dar buvo galima 
verstis. Tik nejauku būdavo jausti, kaip vis daugiau 
ir daugiau dėmesio pareikalauja tas banalus valgio 
klausimas: — kur šiandien kaži bus geresnis štamas? 
..Štamas" buvo Stammgericht valgis, kurį valgyklose 
galėdavai gauti be kortelių, visuomet tik bulvės su 
daržovėmis. Eidamas iš paskutinės paskaitos pasuki 
taip, kad galėtum aplankyti pora restoranų Iejes meti 
žvilgsnį į meniu ir vėl išeini — ne, „Eintopf' Muzie
jaus restorane nevalgysiu, čia jis dvigubai skystesnis 
negu Mensoj. Greit tapo įprasta valgyti po dvejus pietus 
ir dvejas vakar ienes , nes pirmoji porcija t i k 
sužadindavo apetitą. Studentai pasidarė valgyklų žino
vai, vienas kitam perduodavo patirtis. Muziejaus 
makaronų porcija maža, užtat jie negaili kopūstų. 
„Rahmkartoffel" geriausi Mensoj, daržovių -nubos — 
Schlafferhaus. Vakare didžiausios porcijos Foilėje, tik 
ten reikia ilgai laukti ir dažnai pritrūksta vairų vėliau 
atėjus. 

Skonis tuose svarstymuose vaidino mažą rolę, 
skonis visose valgyklose buvo vienodas, svarbiau buvo, 
ar daug bulvių duoda,ar ne. Kartais , kovodami su 
savimi užsisakydavom mėsišką valgį už kuri t ikėdavo 
atiduoti kortelę. Savaitės norma buvo penkm? kortelės 
po 50 gramų, pravalgysi jas valgykloj neturėsi 
pusryčiams dešros. Visi studentai įtarinėjo, kad 

valgyklos mus apsuka. Geriausias įrodymas buvo 
Muziejaus restorano šeimininkas Herr Schmidt. 
Valgyklos gilumoje jis sėdėdamas perdavinėjo padą 
vejoms maisto lėkštes. Jis buvo karikatūriškai storas, 
atrodė, jog jis per storumą net paeiti negalėtų. Ir juo 
maistas į pavasarį darėsi prastesnis, tuo Herr Schmidt 
darėsi storesnis. Štai kur sueina mūsų kortelės! 

Kas dvi savaites išsirengdavau į ilgoką kelionę pės
čiomis pas pažįstamą ūkininką. Su juo buvom susidrau
gavę iš anksčiau, rudenį padėdavau jam nuskinti 
obuolius ir už tai gaudavau obuolių parsinešti namo. 
Dabar aš jam nunešdavau savo cigarečių davinį ir už 
ta i gaudavau kepaliuką duonos. Cigaretės rūkoriams 
buvo pasidariusi tokia pat brangenybė kaip maistas. 
Kaip ekstatiškai būdavo laiminga kelionė atgal iš to 
mažo Hagcloch kaimo. Džiaugsmas, kad nešiesi duoną 
ir žinai, kad kelias dienas nebūsi toks alkanas, 
džiaugsmas kad nesi rūkorius, džiaugsmas, kad tokia 
graži aplinka, apšerkšnoję medžiai, sniegas po kojomis, 
šviesi mėnesiena. Nuostabi žmogaus prigimtis, kaip ji 
moka reikalui esant iščiulpti laimės jausmą net ir iš 
nereikšmingų smulkmenų ir patvirtina norą gyventi. 

Laimės ir nelaimės svarstyklės įgavo kitokią vertę. 
Sykį eidamas pro klinikas, pastebėjau kaip prie sienos 
būrelis žvirblių vienas su kitu besipešdami kažką 
sniege lesiojo. Priėjau pasižiūrėti, o gi jie bandė lesti 
pakelį sviesto, kuris atrodo buvo nukritęs nuo palatos 
palangės. Tai bent diena, tai bent laimė! Visas 200 
gramų sviesto iš dangaus iškritę ir tik truputį žvirblių 
snapelių apibadyti. Bet būdavo ir juodų dienų. Sykį 
valgykloje užsisakiau paprastą bulvių sriubą. Ją 
galima buvo pasirinkti ir su kepeniniu kaldūnu, bet 
aš tos savitės mėsos kortelių jau nebeturėjau. Atėjo 
sriuba, pamaišiau ją ir o. kokia laimė! Sriuboje buvo 
pasislėpęs kaldūnas. Deja nespėjau nei pirmo šaukšto 
paragauti , stalo kaimynė mane sustabdė; — čia aišku 
klaida, ji davusi kuponą su „Loberknoedel". o aš ne. 

sriuba priklauso jai. Buvo pašaukta padavėja teisėjauti, 
taip aišku, klaida, a š turiu atiduoti sriubą kaimynei. 
Kągi, gyvenimo smūgis. Padavėja tuojau atnešė dvi 
sriubas, vieną man, kitą studentei kitoj pusėj stalo. 
Duodama lėkštę, padavėja kažką pašnibždėjo studen
tei į ausį, o ši jai entuziastiškai padėkojo ir pradėjo 
valgyti sriubą bei raikyti joje paslėptą kaldūną. Kaip 
baisu! Aš aiškiai mačiau kaip ji užsisakė paprastą 
sriubą ir nedavė mėsos kupono. Tas kaldūnas mano, 
ne jos! Jį man fortūna padovanojo, o padavėja jį iš 
manęs brutaliai atėmė ir perdavė savo pažįstamai. 
Kokia neteisybė! Moterims mažiau reikia valgyti negu 
man. be to, ji ir šiaip jau stora. Koks šlykštus padavėjos 
nusikaltimas, pasmaugt ją! 

Pamažu, savaitė iš savaitės valgyklos ėmė pilnėti, 
dažnai, nors ir meniu būdavo geras, tekdavo išeiti, nes 
nebuvo vietos atsisėsti Laukti rizikinga, nes per tą 
laiką štamas jau bus išsibaigęs. Verčiau skubėti į 
studentų Mensą, t en spūstis mažesnė. Prie Forelės 
tekdavo jau nuo penktos valandos grūstis prie durų 
eilėj. Juo labiau maistas prastėjo, juo daugiau žmonių 
veržėsi į valgyklas jo valgyti. Vis daugėjo pabėgėlių 
vokiečių iš Rytprūsių, iš Silezijos. Jie, atrodo, iš 
valgyklų ta rp pietų ir vakarienės visai ir neišeidavo, 
tik sėdėdavo ir liūdnai tarpusavy aptarinėdavo savo 
likimą. 

Kopūstai jau kainuoja riebalų kuponą! Kodėl, juk 
taip niekad nebūdavo? Dienos nuotaika likdavo suga
dinta nuo to mažo smūgio, nustumiančio gyvenimo lygį 
dar truputį žemiau. O tokie smūgiai vis dažnėjo. Be
veik nepajuntamai porcijos ėmė mažėti vis viena, kita 
bulvės skiltele, sriubos ėmė vis skystėti. Mes susėdę 
už stalo keikdavom tas skystas sriubas, bet štai jos 
vieną dieną ėmė ir visai išnyko Mes pasilikom sėdėt 
prigauti ir galvodami, kad vis dėlto gerai būtų dabar 
užvalgyti tos. kad ir vandeningos sriubos. 

'Bus daugiau) 
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LIETUVIŲ FONDO 
VEIKLA ST. 

PETERSBURGO 
APYLINKĖJE 

! 

Lie tuv ių fondas praėjusį 
ruden į paskelbė , k a d jau 
sukaupė penkis milijonus do
lerių pagrindinio kapitalo. Ši 
žinia mūsų visuomenėje buvo 
sutikta su džiaugsmu, nes tai 
nee i l in i s laimėjimas mūsų 
išeivijos gyvenime. Tačiau tuoj 
pat Lietuvių fondo vadovybe 
pranešė, kad tai tik pusiau
kelė, jog čia jie savo veiklos 
nesustabdo, nes reikia toliau 
dirbti, iki bus pasiekta 10 
milijonų dolerių suma. 

Šį sykį norime a tkre ip t i 
dėmesį į vieną iš didesnių 
l i e tuv ių vietovių — St. 
Pe te r sburg , Floridoje. Čia 
veikia gyva. stipri ir gerą vardą 
turinti lietuviška bendruomenė, 
o taip pat įvairios kitos patrio
tinės organizacijos. Daugeliui 
lietuviški reikalai labai rūpi ir 
nemaža dosniai juos remia savo 
aukomis, vis dėlto Lietuvių fon
do vardas jų tarpe buvo mažai 
girdimas. 

