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Nauja Sovietų 
agresija Lietuvoje 

Kremliaus dviguba taktika 
apgaut i Vakarams 

Parašiutininkai okupuoja pastatus visoje Lietuvoje 

Vilnius . 1991 balandžio 24. 
(LIC) - TSRS Vidaus reikalų 
ministerijos kareiviai šiandien 
užėmė banką Naujojoj Vilnioj. 

Pasak užsienyje besilankančio 
Aukšč iaus ios ios t a r y b o s 
deputato Arūno Degučio, banko 
patalpomis dalinosi dvi grupės: 
Agropramoninio banko sky
r iaus tarnautojai, kurie yra 
lojalūs Lietuvos Respublikai, ir 
TSRS jurisdikcijoj veikiančio 
Komercinio banko darbuotojai, 
esntys pavaldūs Maskvai. 

Degutis telefonu iš Briuselio 
pranešė, kad AT pirm. Lands
bergio kabineto žiniomis, banką 
okupavo OMON kareiviai, t.y. 
juodosios beretės. J ie nuvarė 
banką saugojančius Lietuvos 
po l i c in inkas ir jį a p s t a t ė 
savais sargybiniais . Bankas 
dabar yra pilnoj TSRS kontrolėj. 

Už imta ir k a s a 
Lietuvos Eltos koresponden

tas Romualdas Česna pranešė, 
kad sovietų kareiviai taip pat 
banke jėga įsiveržė j Agro-pra-
moninio skyriaus kasą. kur 
la ikomi p i n i g a i . Sov ie tų 
kareiviai sakė, kad jie vykdo 

TSRS Vidaus reikalų ministro 
Boris Pugo įsaką apsaugoti 
bankus. Turimomis žiniomis, 
nebuvo sužeistųjų. 

AT pi rmininkas Vytautas 
Landsbergis apie 12:20 vai. 
popiet Vilniaus laiku telefonu 
susisiekė su TSRS vicepremjeru 
ir derybų komisijos su Lietuva 
p i r m i n i n k u V. Dogužijevu. 
užprotestavo šį veiksmą ir 
išreiškė susirūpinimą dėl toli
mesn ių TSRS provokaci jų 
Lietuvos teritorijoje, ypatingai 
galimais žygiais prieš kitas 
banko įstaigas Respublikoje. 
Dogužijevas Landsbergiui tvir
tino, kad problemos tarp Lietu
vos ir TSRS bus sprendžiamos 
ne jėga, o politiniu keliu ir 
ekonominėm sutart im. 

Atrodo, kad Kremlius prieš 
Lietuvos valstybę vykdo naują 
dvilypę taktiką, kur i reiškiasi 
„raminančiu" dialogu iš vienos 
pusės, ir smurtu prieš jos nepri
klausomas institucijas iš kitos. 
Manoma, kad tokiu palaipsni-
niu jėgos naudojimu Kremlius 
stengiasi destabilizuoti Lietuvos 
Respublikos padėtį, neiššau
kiant stiprios Vakarų reakcijos. 

Kongresmeno Obey komisija 
gvildena paramos klausimą 

Siūloma prez. Bushui aplankyti Lietuvą 

Karališkas priėmimas Walesai. Lenkijos prezidentas -u Anglijos karaliene Elzbieta važiuoja 
į Windsoro pilį žirgų traukiamoje karietoje, kai jis atv\ "rijų dienų vizitui į Londoną. Walesa 
yra pirmasis Lenkijos valstybes galva, kuris vizituoja Angliją po II Pasaulinio karo. Jis tarėsi 
su ministeriu pirmininku John Major ir ekonomistais del naujų investavimų Lenkijoje. 

Devynios respublikos ir 
Gorbačiovas pasirašė susitarimą 

Sovietų kariai užėmė dar 
9 pastatus 

Vilnius. 1991 m. balandžio 25 
d. — Sovietų paraš iut in inkai 
pradėjo naujus veiksmus prieš 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
sąjūdį, kai užima pastatus visoje 
L ie tuvoje , į s k a i t a n t du 
aerouostus, viešbutį, kai prieš 
dieną užėmė banko pastatą 
Vi ln iu je , o p r i e š s a v a i t ę 
pašalino Lietuvos muit inės tar
nautojus ir užėmė tą patikri
nimo punktą Medininkuose, 
praneša Lietuvių Informacijos 
centras. 

Sovietų kariuomenės, daliniai 
išsidėstė visoje Lietuvoje, atnau
jino ir pradėjo viešą agresiją 
prieš Lietuvos Respubliką. Ka
riuomenės veiksmai prasidėjo 
vėlai naktį ir tęsiasi. Kai sausio 
mėnesį agresiniai veiksmai vy
ko Vilniuje ir Kaune, tai šį kar
tą tai daroma kituose Lietuvos 
miestuose, pranešama iš Lietu
vos Parlamento informacijos 
ištaigos. 

P a s t a t ų o k u p a v i m a s 
Algimantas Norvilas, Lietu

vos p a r l a m e n t a r a s ir 
va ls tybinės sporto „Vytis"* 
organizacijos direktorius, pain
formavo Parlamentą šį rytą, jog 
nakties metu technikos mokyk
los Marijampolėje, Alytuje. 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevė
žyje, aviacijos fabrikas Prie
nuose viešbutis , ,Signalas" 
Alytuje, aeroklubas Kyviškėse 
ir slidinėjimo klubas Paluknėje, 
kurie yra abu netoli Vilniaus ir 
priklauso Lietuvos aero klubui, 
buvo užpulti ir okupuoti. Ka
riuomenė konfiskavo technikos 
instrumentus, pastatų įvairias 
medžiagas inventorių ir mokyk 
lų mašinas. Kareiviai Alytaus 
viešbutyje įsibrovė į žmonių 
keleivių kambarius ir nupjovė 
telefono linijas 

Kareiviai apleido pasta tus , 
palikdami juose kontroliuoti 
sargybinius, o kai kurie pasta
tai paliko visiškai okupuoti. 

Norvilas pastebėjo, jog Sovietų 
kariuomenė „paima viską, kas 
y ra jiems pakeliui. Tai charak
teringa Sovietų kariuomenei". 

A r b a n e b e t u r i kon t ro lė s , 
a r b a meluoja 

L ie tuvos Respubl ikos 
Parlamento spaudos direktorius 
Audrius Ažubalis, šiandien rytą 
ž u r n a l i s t a m s p r a n e š ė , jog 
„mums susidaro įspūdis, kad 
Sovietų Sąjungos vadovybė ar
ba prarado kariuomenės dalinių 
Lietuvoje kontrolę, arba meluo
ja, kai kalbasi su Lietuvos vado
vybe. Dar praėjusį vakarą, kai 
vyko telefoninis pasikalbėjimas 
t a r p Lie tuvos Respublikos 
prezidneto Vytauto Landsbergio 
ir Sovietų ministerio pirminin
ko pavaduotojo Vitalio Dogužie-
jevo. tai pastarasis pasakė, kad 
negali būti kalbos apie jėgos pa
naudojimą ir kad visi ginčytini 
klausimai turi būti sprendžiami 
politiniu ir ekonominiu susita
rimu". Ažubalio žiniomis, nebu
vo rytinių puolimų metu sužeis
tų ar mirusių, kaip pranešė 
„Amerikos ba lsas" ketvirta
dienį 8:40 vai. rytą. 

— B r i t a n i j o s vyriausybe 
pranešė Afrikos prezidentui 
F.W. de Klerk jog panaikins 
visas sankcijas ir nebesiprie
šins, kad Pietų Afrikos spor 
t i n i n k a i ga l ė tų da lyvaut i 
tarptautinėse sporto varžybose 
su kitais kraštais . 

Maskva . Balandžio 24 d. — 
Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
nusileido Sovietų respublikų 
reikalavimams, kad būtų duota 
daugiau teisių joms pačioms 
tvarkyti savo gyvenimą. Jis 
pažadėjo pe rž iū rė t i labai 
nepopuliarų mokesčių ir kainų 
sistemos klausimą ir paskelbė 
naują susitarimą. 

Tas paktas buvo visiems 
didelis nustebimas, nes su juo 
sutiko devynių respublikų vadai, 
įskaitant net ir Borisą Jelciną. 
Rusijos Respublikos Federacijos 
prezidentą ir pagrindinį Gorba
čiovo kritiką, su kuriuo turėjo 
s laptą dačoje pas i t a r imą 
antradienį. Respublikų vadai 
jam aiškiai pasakė, jog sovietų 
visuomenė yra labai pasiskirs
čiusi grupėmis, kuri privedė 
prie dabartinio chaoso ir todėl 
būtina daryti politinius kompro
misus ir atsižvelgti į tautybių 
reikalavimus. 

Gorbačiovas išliko pareigose 
Gorbačiovas šį susitarimą tuoj 

pat panaudojo prieš griežtuosius 
komunis tus , ku r i e Centro 
komiteto sesijoje reikalavo, kad 
jis pasitrauktų. Šis susitarimas 
tuoj buvo atspausdintas „Prav-
doje", pabrėžiant tai, jog šios 
respublikos pasižadėjo dirbti 
kar tu , kad nugalėtų krizę, 
privedusią kraštą prie bedug
nės. Pasirašytame pakte abu — 
ir Gorbačiovas ir Jelcinas — 
kreipiasi į streikuojančius ang
liakasius, kad sugrįžtų į darbą, 
o taip pat ir Gudijos darbinin
kai, kad pradėtų grįžti į darbus. 

Nušautas kareivis 
Vilnius. 1991 m. balandžio 

25. — „Amerikos balsas" 10:28 
vai ryto pranešė, kad Lietuvos 
Parlamento informacijos biuro 
žiniomis, buvo nušautas karei
vis, kuris saugojo Lietuvos radi 
jo ir televizijos centro patalpas. 
Šis kareivis buvo prie įėjimo 
vartų Konarskio gatvėje Vil
niaus centre, kai buvo išgirstas 
šūvis. Grupelė darbininkų sakė 
girdėję prieš tai šauk ian t 
žmones ir po to šūvį. Šis inciden
t a s įvyko m a ž d a u g trečią 
valandą po pietų. Netoli to Cen
tro vyksta televizijos ir radijo 
tarnautojų bado streikas, pro
testuojant pr ieš televizijos 
stoties centro negrąžinimą. 

Truputį po dvylikos buvo 
g a u t a s p r a n e š i m a s , kad 
nušautas kareivis y ra sovietų 
kareivis . 

Nauja konsti tucija 
Tuo pačiu metu paskelbta, jog 

Gorbačiovas ir tie respublikų 
vadai sutarė kad reikia per
reformuoti tą unijos sutartį ir 
sutiko, kad reikalinga nauja 
sąjungos konstitucija, kur i 
turi būti paruošta per šešis 
mėnesius. Respublikų vadai 
iškėlė ir naujų rinkimų klau
simą, kad prezidentas būtų 
renkamas tiesioginiu žmonių 
balsavimu. Detalės turinčios 
būti aptartos, tad laikas rinki
mams nenustatytas. Šiuo atve
ju Gorbačiovo prezidentūra 
susilauktų tiesioginio žmonių 
įvertinimo, jeigu jis kandida
tuotų vėl į prezidento postą. 

Pagrobti meno tur ta i 
Maskva. — Sovietų laikraštis 

„Izvestijos" rašo, jog pusiau 
oficialiai patvirt inama, kad 
slaptose vietose yra laikomi 
vokiečių meno turtai nuo pat II 
P a s a u l i n i o karo paba igos . 
Sovietų agentai paėmė tuos 
meno turtus iš vokiečių muziejų 
ir bunkerių, kuriuose jie buvo 
paslėpti 1945 m. ir vėliau. 
Esama šimtai kūrinių tokių 
žinomų menininkų, kaip Leo
nardo da Vinci, Raphaelio, Diu-
rerio, Rembrandto, van Gogh. 
Cezanne, Veiazųuez ir daugelio 
ki tų. Maskvos univers i te to 
meno istorijos prof. Aleksiejus 
Rastogijevas sako. jog buvo 
galvota, kad tie meno kūriniai 
galėtų būti panaudoti kaip kom
pensacija už nacių padarytą žalą 
sovietams. Dabar iškeliamas 
faktas, kad tai yra prieš 1954 
metų Hagos konvenciją, kuri 
apsaugo įstatymu kultūrines 
vertybes tame krašte, kur iam 
jos priklauso. Tuo yra susidomė
jęs Berlyno muziejaus kuratorius 
Klaus Goldmann. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone karo vadas 
gen . Norman Schvvarzkopf 
turėjo pirmą pamoką iš savo 
virš ininko, kaip atsakyti į 
žurnalistų klausimus. Nieko 
nesakyti! Prez. Bushas jam 
patarė tylėti, kai nenori at
sakyti. Ir po nusifotografavimo 
sodelyje, jie šypsodamiesi abu 
nuėjo pietums į Baltuosius rū
m u s , bet nea t sakydami į 
reporterių klausimus. 

— Slovakijos Parlamentas 
Bratislavoje pašaline iš pareigų 
savo ministerį pirmininką 
Vladimirą Mečiarą ir išrinko 
disidentą Jan Carnogursky, 
kuriam būsią lengviau tvarky
t i r e i k a l u s su prezidentu 
Vac lavu Haveliu ir jo 
vyriausybe, kai norima tęsti 
čekų ir slovakų federaciją. 

— Ukra inos Komunistų par
tijos sekretorius Stanislovas 
Gurenko pasakė žurnalistams, 
jog partijoje yra žymus skilimas, 
ar Gorbačiovas turi atsistaty
dinti. 

— Sovietų Saugumo tarybos 
n a r y s Vadimas Baka t inas 
pasakė Maskvoje, jog naujajame 
plane nėra aiškios ekonominės 
politikos, kaip išeiti iš susi
dariusios krizės. 

Wasbingtonas, 1991 balan
džio 24. (LIC) - Vakar JAV 
Kapitolijuje Atstovų rūmų 
pakomitetas nagrinėjo JAV 
valdžios šalpos TSRS klausimą. 

Liudyti Atstovų rūmų Finan
sų asignavimo komiteto už
sienio projektų komisijai buvo 
pakviesti keturi akademikai: 
dr. Madeleine Albright, dr. 
Seweryn Bialer, dr. Dimitri 
Simes ir John Hardt. Trys 
pastarieji yra žymūs sovieto-
logai. Balandžio 17 d. tai pačiai 
komisijai apie šalpą Pabaltijo 
šalims liudijo dvi išeivijos 
pabaltietės — Lietuvių Katalikų 
Religinės šalpos medicininės 
komisijos narė dr. Daiva 
Bajorūnaitė ir Sandra Aistars iš 
JBANC. 

Vakar dienos liudijime iškilo 
Pabaltijo klausimas ir sovietų 
respublikų san tykis su 
Kremliumi. Dr. Bialer siūlė, 
kad šalpa Sovietų Sąjungai 
būtų taikoma specifiniams pro
jektams, o ne palikta Gorba
čiovo nuožiūrai. 