Prieš 7 metus šviesi prošvaistė 
švystelėjo Lietuvių fondui, kai 
į St. Petersburgą atsikėlė Jani
na Gerdvilienė. Jos vardas daug 
metų buvo gerai žinomas New 
Yorko apylinkėje, nes visuome
ninis darbas jai nebuvo sve
timas. Atvykus į Floridą Janina 
Gerdvilienė tuoj pat aktyviai 
įsijungė į St. Petersburgo lie
tuvių bendruomeninį gyveni
mą, eidama įvairias pareigas 
net keliose organizacijose. Ne
trukus Lietuvių fondo vadovybė 
pakvietė J Gerdvilienę būti 
Lietuvių fondo įgaliotine St. 
Petersburgo apylinkėje. Per 
gana trumpą laiką ji išpopu
liarino fondą, išvystė gražią 
veiklą, kuri nuolat susilaukia 
gerų rezultatų. Kasmet ruošia
mi vajai vis papildo fondo 
kapitalą, ir St. Petersburgo lie
tuvių visuomenės įnašas į Lie
tuvių fondą yra žymiai padidė
jęs. Pasitaikius progai, užkal
binau fondo įgaliotinę Janiną 
Gerdvilienę: 

— Ką J ū s galėtumėt psakyti 
ap ie savo veiklą St. Peters
b u r g o apylinkėje? Kokie yra 
atei t ies veiklos p lana i? 

— 1982 metais persikėlus 
pastoviam apsigyvenimui į St. 
Petersburgą, tuoj pat įsijungiau 
į visuomeninius darbus ir buvau 
išrinkta į LB St. Petersburgo 
apylinkės valdyba, ku r apsi
ėmiau Lietuvių fondo aukas 
tvarkyti . 1984 m. Lietuvių fon
do centro valdyba pakvietė St. 
Petersburgo apylinkės Lietuvių 
fondo įgaliotinės pareigoms. 
Sutikau ir jau pirmais metais 
buvo pravestas vajus ir sureng
tas sėkmingas koncertas. Dėl 
to buvo sur inkta daugiau 
kaip 10,000 dol. ir įstojo j 
Lietuvių fondo eiles 15 naujų 
nar ių . Kitų metų vajai ir 
koncertai davė šiek tiek mažiau 
aukų. Tačiau Švenčiant 1989 m. 
s i dab r inę Lie tuvių fondo 
sukaktį, buvo sutelkta 13,000 
dol. aukų ir įstojo 11 nauju 
narių. O 1990 metai buvo dar 
gausesni aukomis. Taigi, nors 
darbo daug, bet iki šiol sekasi 
neblogai. Ateities darbai , į 
kuriuos įeina aukų telkimo va
jai, vardyno bei nauju narių ver
bavimai ir koncertai, parodys, 
kiek St. Petersburgo visuomenė 
pritaria šiam kilniam tikslui. 

Kitas vajaus renginys balan
džio 17 d. — didysis koncertas. 
Koncertą atliks Lietuvos Vals
tybinės operos solistai: Irena 
Mi lkev ič iū t ė , sopranas , ir 
Virgilijus Noreika, tenoras, ir 
pianistė Gražina Landsbergie
ne 

— Jūs atstovaujate Lietuvių 
fondui St . Petersburge j a u 7 
metus. A r visuomenė yra 
jautr i Lietuvių fondo reika
lams? Kiek a u k ų suplaukė 
p ravedus paskutinį rudens 
vajų? Kiek tūks tant in inkų 
su laukta? 

— Dirbdama pastebėjau, kad 
St. Petersburgo apylinkės visuo
mene palanki Lietuvių fondo 
re ika lams: nor ia i padeda 
įvairiuose darbuose, gausiai 
aukoja ir naujais nariais į 
Lietuvių fondo eiles įstoja. 
Pravedus 1990 metų rudens 
vajų. buvo surinkta daugiau 
kaip 18,000 dol. Aukotojų tarpe 
vienas aukotojas atsiuntė 5,000 
dol. auką, keturi po 1,000 dol., 
trys po 500 dol., o kiti kiek 
rncžiau. Įstojo 8 nauji nariai. 
Aukotojų pavardės buvo pa
skelbtos vietinėse „Lietuvių 
žiniose", „Drauge" ir „Darbi
ninke". 

— Lietuvių fondo vadovybė 
per spaudą plačiai informuo
j a visuomenę a p i e Lietuvių 
fondą, nieko nes lėpdama. 
kaip pvz. apie pajamas, visas 
išlaidas ir pe lno paskirsty
mą. Be to , Lietuvių fondo 
nariai laiškais gauna visą 
fondo apyska i t ą . Kokie y r a 
St. P e t e r s b u r g o apylinkės 
fondo na r ių atsiliepimai apie 
Lietuvių fondą? Ar jie y ra 
pa tenkint i L. fondo veikla? 
Ar yra k a s taisyt ina? 

— Pasikalbėjus su Lietuvių 
fondo nariais, išgirstu įvairių 
atsinešimų: vieni giria L. fondo 
darbus, atsiųstas informacijas 
apie pelno paskirstymą, kiti 
norėtų, kad L. fondas daugiau 
dėmesio į laisvėjančios Lietuvos 
apraiškas kreiptų. Be to, dau
gelio š ios apylinkės narių 
nuomonė, kad Lietuvių fondas 
pergausiai šelpia Amerikoj vos 
gyvuojančias mokyklas ir pasi
tu r inč ius s tuden tus . Jų 
nuomonė — tie pinigai turėtų 
būti paskirti atsikuriančioms 
Lietuvos mokykloms ir studen
tams, kurie norėtų Amerikoj pa
sitobulinti. 

— Iš t i k r o Lietuvių fondas 
ir remia s tuden tus iš Lietu
vos. Pvz . praėjusiais metais 
s tudenta i iš Lietuvos gavo 6 
kar tus d idesnę sumą, negu 
išeivijos s tuden ta i . D a b a r 
užbaigus 5 milijonu kapitalą, 
Lie tuvių f o n d o vadovybė 
r u o š i a s i i š l e i s t i n a u j ą 
papildomą L. fondo vardyną. 
S p a u d o j e ir p e r l a i š k u s 
nariai y r a p ra šomi su auko
mis s iųs t i savo nuot raukas 
tam leidiniui. Kiek nar ių iš 
St. P e t e r s b u r g o apylinkės 
nori tokį v a r d y n ą įsigyti? Ar 
renkate p renumera tas? 

— Lietuvių fondui paskelbus 
naujojo vardyno išleidimo reika
lą, pradėjau raginti fondo 
narius, kad jie siųstų apie save 
žinias bei nuotraukas, o ir patį 
vardyną užsiprenumeruotų. Jį 
galima užsisakyti per mane ar 
tiesiai iš centro. Tuo reika
lu įdėjau skelbimą į St. 
Petersburge Lietuvių klubo 
leidžiamą „Lietuvių žinių" 
vietinį laikraštėlį, kuris išeina 
kas mėnesį ir pasiekia beveik 
kiekvieną fondo narį. Todėl tik 
ateitis parodys, kiek prenume
ratų pavyks surinkti. 

— Pras ive ržęs tautos atgi
mimas tėvynėje mūsų išeivi
jai a tnešė naujus uždavinius. 
Per 40 metų m e s dėjome viltį 
ir aukojome dolerius bei 
patys aukojomės dėl būsimos 
Laisvos Lietuvos. Kaip Lietu
vių fondas t u r ė t ų reaguoti į 
tėvynės laisvėjimą? 

Dr. Kazys Ambrozaitis su St. Petersburgo Lietulvių Fonde ;galiotine Janina 
Gerdvilienė. 

— Kada prasiveržė į 
laisvėjančią Lietuvą galimybė, 
Lietuvių fondas turėtų daugiau 
dėmesio kreipti lietuviškam 
švietimui Lietuvoje, studentų 
stipendijoms daugiau skirti 
paramos, remti universitetus, 
mokyklas, bibliotekas, įvairius 
meno bei spaudos reikalus, skir
t i Lietuvoje rašytojams premijas 
už geriausiai parašytą novelę 
bei romaną, istorinį bei moksli
nį vadovėlį. 

Lietuvių fondo vadovybė nuo
š i rdž ia i dėkoja įgaliotinei 
Jan ina i Gerdvilienei už jos 
rūpestį Lietuvių fondu bei linki 
jai sveikatos ir ištvermės veik

loje, o taip pat -ekmės ruošian
tis koncertui. 