Akademikų pareiškimai 
Dr. Albright pasisakė prieš 

politiką, kuri siekia TSRS 
suirimo. Gorbačiovo autoriteto 
pakirtimas būtų didelė nelaimė. 
JAV neturėtų imtis iniciatyvos 
suteikti pripažinimą įvairioms 
respublikoms. Tačiau, Albright 
pabrėžė, kad Pabaltijo šalių 
padėtis yra išskirtinė. JAV 
nepripažino ir niekad neturėtų 
pripažinti jų prijungimo prie 
TSPS. 

Bene aiškiausiai už paramos 
suteikimą respublikoms, ne 
centrui, pasisakė dr. Simes, 
kuris neseniai buvusį JAV 
Prezidentą Nixoną lydėjo į 
Lietuvą. Kelionę padėjo organi
zuoti LIC. Anot jo, JAV politika 
turi siekti Gorbačiovą sugrąžin
ti į reformatorių eiles. Jam 
nereiktų duoti nė cento jeigu jis 
nepakeis savo polit ikos. 
Pribrendo laikas JAV ryšius 

Vengrams laisvė 
kainuoja 

— L v o v o miesto t a r y b a 
nutarė pavadinti kitais pava
dinimais 144 miesto gatves. 
Lenino gatvė dabar vadinsis 
Laisvės gatve, o Suvorovo gat
vė — George Washingtono gat
ve. 

— C o s t a Ricoje žemės 
drebėjimo metu žuvo 79 žmonės 
ir sužeista daugiau kaip 100 
žmonių. 

— Minske, Gudijos sostinėje, 
tūkstančiai S c tų darbininkų 
išėjo iš darbų :r demonstravo 
prieš kainų pakelimą^kartu rei
kalaudami ir Gorbačiovo pasi 
traukimo. 

— Washingtone JAV Pašto 
įstaigos viršininkas pranešė, jog 
300 milijonų pašto ženklų bus 
sunaikinti,nes spausdinant pa
daryta klaida. Ta klaida vyriau
sybei kainuos 580,000 dol. 

— Maniloje Filipinų Senatas 
nenori pratęsti sutarties JAV 
bazėms, jei Washingtonas 
nepadarys didelių nuolaidų, 
pasakė Senato prezidentas 
Jovito Salonga. 

— Aviacijos departamento 
s ek re to r iu s Donald Rice 
pranešė, jog JAV nutarė savo 
naujos kovos lėktuvus užsakyti 
Lockheed. Boeing ir General 
Dynamics korporacijose, kur bus 
pakeistas F-15 lėktuvas. Nauja
sis kovos lėktuvas kiekvienas 
kainuos 73 millijonus dolerių. 
Užsakyta 600 lėktuvų. Tai 
patys moderniškiausi kovos 
lėktuvai, kurie iš viso kainuos 
maždaug daugiau kaip 50 bili
jonų dolerių. 

— Baltieji rūmai pranešė jog 
štabo viršininkas John Sununu 
per dvejus metus skrido 77 kar
tus valdžios lėktuvais, kurių 
dalis buvo asmeniškoms kelio
nėms. Už jas teks atsilyginti 
valstybei .nes ne viskas dar buvo 
atsilyginta. 

Budapeštas. — Vengrijos vy
riausybė planuoja savo krašte 
iškilmes ir skambinimą varpais 
birželio 30 d., nes jau trys 
ketvirtadaliai sovietų dalinių 
pasitraukė iš krašto. Iš viso čia 
buvo 361 Sovietų karinė bazė. 
Sovietai pareikalavo Vengriją 
sumokėti 1.56 bilijonus dolerių 
už kariuomenės jai paliekamus 
pastatus, bet vengrai turi ir 
savo ieškinių Maskvai. Kieti 
pasitarimai vyko ilgus mėne
sius, kiek kuri šalis yra sko
linga viena kitai. Buvo pasi
rašyti du susitarimai, kaip 
įvertinti Sovietų turtą Vengri
joje ir kokią žalą padarė sovietų 
kareiviai savo nerūpestingumu, 
kai jie naudojo vengrų žemės 
turtus. Susitarimui pagrindas 
buvo 1985 metų kainos. Tačiau 
vengrai dar negali įeiti į Sovietų 
bazes ir tikrąją žalą tebus 
galima sužinoti, kai visi Sovietų 
kareiviai bus pasitraukę iš 
Vengrijos. 

plėsti su įvairiom respublikom 
bei privačiom organizacijom So
vietų Sąjungoje. 

Simes davė du konkrečius 
pavyzdžius kaip galima parem
ti respublikas. Šiuo m e t u JAV 
lankosi Rusijos minis t ras pir
mininkas, ieško ekonominių 
partnerių. JAV politikai turėtų 
paremti respublikų pas tangas 
sudominti investi torius Ame
rikoje. 

Antras pavyzdys: je igu Pre
z identas B u s h a s v y k t ų į 
Maskvą susitikti su Gorbačiovu, 
turėtų pasimatyti ir su Jelcinu 
bei kitais opozicijos vadais. 
Galbūt jam derėtų ir aplankyt i 
vieną iš respublikų.Simes siūlė 
Lietuvą. 

Kad n e s u i r t ų sovietai . . . 
Kongresmenas David Obey (D 

- WI), komisijos pirmininkas, 
pravedė apklausą. Paaiškino, 
kodėl jis pernai blokavo įsta
tymą, suteikiantį 10 milijonų 
dolerių humani ta r inės šalpos 
Pabaltijo šalims. Pasak jo, jis 
nenorėjo pakartoti Vengrijos 
klaidą (turėjo omenyje JAV poli
tiką 1956 m., kai J A V ragino 
vengrus pasipriešinti sovietų 
okupantams, bet stovėjo nuo
šaliai ir sovietų kar iuomenė 
užgniaužė sukilimą). „Nenorė
jome padrąsinti Pabaltijo šalių 
vadus elgtis neapgalvotai", sakė 
Obey. 

Tol iau j i s a i š k i n o , k a d 
pirmaeilę re ikšmę *»AV in
teresams turi ne tik pačios refor
mos Sovietų Sąjungoje, bet ir jų 
raida. Norima užtikrinti , kad 
reformos n e p r i v e s t ų p r i e 
„atominės supergalybės nesvei
ko suirimo". 

Ne visi p a t a i k a u j a 
G o r b a č i o v u i 

Savo klausimuose ir komenta
ruose Obey rodė d idesn į 
palankumą Gorbačiovui negu 
Jelcinui. Pirmąjį jis palygino su 
buvus iu J A V p r e z i d e n t u 
Franklin Roosevelt, pastarąjį su 
žymiu JAV politiku Huey Long, 
k u r i s sugebėjo p a t a i k a u t i 
masėms , b e t a n o t Obey, 
nes iėmė sp ręs t i p r a k t i š k ų 
klausimų kaip Roosevelt. Obey 
pridūrė, jog jis supranta, kodėl 
Gorbačiovas galėjo pasukti kon
s e r v a t y v e s n e l i n k m e . J u k 
patarėjai, kur ie jam anksčiau 
siūlė imtis reformų, neprana
šavo to chaoso, ku r i s iš jų 
išplaukė. 

Bialer ir Simes smark ia i 
paprieštaravo Obey teigimams. 
Bialer sakė. kad Jelcinas geriau 
supranta t ikrą padėtį Sovietų 
Sąjungoje, negu Gorbačiovas, jo 
programa prakt i škesnė , negu 
Gorbačiovo. Simes tvirt ino, kad 
Jelcinas nėra joks Huey Long. 
Jo ekonominė programa esanti 
gera ir jis aplink save yra 
susirinkęs pačius pajėgiausius 
patarėjus, kur ie kadaise dirbo 
Gorbačiovui. 