Ta pačia proca Lietuvių fon
do vadovybė dėkoja ir visiems 
kitiems įgaliotiniams už jų 
nenuilstamą rūpestį fondu. Be 
pastovios talkos apylinkėse, be 
įgaliotinių, fondo augimas būtų 
daug silpnesnis Tik visi kar
tu žvelgiame : ateitį, į 10 
milijoną, su viltimi ir pasiti
kėjimu, kad Lietuvių fondas 
augs remdama? kilnius lietuviš
kus darbus, kultūros, meno, 
mokslo, lituanistinio švietimo 
bei jaunimo lietuviškos veiklos 
tiek išeivijoje, tiek tėvynėje. 

Marija R e m i e n ė 

MŪSŲ VISŲ BENDRAS 
RŪPESTIS 

Dėmesys Lietuvos našlaičiams 
Vasario 9 dieną Kultūros 

židinyje Nevv Yorke įvyko Bos
tone susikūrsios organizacijos 
S.O.S. Vaikai suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos Elena Kubilienė, Sigi
t a s Dumčius, S.O.S. Vaikai 
bendrijos narės, Religinė šalpa, 
A . P P L . E . bendrijos atstovės 
bei moterys ir merginos, ku
r ioms rūpi Lietuvos vaikų 
atei t is . Suvažiavimo dieno
tva rkė je savo pranešimus 
padarė S.O.S. Vaikai organiza
cijos Bostone pirmininkė Daiva 
Veitaitė-Neidhart, S.O.S. Vai
kai organizacijos Lietuvoje įstei
gėja Elena Kubilienė, kuri yra 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerijos socialinio ugdymo 
skyriaus darbuotoja, Vilniaus 
miesto deputatė. Savo praneši
mą taip pat pateikė A.P.P.L.E. 
bendrijos direktorė Jūratė 
Krokytė-Stirbienė. Buvo daug 
asmeniškų pasisakymų, įvairių 
pasiūlymų, prasmingų diskusi
jų. Visus suvažiavimo dalyvius 
vienijo bendra meilė Lietuvos 
vaikams, pastangos palengvin
t i našlaičių vaikystę ir didelis 
noras, kad visi pagalbos reika
laujantys vaikai išaugtų pilna
verčiais, laimingais Lietuvos 
piliečiais. 

Elena Kubilienė, kuri atvyko 
į JAV S.O.S. Vaikai organiza
cijos Bostone kvietimu, nuo
širdžiai dėkojo už šią galimybę 
apsilankyti Amerikoje, susipa
žinti su vaikų auklėjimo bei 
lavinimo klausimais šiame 
krašte. 

S.O.S. Vaikai organizacija 
Lietuvoje įsisteigė prieš trejus 
me tus . Jos veikla per šį 
la ikotarpį labai išaugo ir 
išsiplėtė. Šiuo metu yra sie
kiama, kad organizacija būtų 
priimta į tarptautinę S.O.S. 
Vaikai organizaciją. 

Pateiktame E. Kubilienės pra
nešime atsispindėjo motiniška 
meile visiems Lietuvos vai
kams , naš la ič iams. Pati 
būdama vaikų namų augintinė, 
E. Kubilienė gerai žino, kad 
t i ems vaikučiams šalia 
drabužėlių, batukų, knygučių ir 

kitų dalykų, labiausiai reikia 
dėmesio, šilumos. Jiems reikia 
pajutimo, kad jie taip pat yra 
reikalingi ir svarbūs. Todėl, 
Kubilienės žodžiais tariant, visi 
Lietuvos švietimo darbuotojai 
turės įdėti labai daug darbo, 
pakeičiant visuomenės sąvoką 
apie vaikus su negalėmis, apie 
našlaičius, apie šeimas, kurioms 
reikalinga speciali pagalba. 
..Rūpinantis našlaičių namais, 
pirmiausia reikia rūpintis, kad 
tų našlaičių kuo mažiau atsiras
tų", — sakė Kubilienė. 

Didelis dėmesys skiriamas 
motinoms, nor inčioms at
sisakyti savo vaikų. Tuo tikslu 
Lietuvoje pradėtos organizuoti 
motinų stovyklos vasaros metu. 
Penkios tokios motinos jau buvo 
išgelbėtos ir apsisprendė savo 
vaikučius auginti pačios. S.O.S. 
Vaikai organizacija r e m i a 
tokias šeimas, skirdama jiems 
tiek moralines, t iek materiali
nės pagalbos ,,Kai motina 
pajunta, kad ji yra globoje, jai 
atsiranda jėgų ir pasitikėjimo, 
kad ji gali auginti vaiką pat i" , 
— sakė Kubilinė. Be abejo, 
šeimos aplinka, kad ir sunkiau 
galą su galu suduriančios, vis 
tiek vaikui bu- nepalyginamai 
geresnė, negu ir patys geriausi 
vaikų namai Todėl, je igu 
vaikas netenka motinos ir tėvo, 
S.O.S. Vaikai organizaci ja 
kreipiasi į vaiko gimines priimti 
jį į savo tarpą. Taip pavyko 
išgelbėti šeima, naujus namus. 

Šalia darbo -̂ u motinomis ir 
šeimomis organizacija Lietuvo
je dirba didžiulį darbą , 
perorganizuoja vaikų globos 
namus. Ji apibūdino, kad ateity
je turi išnykti paga lb inės 
mokyklos — internatai. Vaikai, 
gyvenantys tokiose mokyklose 
labai atskirti nuo visuomenės. 
Yra siekiama vaikams be tėvų 
įsteigti Vaiku globos namus, ir 
šie vaikai turėtų mokytis vi
durinėse mokyklose kaip ir visi 
Lietuvos vaikai. Visuose vaikų 
globos namuose būtina įsteigti 
mažyliams grupes nuo vienerių 
metų ir la ikyt is t v i r t o s 
nuostatos nep«rkeldinėti vaikų 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, Fla. 
BALFO GEGUŽINĖ 

Balandžio 6 d., šeštadienį, 12 
vai., Balfo 141 skyriaus valdy
ba rengia tradicinę gegužinę ne 
ankstyvesnėj Singer Island, bet 
dar gražesnėj Jupi te r Carlin 
Park vietovėj, kur i yra tik 
apie 2 mylias nuo Juno Beach, 
važiuojant į šiaurę AIA keliu. 
Cia yra didžiulė aikštė auto
mobil iams p a s t a t y t i , puiki 
elektrinė lauko virtuvė, ant 
Atlanto šlaitų, ošiančių palmių 
pavėsyje. Bus patiekiami šilti 
lietuviški pietūs, įvairūs gė
rimai ir loterija. 

Neseniai skyriaus metiniam 
susirinkime buvo išrinkta ši 
nauja valdyba: pirm. inž. Algir
das Olis, vicepirm. dr. Vladas 
Vaitkus, ižd. Valteris Beržins-
k a s , sekr . dr . K a t r i u t ė 
Sodonienė ir valdybos narys 
J o n a s Š t a r a s . Tenka su 
džiaugsmu paminėti, kad trys 
pirmieji valdybos nariai čia dar 
neseniai yra apsigyvenę ir jau 
įsijungė į visuomeninę veiklą. 
Per keletą metų čia Balfui 
gražia i vadovavo Ha l ina 
Ž i tk ienė , o po jos Roma 
Mildažienė. Metinėse geguži
nėse jos gaudavo per 500 dol. 
pelno, o aukų vajaus metu buvo 
gauta 2345 dol. Po ilgesnės per
traukos į valdybą vėl grįžo 
Jonas Štaras ir dr. Katriutė 
Giniot ienė-Sodonienė, kur i 
savanoriškai, be atlyginimo 
buvo išvykus į ligoninę pasi
darbuoti — suteikti sergantiems 
pagalbą. 

Valdyba prašo visus lietuvius 
dalyvaut i šioje gegužinėje. 
Gautas pelnas bus paskirtas 
sausio 13 d., kruvinąjį sekma
dienį okupan to nužudytų 
lietuvių šeimų paramai. 

P . Mikšys 

CLASSIFIED GUIDE 

iš vienų globos namų į kitus. 
Vaikas nuo pat mažens turi 
t u r ė t i pas tovią ir savą 
gyvenamą vietą, kuri bent 
dal inai a t s to tų gyvenimą 
šeimoje. Ateityje planuojama 
steigti tik mažus globos namus, 
tokiu būdu sukuriant jaukesnę 
ir šiltesnę aplinką vaikams. 
Numatoma ruoš t i daugiau 
vaikų specialistų, suteikti jiems 
gal imybes t o b u l i n t i s šioje 
srityje. 

Elena Kubilienė šiltai įver
tino išeivijoje susikūrusių or
ganizacijų veiklą padėti Lietu
vos vaikams. Dėkojo S.O.S. 
Vaikai organizacijai Bostone už 
jau suteiktą didelę pagalbą, už 
šios organizacijos veiklos svarbą 
ateityje. Labai teigiamai buvo 
įvertinta A.P.P.L.E. bendrijos 
susikūrimo reikšmė, kuri dirba 
Lietuvos vaikų auklėjimo ir 
švietimo srityje. 

Sutelkę jėgas Lietuvoje ir 
išeivijoje, mes pajėgsime 
pas iekt i , kad visi mažieji 
lietuviukai, kuriems yra reika
linga pagalba, augtų dėmesin
goje globoje, kad mažos jų 
širdelės niekuomet nepažintų 
didelio vienatvės skausmo. 

A.P.P.L.E. korespondentė 
R a i m o n d a Rukšienė 

REAL ESTATE R E A L E S I A I E 

ATVYKS WALESA 

Lenkijos prezidentas Lech 
VValesa, trijų organizaci jų 
kviečiamas, pažadėjo kovo 24 d. 
dalyvauti pietuose Chicago 
Hilton viešbuty. Tuo ypač 
susirūpinęs Illinois padalinys 
JAV lenkų kongreso. 

GENAI SVARBIAU 
KAIP ČESNAKAS 

Dr. P. Donohue savo sveikatos 
patarimuose „Sun-Times" dien
rašty rašo, kad gerai naudoti 
česnakus, svogūnus ir panašias 
daržoves, bet galutinai amžiaus 
ilgumą apsprendžia ne česna
kai, o iš tėvų ir protėvių 
paveldėti genai. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586 5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

D3 1 

BELL BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kvdzl* Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų piikimas ir pardavimas 
• MLS kompiutetių ir FAX payalb.. 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patatcavima 
• Visi agentai kalba l i e tuv iška ' 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaiti*, Realtor 
Irena Bllnstrubienė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzle Ava. 
Tei. 436-7878 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S amaieaiĮfcia 
ir sąžiningai patarnauja ivaiiau~ ' '>d/ ;o 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a i t ą 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S P d tsfci '!<!., 
Chicago, IL 60629 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas šviesus butas 
antrame aukšte, Marquette Parko 
apyl. Teirautis: 312-737-7202. 

Išnuomojamas pulkus 41/2 
kamb. butas arti bažnyčios; ,,ra-
diant" šiluma, skalbykla. 

Tel. 312-925-9571 

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

Tel . 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

1 0 ° / 0 — 2 0 % — 3 0 % pigiau m 
už apdraudą n-jo ugnies ir aul 
oas mus. 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t l i S t r e t 

T e l . — G A 4 8 6 5 1 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPUANCE CO 

Bear artėti 
Repars' 

1968 

FAST4 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

MAJOf APPUANCE 
SPECIALIST 

• Air Cor»dttioo«ri • Refr-gerotors 
• Fre«r*ri • Gos & EWcTnc Porges 
• Mi<rowovet • WosS«ri • Dfy«rs 

LICENSEO BONOED IMSUHED 
• Ca« for Dstaiis 

NORTH 
6121 m. Addison 312-286-8700 

SOUTH 
3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 

Juozas Ptikattts. Se-v Mg ' 

t® Auksl ' i la : <4 k 
v y r / m o t 
„ V Y T I S " ž ieda i . 

Įvairių dydž ių :r kauvg dem 
tarus, žiedo dydis pritafton 
juvelyras 

TRADII iONS 
P. O. Box 152 

Wor th . IL 60482 
24 va i . 

708-9/4-1782 
Sav. Ed. Lap lmkav 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Chtcngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Shamrock Tuckpo ln t ' r g 
Sąžiningai a ! -

Plytų ir niūiijinio *BM 
Pilnai apdraus' i 
FHA—VA Mpafes" 

Tai . 708-499 3728 
Sav John Ga'vų" '- ' 

PIRMĄ KARTĄ AMERIKOJE 

LIETUVIŠKO KINO FESTIVALIS 
„UŽ NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ'' 
Programoje; Geriausi Lietuvos Kino Studijos paskum^j ų metų 
filmai; kūrybiniai susitikimai su žymiais Lietuvos kino m 
veikėjais, autoriais, režisieriais. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE 
Kovo 22 d., penktadienį, 

7:30 v.v.,.MOTERIS IR JOS KETURI VYRAI", re 
..Vaidybinis filmas, tarptautinio festivalio laureatas. V< i 
vyksta 19 a. Lietuvos pajūry. 

Kovo 23 d. , šeštadienį 
12 v. p.p. „ROMAS KALANTA", rež R Bai.i 

filmas apie jauną lietuvių tautos didvyrį. 

„VAIKAI IŠ AMERIKOS VIEŠBUČIO". Re/ F! 
Vaidybinis filmas, pasakojantis apie KGB jau'-
persekiojimą 

3 v. p.p. „SUGRĮŽIMAS". Rež. P. Abukevičius bok 
Jaudinanti Sibiro kankinių istorija. 

6 v.v. „BILIETAS Į TAJ-MAHAL". Rež A Puip? V 
filmas, pasakojantis, kaip net fizinė mirtis neg 
žmogaus svajonių pokario metais Lietuvoje. 

8 v.v. Bus rodomi dok kadrai, vaizduojantys 
kruvinuosius įvykius Lietuvoje, kuriuos pavyko užn^ v 
gų ir lietuvių kino operatoriams 

JAUNIMO CENTRE 
Kovo 24, sekmadienį 

1 v. p.p. „VAIKAI IŠ .AMERIKOS' VIEŠBUČIO 

3 v. p.p. „SUGRĮŽIMAS", „BILIIETAS Į TAJ-MAHAI 

6:30 v.v. „MOTERIS IR JOS KETURI VYRAI ' . 

BILIETUS galima Įsigyti Vaznallų prekyb< i 
2501 W. 71 St., tai. 312-471-1424. 



Pasaulio Lietuvių centras praneša, kad dr. Leonas Kriaučeliunas 
p. Irena Kriaučeliunienė $10,000 auka tampa Garbės nariais. 

Sveikiname daktarą Kriaučeliūną ir p. Kriaučeliūnienę 
ir kviečiame pasekti jų pavyzdžiu kitus, įsirašant į 

Pasaulio Lietuvių centro Garbės Sąrašą 

ir 

..Laisvės Žiburio"' radijo 25 metų sukaktuvių rengimo komitetas. Iš kairės sėdi: Renata Baliūnai-
tė ir Pranė Ąiuolienė; antroje eilėje: Marytė Wasilnikow, Vitalija Sližienė, Uršulė Povilaitienė, 
Eugenija Kezienė, Marytė Šalinskienė ir Onute Povilaitytė; trečioje eilėje: Ričardas Kezys, LŽ 
radijo vedėjas Romas Kezys. Rimas Bitenas, Petras Palys, „Darbininko" redaktorius kun. Kor
nelijus Bučmys. Petras Baltrulionis, kun. Stasys Raila, Bill Kurnėta, Violeta Galinauskienė ir 
Stasys Karmazinas. 

Nuotr. V. Maželio 

RADIJO „LAISVĖS ŽIBURYS" 

gramos — oanus ir soKiai gro
jant Brolių Kezių orkestrui. 

Sekmadienį, balandžio 21 d.. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
bus atnašaujamos Mišios, dėko
jant Aukščiausiam už suteiktas 
jėgas ir ištvermę LŽ vedėjui, 
rėmėjams bei talkininkams ir 
bus meldžiamasi už tuos LŽ 
rėmėjus, kurie jau yra iškeliavę 
į amžinybę. Mišių metu gie
dos „Čiurlionio" ansamblis. 
Pamokslą pasakys kun. Stasys 
Raila. Po Mišių, parapijos salėje 
trumpas pobūvis su čiurlionie-
čiais ir atsisveikinimas su jais, 
juos namo išlydint. Pobūvio 
vaišėmis rūpinasi Eugenija Ke
zienė. 

Su LŽ ir jo vedėju Romu Keziu 
yra taip susigyventa, kad be jų 
sekmadienių rytai būtų labai 
tamsūs! „Laisvės Žiburiui" 
švenčiančiam 25 metų sukaktį 
linkime, kad jis su savo religine 
mintimi, kultūrine ir politine 
informacija, įvairia lietuviškos 
veiklos apžvalga, lietuviška 
muzika ir daina švytėdamas 
sulauktų ir 50 metų.! 