— Amerikos vyriausybė pa 
žadėjo padėti pabėgėliams 
Irane, kurie yra pabėgę iš Irako, 
maistu, rūbais ir vaistais bei 
kitais humanitarinio pobūdžio 
reikmenimis. Teheranas į tai 
atsakė palankiai. Tai būtų pir
mas toks gestas po 12 metų 
jokių ryšių neturėjimo. 

K A L E N D O R I U S 

Balandž io 26 d.: Kaributas , 
Dargailė, Gailenis . Klaudijus, 
Viliūnė. 

Ba landž io 27 d.: Anastazas, 
Aušra. Gotautas. Tertulijonas, 
Zita. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:56, leidžiasi 7:42. 
Tempera tū ra d ieną 70 1., 

naktį 54. 

• 
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/PORTOA I APŽVALGA 

ŠALFAS S-GOS METINĖMS 
PIRMENYBĖMS PRAĖJUS 

ŠALFAS S-gos 41-jų metinių 
sporto varžybų rezultatai jau 
buvo paskelbti praėjusioje 
„Sporto apžvalgos" laidoje. Čia 
tik keletas padrikų minčių iš po
kalbių su turėjusiais progą šias 
varžybas stebėti. 

Pirmas įspūdis ir bendra 
nuomonė: varžybos buvo gana 
sėkmingos. O juk pernykščiame 
sąjungos suvažiavime Clevelan 
de buvo stiprokai diskutuojama, 
ar nereikėtų atsisakyti šįme 
tinių varžybų, kai už kelių mė 
nesių Lietuva laukia IV-tų PLS 
Žaidynių. Juk reikia skaičiuo-
tis su kiekvienu centu, ypač. kai 
mūsų sportininkai paramos iš 
niekur nesitiki. Tačiau buvo 
n u t a r t a la iky t i s sąjungos 
principų ir varžybas organi 
zuoti. Pagarba Chicagos 
..Neris'* klubui su pirmininku 
Romu Puodžiūnu ir Zigmu 
Žiupsniu priekyje, kurie ryžosi 
tokiam darbui , než iūr in t 
baimės, kad galėtų būti nedaug 
dalyvių ir kad tą savaitgalį Chi-
cagoje nemažai kitų renginiu. 

VĖL „ATLETAI" 
IR „NERIS" 

Jau bene ketvirti metai, kai 
Nevv Yorko „Atletų" krepšinio 
komanda vyrų ,,A" klasėje ir 
Chicagos „Neris" jaunių klase 
je dominuoja mūsų krepšinio 
varžybas ir laimi meisterių 
titulus. . .Atletas" buvo be 
Karnišovo, bet jo ir nereikėjo. G. 
Sb'mko. kaip visada, sumaniai 
vadovavo žaidimui. Scbaeferis 
darbavosi prie lentų, o Ričardas 
Šimkus buvo nesulaikomas. Jis 
jau dau;.e!į metų yra vienas iš 
pačių geriausių mūsų krepši
ninkų, kaip anais laikais A. 
Varnas, ar P. Čekauskas 
„Atletai" nesutiko rimtesnio 
pasipriešinimo, įskai tant ir 
„Neries" komandą baigminėse 
rungtynėse, ką aiškiai sako 
pasekmė 92-66 ...Neris", nors 
jaunesni, greitesni ir su broliais 
Plankiais, bet be jokio koman
dinio žaidimo, be kovos dvasios, 
nepajėgė parodyti deramo pasi
priešinimo. Iš tikrųjų, „Neris" 
neturėjo net į finalą patekti, jei 
ne bereikalingas Toronto „Vy
čio" pasikarščiavimas. 

„Vytis" su broliais Karpiais. 
Duliūnu ir kitais laimėjo trečią 
vietą, įveikę Chicagos ..Litua 
nicą" 70-62, be abejonės Nevv 
Yorkui būtų davę geresnę kova 

Žymiai įdomesnis buvo jauni u 
klasės finalas, geresnis žaidimo 
lygiu, kovos dvasia ir įtampa 
Abu finalistai — Chicagos 
„Neris" ir Detroito „Kovas", 
turėjo gera ūgį. greiti, gerai 
mėtė. Lygus pirmas kėlinys 
baigėsi 24-22 „Kovo" persvara. 
Tačiau antrame — „Neries" 
Molis ir Juškait is . puikiai 
tol imais metimais ir geru 
Newlin žaidimu prieš P. Gilvydį 
centre, po truputį atsiplėšia ir 
iškovoja puikia pergalę ir titulą 
58-43. Trečia vieta teko 
Hamil tono . .Kovui" prieš 
Lemonto „Aitvarą". Gaila, kad 
nei viena šių komandų nesiruo
šia dalyvauti IV PLS Žaidynėse 
Lietuvoje. Jos tikrai galėtu 
gerai reprezentuoti ŠALFAS s 
gos jaunių krepšiniui. 

Savotiškai įdomi buvo vyrų 
„B" klasė. Žinoma, ne žaidimo 
lygiu, bet rekordiniu komandų 
skaičiumi ir Kauno „Pluošto" 
komandos dalyvavimu Jau per 
nai Lietuvos sportininkai pa 
įvairino ir pagyvino mūsų žai 
dynes Bostone. Kaip ir pernai. 
„Pluoštas" buvo pakviestas 
New Yorko „Atletų" klubo, su 

„Pluoštu" užmezgusio drau 
gystės ryšį. 

„Pluoštas" — eilinė krepšinio 
komanda, be jokių pretenzijų, 
todėl ir dalyvauti pageidavo „B" 
klasės varžybose. Po apylygių 
rungtynių „Pluoštas" įveikė 
Londono . .Taurą" . Cicero 
„Ateiti" ir Nevv Yorko „Atletų" 
antrąją komandą. Tačiau baig
mėje prieš Clevelando „Žaibą" 
reikėjo geresnio žaidimo, 
daugiau ūgio, tad ir pralaimėjo 
86-51. Trečia vieta teko Detroito 
..Kovui". 

Vyrų t inklinio varžybose 
dalyvavo 5 komandos; trūko tik 
meisterio Bostono ..Grandies". 
Po preliminarinių varžybų 
iškrito Toronto „Perkūnas". 
Pusfinaliuose susitiko Californi-

- Banga" ir Clevelando 
„Žaibas". Chicagos „Neris" ir 
Detroito „Kovas. Jei „Banga" 
turėjo pasitempti, kad įveikti 
„Žaibą" 15-8.15-7. tai „Neris" 
lengvai įveikė Detroito „Kovą" 
15-3. 15-7. 

Baigmėje „Neris" su Stan
kaičiu. Žiupsniu ir kitais davė 
tinklinio pamoką . .Bangai" 
15 2. 15-3. Pamoka buvo visose 
pagrindinėse tinklinio fazėse: 
kamuolio valdyme, blokavime ir 
smūgiavime. „Neris" buvo for-

1991 nu-tų Š A L F A S s-gos k r e p š i n i o p i r m e n v bii . • v rų „A" 
k o m a n d a p r i i m a trofėjų iš Š A L F A S s -gos C V p i r m V 

Futbolas Chicagoje 

„LITUANICA" PASIDALINO 
TAŠKAIS SU „ K I C K E R S " 

Žvarbus šiaurys vėjas, nedrąsi Antrame puslaikyje „L" vyrai 
ankstyvo pavasario saulutė, d a ž n i a u m a n e v r a v o p r i e 
neišdžiūvusio purvo duobėmis „Kickers" vartų: paleido keletą 
dekoruota Marųuette Parko gražių šūvių, kuriuos budrus ir 
aikštė sudarė sceną, kurioje pra g r a b u s svečių v a r t i n i n k a s 
ėjusį sekmadienį, balandžio 21 
d„ įvyko šių metų futbolo prem
jera — pirmenybių rungtynės 
tarp vokiečių „Kickers" ir „Li-
tuanica" vyrų komandų. Rung
tynių pasižiūrėti prisirinko ar-

sulaikė, vieną, reto stiprumo 
šūvį, į tuščiuose vartuose atsi
tiktinai pasimaišiusį žaidėją, 
kuriam galėjo kaulus sutriuš
kinti ir 4 šūvius, atsimušusius 
į vartų virpstus iš visų pusių, 

ti 400 užgrūdintų žiūrovų, kurie kol 25 minutėje Vaidas Žuroms-
pripi ldė vandalų nespėtos 
sudraskyti tribūnos pirmąsias ir 
paskutiniąsias vietas. 