Lietuviška radijo valandos 
laida „Laisvės žiburys" girdima 
New Yorke ir New Jersey 
kiekvieną sekmadienio rytą 9 
vai. per WNWK. 105.9 bangą, 
pirmą kartą „sužibėjo" 1966 m. 
kovo 20 d. Šiais metais „Laisvės 
Žiburys" (toliau žymėsiu tik 
LŽ), kuriam vadovauja Romas 
Kezys, mini savo gyvavimo 25 
m. sukaktį. 

Reikėjo būti nemažu optimis
tu tikint, kad LŽ sulauks tokio 
garbingo amžiaus. Net ir aš pats 
netikėjau — kartą išsitarė 
Romas Kezys. 

LŽ atsiradimas yra neatski
riamai susijęs su neužmirštama 
manifestacija Madison Square 
Garden ir žygiu į Jungtines 
Tautas 1965 m. lapkričio 13 d. 
Kad tai yra tiesa, patvirtina ir 
R. Kezio kalba pasakyta pirmo-

LANDSBERGIO 
KNYGA IŠLEISTA 

IŠEIVIJOJE 
Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio knyga 
„Atgavę viltį" išleista PLB 
valdybos su papildytu tekstu, 
gausiai iliustruota fotogra
fijomis. Knyga turi daugiau 
kaip 227 puslapių ir apie 50 
fotografju iki 1990 m. gruodžio. 
Medžiaga peržengia Sąjūdžio 
laikotarpį ir veda skaitytoją per 
1990 m. vasario 24 d. rinkimus 
į naujos Lietuvos valdžios 
sudarymą bei Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo aktą — 
1990 m. kovo 11 d. bei ban
dymus užvesti derybas su Mask
va — 1990 m. lapkrity. 

Vytautas Landsbergis pati
kėjo knygos leidimą užsienyje 
PLB valdybai, tai, jeigu ji neštų 
pelno, kad jis būtų skiriamas 
PLB Pagalbos Lietuvai vajui. 
PLB valdybos iniciatyva 
kraš tuose suorganizuotam. 
Pagalbos Lietuvai vajus skiria 
visas savo lėšas tiesioginiai 
Lietuvos AT pirmininko Vytau
to Landsbergio dispozicijai, vyk
dant Lietuvai reikalingus pro
jektus. Po daug trukdymų išėjo 
ši knygelė Lietuvoje vasaros 
gale. Ji išėjo be fotografijų ir 
atspindi Sąjūdžio laikotarpį. 

P . PALYS 

joje LŽ radijo valandos laidoje: 
,,LŽ šaknys glūdi pereitais 
metais įvykusioje lapkričio 13 
manifestacijoje". 

Tą manifestaciją ir žygį į JT 
suorganizavo jaunų vyrų grupė, 
jų tarpe Antanas Sniečkus, Al
girdas Budreckis, Antanas 
Mažeika, Juozas Miklovas ir 
Romas Kezys. Manifestacija ir 
žygis, sutraukęs apie 13.000 
dalyvių, plačiai nuskambėjo 
spaudoje ir radijo bangomis, o 
į lietuvišką visuomenę, kaip 
išsireiškė R. Kezys kalbėdamas 
Chicagoje Vasar io 16-sios 
minėjime: „Ji ūžtelėjo, tarsi gry
no oro banga pro atvirą langą 
vieną pavasario saulėtą rytą... 
tad norėtųsi, kad tos nuotaikos 
stiprintų lietuvių išeivijos viltis 
laisvam ir garbingam tautos 
gyvenimui, kad geroji viltis tap
tų stiprybės ir ištvermės šal
tiniu". 

Kad ta „gryno oro banga", 
greit neišblėstų, manifestacijos 
organizatoriai nu t a r ė suor
ganizuoti New Yorke lietu
viškos radijo valandos laidą. 
Organizatoriai savo tikslus taip 
nusakė: „Mes pasirinkome radi
jo kelią informuoti mūsų 
visuomenę apie rusiškojo 
komunizmo padarytą skriaudą 
mūsų tautai, supažindinti oro 
bangomis pasiekiamą visuo
menę su lietuvių laimėjimais 
politinėje, mokslinėje ir bendroj 
kultūrinėj veikloj, iškelti — kas 
girtina, kartais nepraleisti ir to. 
kas peiktina, branginti — kas 
vertinga ar kilnu, nepataikaut 
menkaverčiams poreikiams". 
LŽ nuo šių tikslų ir po 25 metu 
nėra atsisakęs. 

Radijo valandos laida buvo pa
vadinta „Laisvės Žiburys". 
Pradžioje pirmoji valandos pusė 
buvo lietuviška, o antroji — 
angliškai. Lietuviškąją dalį 
tvarkė Romas Kezys, o 
angliškąją — Antanas Mažeika. 
Po kurio laiko A. Mažeikai iš 
New Yorko išsikėlus, angliškąją 
dalį vedė Daiva Kezienė. Vėliau 
angliškosios dalies buvo visai 
atsisakyta, visą valandą ski
riant lietuviškai. 

LŽ išlaikymas nėra lengvas. 
Tiek praeityje, tiek ir dabar 

susiduriama su finansiniais 
nepritekliais. Nežiūrint radijo 
klubo narių metinių įmokėjimų 
ir rėmėjų aukų, tas išlaidų 
nepadengia. Todėl, norint išlai
kyti LŽ tolimesnę egzistenciją, 
teko ieškoti kitokios išeities. 
Buvo nutarta ruošti renginius. 
Nutarimą vykdant, renginiai 
buvo suruošiami du kartus per 
metus. Visuomet stengtasi, kad 
renginiai būtų aukšto meninio 
lygio, net ir rizikos nesibijant. 
Didelės drąsos reikėjo 
pas ikvieč iant iš Chicagos 
lietuvių operos kolektyvą (apie 
100 asmenų) su opera „Gra
žina". Kiti koncertai: Metro
politan operos sol. Lilijos Šuky
tės, Clevelando tautinių šokių 
ansamblis su 50 šokėjų (du kar
tus) „Grandinėlė", „Čiurlionio" 
ansambl i s (du kar tus ) ir 
pagaliau, okupantui varžtus 
kiek atleidus, buvo pakviestas 
ir iš Lietuvos atvyko muzikinis 
lietuviško folkloro vienetas 
„Ratilio". Richmond Hill gim
nazijos didžiulė salė buvo pilnu
tėlė. Džiaugėmės jų atliktomis 
dainomis, susijaudinę dali
nomės jų atvežta lietuviška 
duona, kar tu skandavome 
Lietuva. . . ir nenor ia i su 
sudrėkusiais skruostais skirs-
tėmės į namus. Ir taip LŽ savo 
klausytojams padovanojo net 48 
renginius, kurie niekuomet į 
juos atsilankiusių neapvylė. 

LŽ daug pasidarbavo pagelbė
damas bėgliams iš Lietuvos: V. 
ir G. Simokaičiams, P. ir A. Bra
ž inskams ir S. Kudi rka i . 
Tuomet apie juos LŽ ne tik 
skelbė informaciją radijo ban
gomis, bet jo vedėjai Daiva ir 
Romas Keziai tuo re ikalu 
organizavo demonstracijas, 
apeliavo į Baltuosius rūmus. 
Kongresą, Valstybės depar
tamentą ir rašė į amerikietiškus 
laikraščius. 

Garbinga LŽ 25 metų veiklos 
sukak t i s bus iški lmingai 
paminėta balandžio 20-21 d. 
Šeštadienį kultūros Židinyje, 
Brooklyne, NY, įvyks trumpa 
akademija, kurios metu bus pa
gerbti LŽ rėmėjai — veteranai. 
Meninę programos dalį atliks 
ansambl i s iš Clevelando 
„Čiurlionis", vadovaujamas 
muz. Gedimino Purlio. Po pro-

CHICAGOS ŽINIOS 

P R I V E R S N A U D O T I 
D I R Ž U S 

JAV transporto departamen
tas paskyrė Illinois valstijai 
25,000 dol., kad tos lėšos būtų 
panaudotos priversti automo
biliais važiuojančius daugiau 
naudoti diržus ir tuo būdu 
sumažinti mirt inas susisiekimo 
nelaimes. 

U Ž S I D A R Y S 
K O N S E R V A T O R I J A 

Pagarsėjusi American muzi
kos konservatorija Chicagoje. 
gyvavusi 105 m., paskelbė, kad 
nuo gegužės užsidarys. Pasku
t in iu metu ji veikė Stevens 
pastate , 17 N. State gatvėje. 
Jo s tudentų skaičius mažėjo, o 
išlaidos augo. Norėta ją jungt i 
su Roosevelt universitetu, bet 
tas p lanas nebuvo įvykdytas, o 
dabar nebėra lėšų pa ta lpų 
nuomai ir algoms. 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

Aus t r a l i j o j m i r u s , jo mot iną A N T A N I N Ą 
HORNIENE, sesę MEILUTĘ RULIENĘ ir jos vyrą 
PETRĄ nuoširdžiai užjaučiame 

Onutė Šiaudikienė 
Birutė ir Kazys Sekmakai 
Vincentina ir Jonas Jurkūnai 

Mylimai draugei 

A.tA. 
MARIJAI KIZIENEI 

mirus, jos vyrui ANTANUI, d u k r a i VIDAI re iškiu 
gilią ir nuoširdžią užuojautą. L iūd in t i 

Salomėja Skaudienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

A.tA. 
istorikei MARIJAI KIZIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą re i šk iame jos vyrui 
ANTANUI KIZIUI ir dukrai VIDAI 

Dr. Marija ir Jonas Karkai 
Dr. Rimantas ir Aušra Karkai 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

Ir dideli gyvenviečių atstumai nenu
traukė šeimos meilės ryšių, ilgesio 
jausmų!.. 

Kai Australijoje artimieji draugai, 
giminės atsisveikino su 

A.tA. 
RAIMUNDU HORNU, 

mes, ji pažinoję, toje pat dienoje meldėmės 
Beverly Shores bažnyčioje, dalijomės liū
desiu su jo mamyte ANTANINA HOR-
NIENE, seserim MEILUTE RULIENE ir 
jos vyru PETRU, reiškėme gilią užuojautą. 

K. ir M. Ambrozaičiai 
Rūta A-bienė 
G.ir V Balukai 
E. ir D Bartkai 
Julija 3ubinienė 
J. ir A Dagiai 
Jadiyc i Dambrauskienė 
J. ir A Daugvilos 
J. ir Z Galiniai 

G. ir Z. Mickevičiai 
Leonas Nekus 
J. ir D. Noreikos 
Hr. ir D. Novickai 
J. ir Pr. Pakalkos 
V. ir J. Peseckai 
K. ir E. Pociai 
A. ir D. Prapuoleniai 
V. ir E. Rodžiai 

k a d at idaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Sou thwes t H w y . * Palos Hi l ls 
9236 S. Roberts R d . * Hickory Hil ls 

2424 W. 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Severir.i Janulytė 
Pr. ir D. Jarai 
V. ir Ir Jonynai 
J. ir S Jurkšaičiai 
V. ir h Kasniūnai 
J. ir 0 Kavaliūnai 

Beveriy Shores, Ind. 

Ada Sutkuvienė 
Elena Šileikienė 
Julija Vailokaitienė 
Adolfas Valeška 
Irena Valiulienė 
J. ir N. Vazneliai 

• 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2^33 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. kovo mėn. 19 d. 

x Lietuvių ka ta l ikų gydy
tojų Gajos korporacijos 
šios ir susikaupimas bus kovo 
24 d.. Verbų sekmadienį. Atei
tininkų namuose Lemonte. Šv. 
Mišios bus 10 vai. ryto, pus
ryčiai H vai. > valdybos 
pranešimai 11:45 vai. Dr. Aras 
Zlioba 12 vai. rodys skaidres ir 
diskutuos ..Kelionė \ Afriką -
akių gydymai ir chirurgijos 
vis Afrikoje ". Visi kviečiami 
da lyvaut i su šeimomis ir 
svečiais. 

x Kun. An tanas Saula i t i s 
S.J.,š; sekmadienį, kovo 24 d., 
12 vai. atnašaus šv. Mišias Be-
verly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje. Velykinio susikaupi
mo maldose dvasioje jungsimės 
su Lietuva, prašydami Dievo 
palaimos kovoje dėl laisvės su 
Sovietų komunistais. 

x Solistas An tanas Pava 
sar is atliks tenoro partijas reli 
giniame koncerte Svč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje kovo 24 d. J i s 
dainavo Caracas operoje Vene-
cueloje nuo 1955 iki 1962 metų. 
Chicagos Lietuvių Operoje 
atliko lordo Artūro vaidmenį 
Donizetti operoje ..Lucia" 1979 
metais. Šiuo meti 
gyvena Californijoje. 

x Muz. Arv> das ir sol. Nelė 
Palt inai , gyveną Vokietijoje, 
Margučio pakviesti, netrukus 
koncertuos JAV ir Kanadoje. 
Chicagoje koncertas rengiamas 
balandžio 7 d.. Clevelande — 
balandžio 13 d.. Toronte — 
balandžio 16 d. Kviečiama atsi
lankyti i rengiamus koncertus. 

x Suva lk ieč ių d r a u g i j o s 
metinis susirinkimas bus kovo 
22 d., penktadienį. 1 vai. po 
pietų Z. Kojak salėje. Visi nariai 
kviečiami dayvauti. Reikės ap
svarstyti visų metų veiklos pla
nus ir pasivaišinti. 

x R a s t i a k i n i a i Marijos 
aukšt. mokykloje po ..Draugo" 
koncerto. Akinius galima atsi
imti Marijos mokyklos raštinėje 
tarp 8 vai. ryto ir 3 vai. p.p. 

x L i e t u v o s V a l s t y b i n ė s 
Operos solistų - Irenos Milke
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertai įvyks Bostone 
balandžio 7 d., Baltimorėje 
balandžio 14 d., St. Petersbur 
ge balandžio 17 d.. Los Angelėje 
balandžio 21 d., Čikagoje balan
džio 27 d., Detroite balandžio 28 
d., Clevelande gegužes 5 d. Ren
gėjas — Lietuvių fondas. Bilie
tus jau galima įsigyti pas vie
tovių Įgaliotinius. Čikagoje — J. 
Vaznelio prekyboje. 

(sk) 

x Select Wines & L iquors . 
3018 Hobson Rd.. Woodridge. 
IL 60517 pristato gėr imu-
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk; 

x I ie tuva Amerikos Televi
zijoje II dalis. Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodant' Sovietu 
smurtą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomyh- itstatymą. 
Spaudos rūmų užėmimas 
k ruv inas i s <madie? 
nužudytųjų laidotuves, emocin 
ga lietuvių demonstracija B 
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos ir da inų 
montažas Jrekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun 
timu $35.00 Čekį su savo 
adresu siųsti: F. Kon tau t a s . 
747 E. Broadway, So. Boston, 
MA 02127. Tel. 617 268-5876. 

x Svč . M. Mari jos Gimimo 
p a r a p i j o s bažnyčioje kovo 25, 
26 ir 27 dienomis, pirma-
d ien į - t r eč iad ien į , p r a v e s 
susikaupimo dienas kun. Jonas 
Kidykas, SJ. šv. Mišios ir pa 
mokslai bus 9 vai. ryto ir 7 vai. 
vak. 

x D r . J o v i t a K e r e l y t ė , 
dantų gydytoja, kalbės Vyres
niųjų lietuvių centre kovo 20 d., 
trečiadienį. 2 vai. po pietų. Jos 
tema — „Sveiki dantys — gera 
sveikata- '. Kviečiami visi atvyk
ti ir pasiklaus 

x D a i n a v o s a n s a m b l i s 
r e n g d a m a s i s Dainų šventei, 
repetuoja Jaunimo centre. Jo 
meninis vadovas yra Darius 
Polikaitis. Mėtai Gabalienei. 
ilgametei ansamblio valdybos 
pirm. pasitraukus, įjos vietą iš
r inkta Danguolė Ilginytė. 

x L ie tuv ių Muzikos šven
tės proga įvyks iškilmingas 
banketas gegužės 26 d. Con-
tessa Del Mar pokylių salėje. 
Banketą organizuoja Marija 
Remienė, Genė Rimkienė ir 
Dalia Dundzilienė. Ten pat bus 
ir jaunimo banketui skirta salė. 
J a u n i m o banke tu rūp inas i 
Ramutė Kemežaitė. Bilietus į 
abu banketus galima įsigyti J. 
Vazne l io prekyboje. Vietų 
ska ič ius yra r ibotas, todėl 
prašoma užsitikrinti vietas iš 
anksto. 

x D a i n ų šventės r eng imo 
komi t e tu i vadovauja sol Vacį. 
Momkus. Komitetas intensyviai 
dirba, kad švente sėkmingai 
praeitų. Didžiausias rūpestis 
y ra lėšos. Tad visuomenė 
kviečiama šį renginį stipriau 
paremti. Visais šventės klau
simais skambinti V. Momkui. 

x Kryž iaus kelias ir šv. Mi
šios bus aukojamos padėkai ir 
atsiteisimui šį šeštadienį, kovo 
23 d. 5:30v.v. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Ž i d i n y s malon ia i 
kviečia dalyvauti. 

fsk) 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei auko jo : po $500 dr. Thomas 
ir Dainė Quinn, kun. M. Kirki
las, po $250 R. ir E. Balčiūnai, 
dr. ir p. Rimgaudas Nemickas, 
po $100 Jonas J. Lukas, J. N. 
Šumskis. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. Prašome remti šven
tę, siųsti aukas: L i t h u a n i a n 
Mus ic Fest ival , P . O. Box 
29485, Chicago, IL 60629-
0485. 