„Kickers" komanda išbėgo 
aikštėn pačios geriausios sudė
ties „Li ths" komanda dar 

moję ir tikėjosi atsirevanšuoti papildyta dviem naujais žai-
Bostonui už pernykštį pralaimė- dėjais. G. Kavaliausku ir V. 

kas rezultatą išygino — 1:1. 
Paminėjus kampinių santykį 

9:2, mūsų komandos persvara 
pasidaro visai aiški. Bet ne 
persvara, progos, kampiniai 

k l a s ė s č e m p i o n a i — New Yorko ..Atietų"' 
A d a m k u s . 

N u o t r . Z. D e g u č i o 

ŠALFAS S-GOS LAUKO 
TENISO PIRMENYBĖS 

1991-jų metų Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Lauko teniso 
p i rmenybės bus vykdomos 
birželio 29-30 dienomis Stone 
Oak Country Club. Toledo. 
Ohio. Bus žaidžiama ant Hard-
t ru aikščių (tokių pat kaip bus 
žaidžiama Lietuvoje). Varžybos 
bus vykdomos šiose katego
rijose: vyrų „A", vyrų „B", 
moterų „A", moterų „B", vyrų 
ir moterų senjorų, jaunių, vyrų 
dvejetų, moterų dvejetų ir miš
rūs dvejetai. 

Registracija priimama iki š.m. 
birželio 17 d. 

Registracija atliekama raštu 
pas pirmenybių vadovą Steve 
Solį. Rašvti: Steve Solys, P.O. 
Box 12412, Toledo, Ohio 43606. 

ŠALFAS s-gos informacija 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

T H E U T H L A N I A N WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily excepi Sundays and Mondays. Legal Holidays. t he 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec 
26th and Jan 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society, 4545 W 63rd 
S t r m . Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional mailing offices 
Subscnption Rates $80 .00 Foreign countnes$90 00 
Postmaster Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629. 

Pašto išlaidas mal inant , pakvitavimai ui gautas p renumera tas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki k a r yra užsimokėjęs. 

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama Ii anksto 

metams 
U S A $80 
Kanadoje ir kitur (U SLA. dol) $90 
U S A . savaitinis išešt laida) $45 
Kanadoje ir kitur įsest laida 
USA dol ' savait inis $50 

M metų i 
$45 
$50 
$30 

$30 

men. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00. šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips 
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susi tarus Redakcija už 
skelbimu turini neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

PARAMA UNIVERSITETUI 

Lojolos universitetui Chica
goje numatyta 8 mil. dol. 
federalinės paramos. 

jimą. Cia ir bus atitaisymas 
klaidos, kuri buvo padaryta 
praėjusio penktadienio Chi
cagos „Rytmečio ekspreso" ra
dijo programoj pranešant, kad 

Žuromsku, iš Lietuvos. Dėl 
susižeidimo šį kartą negalėjo 
žaisti mūsų vienas geriausių 
puolėjų Artūras Savukynas. 
Puolime nebesimatė ilgamečio 

Californijos „Banga" laimėjo centro puolėjo, t ikro spor-
prieš „Nerį". tininko. Algio Krygerio. Jis, 

Moterų varžybose buvo tik atrodo, jau galutinai pakabino 
parodomosios rungtynės. futbolo batus namo rūsyje ant 

Iš kitų sporto šakų varžybų - sienos... Iš penkių brolių Jeni-
šachmatai neturėjo daug gū- kurie deš imtmečia i s 
dalyvių, o kėgliavimas mūsų dominavo Marquette Parke, 
tarpe niekad nebus populiarus, šiuo metu yra likęs tik vienas 
todėl yra balsų, kad geriau būtų Mark - gynime. Kad ir be 
jo atsisakyti . Panašiai gal paminėtų žaidėjų, „L" pirmose 
turėtų atsitikti ir su ledo ritulio rungtynėse atrodė ir sužaidė 
varžybomis. Kaip staiga ir su geriau, negu bet kada. Įdomus 
dideliu entuziazmu jis pas mus sezonas prasidėjo, 
atsirado, lygiai taip greit ir Pirmojo puslaikio pradžioje, 
pradėjo nykt i . Pradžioje žaisdama prieš vėją, mūsų 
turėjome net 8 komandas, komanda buvo priversta gintis. 
Chicagoje dar šiaip t a ip Kai žaidimas pradėjo stabilizuo- tesi patenkinti, tik apgailestavo 
susiorganizavo keturios, bet tis ir persimetė arčiau aikštės taip netikėtai lengvai prarastą 
atrodė, kad kai kurių valandos vidurio. „Kickers" žaidėjas aš

tuntoje minutėje iš 40 jardu 
atstumo paleido baudos šūvį į 
„Liths" vartus, kur užklupo 
vartininką Putną visai nepasi 
ruošusi — ir 1:0 „Kickers" 
naudai! 

Po įvarčio visą pušiaikį vyko 
permainingas ir gyvas žaidi
mas, bet be rezultatų. 

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

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimarrv kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tol. (1-312) 434-5S49 f veikia 24 vai | 

Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAGDALEN BELICKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 S t 
Tel. (312) 735-5556 

507 S. Gilbert. LaGrange. IL. 
Tel. (708) 352-4487 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0087; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Š A L F A S - g o s C V p i r m . V a l d a s A d a m k u s į t e ik i a trofėjų 41 -ji> met in ių 
p i r m e n y b i ų k r e p š i n i o j a u n i ų „ A " k l a s ė s me i s t e r io „ N e r i s " komandos 
k a p i t o n u i S. J u š k a i č i u i i r v a d o v u i R. Puodž iūnu i . N 'uotr Z . D e g u č i o 

jau suskaitytos. Todėl ir į 
Lietuvą gal kaip nors „su-
krapštysime" vieną koman
dą. Nusivils Elektrėnai su 
savo modernišku ledo ritulio 
stadionu ir liuksusinėmis pri 
ėmimo sąlygomis, nes jie 
tikėjosi bent 3-jų komandų. 

V.G. 

nulemia pergalę ir laimi taškus, 
bet įvarčiai. įvarčiai, kad ir ne 
labai gražūs, vaizdingi, kuriuos 
užskaito rungtynių teisėjas. 

Rungtynes be priekaišto pra
vedė a r g e n t i n i e t i s te isė jas 
Ričardo Leanza. Žiūrovai skirs-

tašką. 
Šį sekmadienį, balandžio 28 

dieną, rungtynių prieš vokiečių 
,,Schwaben komandą nebus. 

Sustiprintos sudėties rezervo 
komanda žais, kaip numatyta. 
Marquette Parke 1 vai. po pietų 
Ir tos rungtynės bus vertos 
pažiūrėti 

J . J . 