(sk) 

x Pasau l io Lietuvių cen t ro 
svarbus informacinis susirin
kimas įvyks sekmadieni, kovo 
24 d. 12:30 v. p.p. Visi kviečia
mi. 

(sk) 

x N o r ė d a m i a tšvęs t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Balti jos res
t o r a n ą , 8100 R o b e r t s Rd., 
J u s t i c e , II. tel . 1-708-458-1400. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan 
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg ..Žal
girio" dešros. 2 kg ..Suvalkie
t iškos" dešros, 1 kg ,,Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
ka ina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 Sou th 79th Ave., 
H ickory Hills, III. 60457. Tele
f o n a s (708) 430-8090. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tant iems iš Lietuvos Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
t ikimą ir persodinimą New 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis . 
G . T . I N T E R N A T I O N A L , 
I N C . , 9525 S. 79th A>e„ 
H i c k o r y Hills. IL. Tel . (708) 
4307272. 

(sk) 

x l Lietuvių F o n d o rengia
m ą koncertą, kur is įvyks 
balandžio 27 d. Jaunimo centre, 
b i l i e tu s galima įsigyti J . 
Vaznelio prekyboje. Koncertą 
atliks Lietuvos valstybinės ope
ros solistai Irena Milkevičiūtė ir 
Virgilijus Noreika ir pianistė 
Gražina Landsbergienė. 

x Kovo 8 dieną į Balzeko 
Lietuvių kul tūros muziejaus 
svetainę vėl susirinko naujieji 
ateiviai ir svečiai iš Letuvos 
paklausyti real estate specialis
to Vlado Maželio paskaitos bei 
p r a k t i š k ų p a t a r i m ų ap ie 
gyvenimą Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Jai baigiantis, susi
rinkusiems buvo pristatytas 
Stanley Balzekas, pats buvęs 
paskaitoje. Svetainės šeimi
ninkė Gailutė Valiulienė pasi
rūpino, kad svečiams netrūktų 
valgio ir gėrimų. Kitas susiti
kimas įvyks balandžio 12 dieną, 
penktadienį. 

x Dr. Adolfas i r J a d v y g a 
D a m u š i a i įsigijo bilietus į 
„Draugo" rengiamą koncertą ir 
dar paliko 20 dol. auką dien
raščiui paremti, už ką jiems 
„Draugas" yra dėkingas. 

x Pennsylvanijos guberna
tor ius Robert P . Casey pasky
rė iš naujo į etninių grupų 
sudėtį lietuvių atstovą Stasį A. 
Gečį, kuris tas pareigas gerai 
anksčiau yra ėjęs. Tai pranešė 
gubernatoriaus padėjėjas Mark 
S. Singel. 

Šv. Kazin?..ero parapijos salėje Los Angeles Spindulio ansamblis pagerbia dainomis diplomatinį 
korpusą betuvių Kovo 11d. minėjime kovo 10 dieną. 

Nuotr. Ed Cicėno 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
METINIS „DRAUGO" 

KONCERTAS 

Kaip kasmet, ..Draugo" ren
ginių komitetas >urengė gražų 
ir didingą koncertą kovo 17 d. 
Koncerte pasirodė Los Angeles 
kvartetas, susidainavęs ir pasi
r inkęs dainas, visiems supran
t a m a s ir ar t imas š i rdžia i . 
Dainavo Rimtautas Dabsys, An-

[ Lietuvos Vyčių 36 kuopos t anas Polikaitis, Bronius Seliu-
pirmo ir antro laipsnio teikimo kas ir Emanuelis Jarašūnas. 

imas bus balandžio J i ems akompanavo pianistė 
Raimonda Apeikytė. Veidai 
daugeliui pažįstami, bet dai
navimas ir pianino garsai ne vi
s i ems g i rdė t i ir v i s iems 
nuotaiką kelią. 

Marijos aukšt. mokyklos salė 
dėkinga kvartetui ir pianistei, 
nes gali prieiti prie krašto, kad 
klausytojai visas dainas gerai 
girdėtų ir visus dainininkus bei 
pianistą gerai matytų. įžangai 
žodį tarė ir visus gerai nusitei
kęs apie spaudą kalbėdamas 
kvarteto dalyvis R imtau ta s 
Dabšys. Tai buvo lyg koncerto 
a t i d a r y m a s ir p r o g r a m o s 
pradžia. 
Paskui kvartetas dainavo 

„Grąžinkit laisvę — žodžiai Z. 

mėnesi. Apie tai smulkesnių 
žinių suteiks Vai Vilūnas. 

x Superior b a n k a s prane
ša, kad pirmą kartą turi namų 
pirkimo skyrių ir duoda 
paskolas. Bet pirmiau reikia 
pas iskambint i t e l . 
708-916-4100. 

x Casimir Čikotas , Delran, 
N.J., „Draugo" garbės prenu
meratorius, bendradarbis, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Lemonte, balandžio 7 d., 
sekmadienį, 12 v. Pasaulio 
Lietuvių centro Moterų komi
tetas puoselėdamas ir tęsdamas 
lietuviškas tradicijas, rengia D a u t a r t 0 ) muzika B. Budrumo, 
„Velykų stalą" Centro didžiojoje N e m u n a s a t v e s _ z o d ž . D . Ur-
salėje. Stalus ir pavienes vietas n e v i c i u t ė s , m uz . J. Venckaus. 
užsisakyti administracijoje, tel. K a i n i š k ė s m ū š i s _ partizanų 
(708) 257-8787. d a i n a m u z A Mikulskio Tikiu 

( s k ) — žodž. V. Aido, muz. R. Apeiky-
x Beverly Shores , Sv. Onos t e s P o š i ų d a i n ų b u v o A n t a n o 

b a ž n y č i o j e , Velykų susi- P o l i k a i č i o ^ ^ t a i p p a t v i s u s 
kaupimo pamaldos bus sekma- g e r a i n u t e i k e s i r d a v ę s a t s i . 

kvėpti lyg pertraukoje, ypač, 
kad jis kalbėjo iš labai ilgo po
pieriaus, bet trumpą kalbą. J is 
prisiminė ir kvarteto 25 metų 
sukaktį. 

Toliau kvartas dainavo Gyve
nimo pagunda — žodž. A. Kar
velytės, muz. G. Gudauskienės, 
Gvazdikai — liaudies dainų jun
ginys, arranžuotas A. Jurgučio. 
Lineli, lineli — dainų junginys 
E. Jarašūno, arr. A. Jurgučio, 
Pavasariniai vejai — žodž. V. 
Bložės, arr. A Jurgučio. Vėl 
trumpai leido atsikvėpti Bro
nius Senukas savo žodžiu, kuris 
buvo humoristinis, gerai išmąs
tytas ir meniškai perteiktas 
apie „Draugą" ir draugus... 

Po B. Seliuko žodžio kvar
tetas, padainavo patriotiškas ir 
skambias damas: Tėvyne — 
žodž. J. Mažeikos, muz. B. 
Budriūno, Kampelis — žodž. A. 
Kačanausko. arr. A. Jurgučio, 
Šiaurės pašvaistė — žodž. B. 
Brazdžionio, 'nuz. S. Sodeikos, 
Aras — žodž A Butkaus, arr. R. 

Šv. Mišias atnašaus kun. An
tanas Saulaitis, SJ. 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI J LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU l NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x AUKŠTOS KOKYBĖS 
RŪKYTOS DEŠROS, PA-
LENDVICA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Ch icago , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame O R O LINIJA I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

Babicko. Žodis, kurį nuo
taikingai perteikė Emanuelis 
Jarašūnas. Tai vėl buvo atsi
kvėpimas kvartetui ir klausy
tojams. 

Po E. Jarašūno humoristinės 
kalbos buvo dainos, kuriose tai 
vienas, ta i kitas balsas labiau 
pasirodo, būtent Kai du stos — 
žodž. A. Gustaičio, muz. R. Apei-
kytės, Rožių tango — muz. A. 
Mrozinsko ir Piršlybos — muz. 
J . J u š k e v i č i a u s , a r r . A. 
Jurgučio. 