Clevelando „Ža ibas" 1991 m Š A L F A S »-(?08 vyrų , B " klasės meis ter is N u o t r Z. D e g u č i o 

ŠALFAS S-GOS 
41-JŲ PIRMENYBIŲ 

DUOMENYS 
Slidinėjimo varžybų 

rezul ta ta i 
(Tęsinys iš praėjusio nr.i 

41-jų ŠALFASS-gos metinių 
žaidynių, slidinėjimo varžybų, 
įvykusių 1991 m. vasario 23 d. 
Loretto. Ontario, Kanadoje, 
slalomo nusileidime, atskirų 
amžiaus klasių, pirmųjų trijų 
vietų laimėtojai: 

Berniukai (10-12): 1 Tomas 
Skrinskas. 2. Paulius Dailydė, 
•3. Kristopas Girdauskas. 

Berniukai (13-16): 1. Vincas 
Liačas. 2. Linas Underys. 3. 
Jonas Šalkauskis. 

Vyrai (17-29): 1. Petras Ta-
rašką. 2. Motiejus Taraška, 3. 
Algis Slapšys. 

Vyrai (30-44): 1. Riek Lapas, 
2. Martynas Yčas. 3. Vitas Skre-
būnas. 

Vyrai (45 ir virš): 1. Jonas 
Freimanas, 2 Jonas Jonaitis. 3. 
Vytenis Čiurlionis. 

Meisterių klasė — vyrai: 1. 
Darius Steponavičius, 2. Linas 
Stripinis, 3. Julius Šalkauskis. 

Atviros varžybos: 1. Petras 
Rohel. 

Mergaitės (10-12): 1. Vita 
Šileikaitė. 

Mergaitės (13-16): 1 Daina 
Batūraitė, 2. Vilija Karkaitė. 

Moterys (17-29); 1 Indrė Frei 
manaitė. 

Moterys (30-44): 1. Rita Cary 
Lapaitė, 2 Rūta Girdauskienė. 
3. Angele Danaitienė. 

Meisterių klasė — moterys: 
1. Natalija Liačienė. 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. T* . (708) 422-0101 
Valandos pagai suaUarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v antrd 12 30-3 v p p 
'etd uždaryta ketvd 1-3 v p p penkta 

r šeštd 9 v ' -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

n hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoiu ir i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia Į vakarus nuo HaMem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . HickO'y HilK IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitnrim.-Į 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč Sešt 12 * i 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akmius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchljjan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 9 5 St. 
Oak Lawn, IL 00453 -2533 

T*>l. 708 -036 -3113 

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

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

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 .r ketv 1?4 

6-9 antr 1?6 penkt 10 12. 16 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr 1 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
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Skirtingi religiniai poreikiai 

ŽMOGUI BRĘSTANT 
Šiandien jau žinome, kad žmo

gus bręsta, auga ir keičiasi ne 
tik pirmaisiais savo gyvenimo 
metais — vaikystėje, bet ir visą 
amžių. Įvairiose brendimo sta
dijose vaikas tampa imlus-pajė-
gus skirtingiems dalykams, ir 
jei ką siūlysi, kas neatitinka 
tam subrendimo laipsniui, 
vaikas nesidomės, nepriims, o 
jei bandysi versti, gali vaiką psi
chiniai sužaloti. Kad ir suaugę 
žmonės skirtingais savo gyve
nimo laikotarpiais yra imlūs-
domisi skirtingais dalykais gal 
buvo žinoma, bet nebūdavo į tai 
kreipiama dėmesio, nes nebuvo 
pavojaus suaugusius sužaloti — 
jie sugeba patys pašalinti 
neaktualius, jiems netinkamus 
dalykus. Tačiau, kai prekybi
ninkai pradėjo naudotis psicho
logija tam, kad galėtų paveikti 
suaugusius žmones pirkti jų 
prekes dnarketing), ir kitiems 
pradėjo rūpėti, kurioje amžiaus 
stadijoje kas rūpi ir suau
gusiems. 

Štai pvz., kai kurie įvairių 
amžių psichologiniai bruožai: 
20-30 amž. žmonės rūpinasi ras
ti gyvenimo partnerius, pradeda 
eiti savo pašaukimo keliu, baig
dami mokslus, pradėdami karje 
ras, užsidirbti pragyvenimą; 
30-40 augina mažamečius 
vaikus, jau suradę savo kai je-
ras, pradedą būti jose efektyvūs 
ir kūrybingi: 40-50 augina pa
auglius, kas ir juos pačius gali 
priversti savęs įvertinimo kri
zės, o jei ne vaikai — tai pats 
darbas ir iki šiol nugyventas 
gyvenimas priveda prie 
peržvelgimo, kaip sekėsi įgyven-
dinti j aunys tės svajones, 
daugeliu atvejų turint susi
taikyti su kitaip išsirutuliojusia 
tikrove; 50-60 m. dešimtmečiuo
se statomi nauji brandaus 
gyvenimo pamatai, kitaip pra
dėjus vertinti, kas iš tikro svar
bu gyvenime, pradedama išleis
ti suaugusius vaikus iš namų, 
kas taip pat verčia naujai ver
tinti, kas svarbu gyvenime: 
60-70 m. pradeda dažnėti fizinės 
negalės, verčiančios įvairiai 
prisitaikyti prie susidarančių 
apribojimų, išėjimas į pensiją 
taip pat verčia perorganizuoti 
savo gyvenimo stilių; 70-80 m. 
daugiau dėmesio krypsta į pra
gyvento gyvenimo apmąstymą, 
prisiminimą ir iš jo mokymąsi, 
kyla noras ta išmintimi daugiau 
dalintis, ypač sulėtėjus fiziniam 
gyvenimo tempui; žmonėms 
sveikai išgyvenus dar ilgesnį 
laiką, išryškės ir vėlesnių bran
dumo stadijų kiti polinkiai ir 
uždaviniai. 

Visos tos stadijos paveikia ir 
bręstančio, besikeičiančio žmo
gaus ryšį su Dievu — jo pajė
gumą ir palinkimą bendrauti su 
Dievu vis skirtingose plotmėse. 

Viena didele apklausinėjimų 
firma rado, kad labai daug jau
nimo paaugę nustoja prakti
kavę savo tikėjimą. Bet kas 
nulemia jų grįžimą prie tikėjimo 
yra vaikystėje gautas tikėjimo 
pagrindas. Kaip tik dėl to 
Bažnyčia ir skiria tokį didelį 
dėmesį vaikų religiniam švie
timui. Religinio švietimo spe
cialistai, vadovaudamiesi paty
rimu ir psichologijos mokslo pa
rodytais dėsniais, mini penkias 
religinio brendimo stadijas iki 
suaugusio: 1. Kūdikystėje tėvai 
vaikui padeda tikėjimo pagrin 
da. duodami jam patikimą mei
le, saugumo jausmą. 2. Ankstv 
voje vaikystėje pasakėlėmis, 
simboliais, žaidimais yra ža
dinama vaiko vaizduotė. 3. Vai
kystėje vaikas jau yra supažin
dinamas su pagr indinia is 
tikėjimo dėsniais. 4. Paauglys
tėje jaunuolis žiūri, kaip tie 
dėsniai atsako jo gyvenimo 
tikrovei 5. Suaugės žmogus jau 
supranta kaip religija veikia jo 
gyvenime ir sugeba ja integruo
ti kaip reikalingą ir naudinga 

LENKIJOS LIETUVIŲ „AUŠRA * * 

kasdieniniam gyvenimui. 
Kadangi tas straipsnis lietė 

jaunimo religinį auklėjimą, 
nekalbėta apie besikeičiančius 
religinius poreikius skirtingas 
gyvenimo stadi jas pergyve
nantiems suaugusiems. Bet iš 
tiesų, kaip ir žmogus nenustoja 
keitęsis per visą savo gyvenimą, 
taip ir religija jam turi skleistis 
vis kitais atšvaistais skirtingose 
žmogaus gyvenimo stadijose. 

Kūdikystėje yra dedami emo 
ciniai pagrindai tolimesniam 
vaiko religiniam auklėjimui. 
Vaikas tur i išmokti pasitikėti 
tėvais, net ir kai tėvai turi 
trumpą laiką nuo vaiko pasi
t raukt i . Šį darbą tu r i atlikti tė
vai, bet Bažnyčia tur i jiems pa
dėti, sudarydama sąlygas jau 
niems tėvams šviestis apie vai
kų auklėjimą, ir. svarbiausia, 
suvokti Dievo vaidmenį jų nau
joje būklėje, esant tėvais. 

Ankstyvoje vaikystėje, kai 
vaikai jau pradeda kalbėti, bet 
dar nelanko mokyklos, auga jų 
vaizduotė ir svarbu tuo metu ją 
ugdyti ir religinėmis pasa
kėlėmis, spalvotais Dievo ir 
šventųjų gražiais paveikslais, 
religiniais veiksmais, simboliais 
— ne tik bažnyčiose, bet ypač ir 
namie. Visos šios priemonės jau 
tame amžiuje taikomos supažin
d in t i su gėrio ir blogio 
sąvokomis ir ypač padedant 
vaikui suprasti , kaip reiškiasi 
nuolatinė Dievo meile jo ir jo 
šeimos gyvenime. 

Kai vaikas pradeda lankyti 
mokyklą, pradeda vystytis ir jo 
logiškas ga lvoj imas — ra
cionalumas. Tik tada yra laikas 
pradėti mokyti pagrindinių 
tikėjimo tiesų, nes tik tada 
vaikas pasidaro pajėgus persi
imti mokomomis vertybėmis, 
kylančiomis iš kitų žmonių pa
tirties. Tada vaikas jau sugeba 
religiškai mąstyti ir kelti klau
simus, tad svarbu, kad tame 
amžiuje jis turėtų su kuo kalbė
tis religiniais klausimais. 

Tik paauglystėje vaikas pra
deda abstrakčiai galvoti, tyrinė
ti kaip įvairios abstrakčios są
vokos a t i t inka realybę, tyrinėti 
kaip jos gali būti pritaikomos 
man. mano gyvenimo sąlygose. 
Pradėdamas ieškoti atsakymo į 
klausimą — kas/koks aš esu, 
kaip esu panašus į kitus žmo
nes, kuo aš skiriuosi, paauglys 
yra reikalingas sąlygų į tą jo 
tyrinėjimą į traukti ir pagrindi 
niausius žmogiškosios buities 
klausimus, kurie iš esmės yra 
religiniai. Daug psichologinių 
traumų išgyvena jaunuoliai ir 
jaunuolės, kurie neturi forumų 
— ar tai būtų mokykloje, jauni
mo organizacijose ar parapijų 
vedamose programose paaug
liams — tiems klausimams 
kelti. 

Universitetinio amžiaus jau
nuoliai j au daro sąmoningus 
sprendimus, pasirinkimus apie 
savo gyvenimo stilių ir išvysto 
savo pasaulėžiūrą, gyvenimo 
filosofiją, vertybes, kas svarbu. 
Tame amžiuje jie jau daro ilga
laikius įsipareigojimus— vedy
bose, profesiniam-religiniam pa 
šaukimui ir pan. To amžiaus 
jaunuoliai jau sugeba į Dievo 
kvietimus atsiliepti visu, kas jie 
yra. Ypač toje gyvenimo sta
dijoje yra svarbu jausti atramą 
į Dievą tikinčiųjų bendruo
menėje, lemtingus gyvenimo 
sprendimus darant, matyti kitu 
brandžių krikščionių pavyzdį ir 
paskatą siekti idealu, bendrau 
ti. šnekėtis , aiškintis su jais ir-
savo bendraamžių tarpe tas abe 
jones. rūpesčius, kurie kyla. 
tokiais atvejais. 

Bažnyčia — tikinčiųjų bend
ruomenė turi svarbią užduotį 
kiekvienoje žmogaus gyvenimo 
stadijoje, bet kiekvienoje ji turi 
būti skirt inga ir at i t inkama. 
kitaip j i s j i ją atmes, kaip 
nereikalingą. a . j .z. 

Šiemetinis antras „Aušros" 
nr. yra skiriamas sausio 13 d. 
įvykiams Vilniuje. Mėnraščio 
viršeli puošia garbės sargyba 
(mergaitės su tautiniais rūbais) 
prie žuvusiųjų aukuro Punske 
su įrašytom gynusių Lietuvos 
laisvę pavardėm. 

Redakc inė kolegija rašo: 
„Lietuva, kokia Tu neįkaino
jamai vertinga, jei Tavo sūnus 
— Tėvas, palikdamas maža
mečius vaikelius, stoja ginti 
Tave kaip savo šeimą. Vyrai 
Ąžuolėliai, kokius turtus Jums 
Tėvynė pažadėjo, kad ją gyvu 
žiedu apkabinę, nepaleidžiate iš 
rankų? 

Lietuva Motule, rūpestėli 
žilas! Naktys nemiegotos, ne
baigtos lopšinės, sūnų vientur
tėlį Tu karstan sudėjai. Šventos 
rankos Jį augino, Tavo lūpos Jį 
bučiavo, o širdis perpus suplyšo: 
už Tėvynę, už Tėvynę'*... 

Ne taip ketinom Vasarį švęs
ti. Ne taip mes manėme Laisvę 
pasveikinti. Raudas raudodami 
tylėsime. Ašaras gerdami gedė 
sime". 

Marytė Kardaaskienė savo 
straipsnyje „Lietuvos sopuliu 
gyvenu" perduoda Suvalkų tri
kampio lietuvių nuotaikas, ka
dangi Punsko lietuvius pasiekia 
Vilniaus programos laidos. Ji 
rašo: „prieš pirmą valandą 
nakties Lenkjos laiku Lietuvos 
TV ekrane pasirodė pranešėja 
E. Bučelytė ir nepajėgdama nu 
slėpti veide tvyrančio didžiulio 
skausmo pranešė, kad šarvuo 
čiai juda TV bokšto link. Dar 
tada stengiausi save raminti, 
t u r ė j a u d a u g vilčių, kad 
n e k a l t a s k rau jas netekės. 
Tač iau AT pirm. Vytauto 
Landsbergio kalba, Butke
vičiaus žodžiai, raginantys ginti 
TV bokštą, nebijoti apsupti 
žiedu, nes šaudoma tik tuščiais 
užtaisais '— vis labiau mane 
jaudino. Daug kam norėjau pra
nešti, kas vyksta Lietuvoje, 
tačiau pro langą pamačiau, kad 
Punske žmonės nemiega, kad 
stebi, mato paskutinius vaizdus 
Per Vilniaus TV. girdi pra
nešėjos paskutinius žodžius". 

Alicija S i t a r sk ienė savo 
straipsnyje „Sūneli, tėvynė tave 
šaukia" taip pat skaitytojus 
nukelia į Vilniaus įvykius, nes 
jau sausio 12 d. Kaune karinis 
sunkvežimis sutraiškino lengvą 
automašiną — viena moteris 
žūsta, jau užimti pirmi svar
besni pastatai . 

Kaip į tai reaguoja Suvalkų 
t r ikampio lietuviai? Sausio 
12-tąją jie redaguoja telegramas 
AT pirm. V. Landsbergiui. 