Publikai nesustojant ploti, 
kvartetas dar davė bisui Prie 
šaltinėlio ir vėliau humoristinę 
dainą Apynėlis. 

Tai buvo koncertas, kuris savo 
nuotaika ir dainų žodžiais la
bai tiko šių dienų galvojimui, 
daugeliui įvykių ir patiems 
klausytojams. J ie yra išsiilgę 
lietuviškų patriotinių ir kartu 
meniškų dainų. Šis Los Angeles 
vyrų kvartetas ne be reikalo 
vadinamas lietuviško gyvenimo 
pažiba, nes jis tiek savo dai
nomis, tiek humoristiniu ir 
nuoširdžiu žodžiu, tiek artimu 
širdžiai patrauklumu, muzikos 
ir dainų atlikimu yra visai 
lietuvių visuomenei artimas ir 
suprantamas. Jie gali gerai 
dainuoti bet kuriame renginy, 
ypač kad t u r i labai gera 
akompaniatorę R. Apeikytę ir 
puikią režisūrą, kurioje 
jaučiama Petro Maželio ranka. 

Po koncer to kva r t e t a s , 
akompaniatorė, renginių komi
tetas, visi menininkai ir drau
gai buvo pakviesti vaišėms į 
Marijonų svetainę. Prie vaišių 
stalo buvo ne tik kvartetas ir ar-
t imieji , bet ir dainininkų 
giminės ir globėjai. Buvo 
pasakyta keletas kalbų ir sugie
dota Ilgiausių metų. Kalbėjo 
sveikindamas Marijonų provin
cijolas kun. Viktoras Rimšelis, 

renginių komiteto pirmininkė 
Marija Remienė ir kt. Buvo 
pasveikintas Antanas Rudis jo 
a š tuon iasdeš imt metų 
sukakties proga, taip pat besi
artinančioms vardinėms — šv. 
Juozapo dienai. 

Visi buvo patenkinti ne tik 
koncertu, bet ir vaišėmis bei 
tru:.ipomis kalbomis, kurios 
neužėmė daug laiko ir nebuvo 
nuobodžios. Tokių pabendra
vimų ir tokių koncertų Chicagos 
visuomenė laukia. Tai labai ver
tina ne tik spaudą, bet ir meni
nį pasirodvmą. 

P. S. 

LB CICERO APYLINKĖS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, kovo 10 d., įvyko 
Lietuvių Bendruomenės Cicero 
apylinkės narių metinis susi
rinkimas. Nors Cicero kolonijoje 
lietuvių gyventojų skaičius yra 
žymiai sumažėjęs, dar yra 
žmonių, kurie nesibijo ateiti į 
metinį susirinkimą ir sekan
tiems metams išr inkt i LB 
valdybą. Čia galima padrąsinti 
tuos Cicero lietuvius, kurie 
vengia metinių susirinkimų, 
nes tuomet yra renkama nauja 
valdyba ir jie prisibijo, kad 
kartais nebūtų prievarta įparei
goti LB tarnybai. Kaip kitais 
metais, taip ir šįmet susi
r i nk imas buvo praves tas 
demokratiškai ir niekam per 
prievartą nebuvo užkrautos 
pareigos. Tad t ikimės, kad 
kitais metais mūsų apylinkės 
lietuviai dalyvaus metiniame 
susirinkime taip pat gausiai 
kaip ir kituose LB renginiuose 
Ciceroje. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
Raimundas Rimkus, pasveikin
damas susirinkusius ir jiems 
padėkodamas. Susirinkimui 

x Pavasar: tik t a u ! Pama
tykime nauj. ,sias pavasario ir 
vasaros mad;..- balandžio 14 d., 
sekmadienį, 1 \ a l p . p . Pasaulio 
Lietuvių cent-- tradicinėje Ma-

aius užsisakyti 
,oje, t e l . (708) 
'•4 paroda PLC di-

Lemonte. 
(sk) 

dų parodoje, 
adminis t rac 
257-8787. Ma 
džiojoje salei 

Islandijos generaline konsule l̂ os Angeles Halla Linker kalba Lietuvos 
Nepriklausomybes atkūrimo minėjime. Islandija pirmoji pripažino Lietuvą 
de facto. Nuotr Eivydo M. Cicėno 

IŠ ARTI IR TOLI 
VOKIETIJOJE 

— Kun. Karolis Fulstas , SJ, 
vasario 24 d. mirė Blazieno jė
zuitų kolegijoje, sulaukęs 88 
metų amžiaus. J i s buvo vokie
tis, ilgai dirbęs Lietuvoje jėzui
tų vedamoje gimnazijoje ir 
Kunigų seminarijoje, gera i 
išmokęs lietuvių kalbą ir net 
parašęs vokiečių-lietuvių kalbų 
žodyną, kuris karo metu buvo 
sunaikintas. Kauno jėzuitų gim
nazijoje jis dėstė graikų, lotynų 
ir vokiečių kalbas, seminarijoje 
lotynų kalbą ir filosofiją. J i s iki 
mirties domėjosi Lietuva ir 
skaitė lietuvišką spaudą. 

J . A. V A L S T Y B Ė S E 

- Har t fordo Berželio t au
tinių šokių g r u p ė nuoširdžiai 
visus kviečia į jų metinį koncer-
tą-vakarą, kuris bus šeštadienį, 
balandžio 20 d., 7 vai. vakaro 
Šv. Andriejaus parapijos salėje, 
New Britain, CT. Programą 
atliks Berželio šokėjai ir daini
ninkai iš Lietuvos. Bilietus įsi
gyti ir stalus užsakyti prašome 
pas Dalią Dzikienę tel. 521-6028 
arba pas Liną Balsį te l . : 
729-8815. 

— Vytautas Maželis, žymus 
fotografas, rengiasi išleisti foto
grafijų knygą, kurioje bus 
sudėti įvairūs portretai ir pa
vadinta „Veidai išeivijoje". 

pirmininkauti pakvietė dr. 
Petrą Kisielių, o sekretoriauti 
Eleonorą Radvilienę. Pereitų 
metų visuotinio susirinkimo 
protokolą, r a šy tą Česlovos 
Bačinskienės, perskaitė Ju l ius 
Balutis. Po to , LB Cicero 
apylinkės metų veiklos prane
šimą padarė pirmininkas Rai
mundas Rimkus. Susirinkimo 
dalyviai buvo labai patenkinti 
valdybos veikla ir išreiškė 
padėką entuziastišku plojimu. 

Iždininkas Ričardas Andrišiū-
nas padarė pranešimą apie fi
nansinį stovį. Nors Cicero ne
gausi kolonija, bet į iždą per 
metus laiko įplaukė per 5,000 
dol. Didžiausios aukos — per Va
sario 16-tos Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimus. Ta proga 
suaukotos aukos skiriamos LB 
krašto valdybai, nebent auko
tojas pageidauja savo auką skir
ti kitai lietuviškai institucijai. 
Kitomis progomis sutelktos lė
šos paskirstomos įvai r iems 
lietuvių veiksniams. Be to. 
reikalinga paremti ir parapiją, 
nes naudojamės jos patalpomis. 

Anelė Šulaitienė, Antanas Za-
ilskas ir Julius Paulėnas -— iš
tvermingi LB revizijos komisijos 
darbuotojai. Anelė Šulaitienė 
padarė revizijos komisi jos 
pranešimą. Iždininko R. Andri-
šiūno finansinė atskaitomybė 
vedama tvarkingai, visos išlai
dos pateisintos kvitais. Ilga-
mečiui revizijos komisijos nariui 
Juliui Paulėnui išvykus į Kana
dą nuola t in iam gyvenimui, 
linkime geros sveikatos ir sako
me ačiū už jo darbą. Jo vietą 
užimti susirinkimas išrinko 
Igną Ruginį. 

LB valdybos nariai Genė 
Gečienė ir Vytautas Stakys irgi 
apleido Cicero — išsikėlė į šiltą 
kraštą Floridą. L. Bendruomenė 
jiems dėkoja ir linki ten įsi
jungti į lietuvišką veiklą. 

Šių metų naujai i š r ink ta 
valdyba: Raimondas Rimkus. 
Mindaugas Baukus, Aldona 
Baukienė, Jan ina Ruginienė, 
Ona Venclovienė. Antrus metus 
valdyboje liko: Ričardas Andri-
šiūnas, Julius Balutis, Kostas 
Dočkus, Dana Pareigienė. 

o.v. 

Advokatas Jonas Gibaiti*-
624? S. Kedzie Avenue 

( hirago, I I 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 
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