KAZYS HARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

nukentėjusiu artimiesiems, vi
siems Lietuve- žmonėms, pasi
ryžusiems apg:r.*.i savo Tėvynę. 
Telegramos siunčiamos iš Pun
sko, valsčiaus -taigos, „Auš
ros" redakcij' LVKD, Šv. 
Kazimiero dr jgijos ir 1.1. 
Užuojautos ir Hdarumo žo
džiai Lietuvai, protestas ir 
pasipikt inimą- okupan to 
kėslais. Trumpo r baisios atėjo 
žinios. Vidury nakties gūdžiai 
sugaudė bažnyčios varpai : 
žmonės, kelkite, emiegokite — 
Lietuva pavojuj*.' Kiaurą naktį 
žibėjo miestelyje ir kaimų sody
bose šviesos, žmonės verkė, 
budėjo. 

Ryte su transp; • viltais, vėlia
vomis ir tautinu. - simboliais 
lietuviai rinkosi į bažnyčią. 
Suvažiavo jie kaip į atlaidus — 
iš visur: Suvalkų. Seinų krašto. 
Atėjo visi, kas jautė Lietuvos 
žaizdą kaip savą. kas negalėjo 
nurimti, pasilikęs namuose. 

Sausio 15 d. iškilmingos Mi
šios buvo atnasaujamos už 
Lietuvą Seinų bazilikoje. Sausio 
13 d. prie lietuvių draugijos. 
Seinų būstinės buvo iškelta 
Lietuvos vėliava. Deja. jau kitos 
dienos vakarąji buvo nuplėšta. 
P ik t ada r i s . nega lėdamas 
nuplėšti pačios vėliavos, uerpus 
laužė kotelį, palikdamas sieno
je styroti likusį galų medkočio. 
Nesu t r ikdė jo net juodas 
kaspinas. Vėliavą, išniekintą, 
suplėšytą ir apdegintą rytojaus 
dieną žmonės pamate užkartą 
ant elektros stulpo Seinų turga
vietėje. Kaip tik tą diena vyko 
turgus. Yra šimtai liudininkų, 
tačiau nors tuoj pat buvo 
pranešta policijai — kaltininku 
nėra... 

Pasirodo, kad ne pirmą kartą 
kėsintasi Seinuose į Lietuvos 
vėliavą, ne kartą lietuviai buvo 
provokuojami bjauriais žo 
džiais, užrašais ant sienų, chuli
ganiškai užkabinėjami gatvėse. 
Tuo tarpu beveik visa Lenkijos 
visuomenė gedi kartu su Lietu
va, organizuoja jai pagalbą. 
Kodėl atsiranda tokie žmonės, 
kurie pila nuodų sklidiną skaus
mo taurę? 

Punskas — Lenkijos lietuviu 
politinis ir kultūrinis centras. 
Sausio 17 d. čia atvyko iš Kro 
kuvos ..Coriere della Serą" ko
respondentas. Jis apie Lenkijos 
lietuvius beveik nieko nežinojo, 
k lausdamas kuo verčias i 
lietuviai, kokios jie tikybos (!), 
norėjo išgirsti bent keletą 

lietuviškų žodžių Lietuviai 
kaltino Gorbačiovą, tačiau 
italas jiems aiškino „didžiąją 
politiką", kad būtina palaikyti 
Gorbačiovą, nes gali per greitai 
subyrėti Sov. Sąjunga, o staigus 
imperijos griuvimas gali būti 
pragaištingas visam pasauliui... 

Sausio 19 d. įvyko protesto de 
monstracija, buvo daug kalbė
tojų. Paskutinysis protesto 
demonstracijoje kalbėjo Lietu
vos parlamento atstovas lenkas 
Česlovas Okinčyc Jis kalbėjo 
lietuviškai (žmona lietuvei, 
pareikšdamas, kad Gorbačiovas, 
siųsdamas tankus, de fakto pri 
pažino Lietuvą, nes juk savos 
šalies nepuolama. Savo trumpą 
kalbą jis užbaigė tokiais žo 
džiais: „aš esu labai laimingas, 
kad galiu kreiptis į Jus čia. 
punskiečiai, kaip lenkas. Lietu
vos respublikos Aukščiausioji"^ 
tarybos deputatas Aš galiu 
jums tik patvirtinti, kad iki 
paskutinės sekundės savo 
gyvenimo kovosiu už Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę". 

Sausio 20 d. Seinų bazilikoje 
šv. Mišios, skirtos kenčiančia* 
Lietuvai. Mišias a t n a š a v o 
Lomžos vysk. Julius Petz su 
savo pavad. Tadu Zawistovskiu 
Su jais atvyko du pilnutėliai 
autobusai Lomžos seminarijos 
klierikų Pamaldose dalyvavo 
Suvalkų vaivada Pranas Vasik. 
Lenkijos seimo vicepirm. ir kt. 
aukšti pareigūnai. Tikint!" 
šiems neišdildoma įspūdi palik" 
vyskupo keliskart pakartoti 
nuoširdūs žodžiai: Lietuva — aš 
su Tavimi, lietuviai — esame su 
jumis. Po palaiminimo vy 
pas iškilmingai prisiartino prit 
Lietuvos vėliavos ir žemai 
nusilenkęs ją pabučiavo, ge 
dinčią trispalvę, kuri prieš 
kelias dienas Seinuose buvo taip 
skaudžiai išniekinta! 

Algis Uzdilas aprašo protesto 
demonstraciją Varšuvoje, prisi
jungiant prie lietuvių ir kitoms 
Lenkijos mažumoms, sostines 
gyventojams. Lenkai, kurie 
sekė lietuvių elgseną, negalėjo 
atsistebėti tuo baltišku santū
rumu, šaltakraujiškumu, tuo iš 
rimties smelkiančiu išdidumu. 
Lenkai pra tę prie kitokiu 
demonstracijų, prie kitokio 
aistrų veržlumo. Jiems būtų 
buvę visai normalu, jeigu 
lietuviai būtų lipę per tvoras ir 
mėginę riksmu šturmuoti šeimi
ninkų ramybę! Buvo pasakyta 
daug kalbų taip pat iš mažumų 
tautybės (senatorius Ričardas 
Reiff. ukrainiečių, gudų atsto
vai), pri imant rezoliucijas. 
Viena jų buvo įteikta JAV am

inui k<>ngr. C. Cox padovanojama Los Angeles tautine juosta 
Nuotr Ed. Cicėno 

basados sekr., kuris pagarbiai 
išklaus" giedamos „Marija. 
Marga'' giesmės. Deja. prie Sov. 

ingos pasiuntinybės sunku 
buvo prieiti, nes prie tvoros 
nakties metu Lenkijos policija 
pastate dar vieną papildomą 
užtvarą, kad net ant šaligatvio 
negalima buvo užeiti. 

Mėnraštyje gausu nuotraukų, 
rezoliucijų G. Bushui, Sovietų 
Sąjungos pasiuntiniui Varšu
voje. Suvalkų vaivados 
pareiškimas, rag inant Sov. 
Sąjunga pripažinti Lietuvos 
nepr ik lausomybę . Lenkijos 
ukrainiečiu s-gos pirm. Ježi Reit 
užuojauta. Lenkijos krikščionių 
demokr. rezoliucija. Lenkijos 
l ie tuvių organizaci jų pa
reiškimai, telegramos ir kt. 

Tėvynės meile persunkti yra 
dviejų mokinių — Gražinos Kra-
kauskaitės ir Kr. Berneckaitės 
(abi licėja IH-čios k!, mokinės) 

rmoji ..Lietuva, tu 

mano džiaugsmas ir skausmas" 
taip pat užbaigia rašinį: „tačiau 
automatai, tankai žmonių neat
baido, nesuminkština širdžių, 
kurios ir toliau veržiasi į laisvę. 
Lietuvos žmonės pasiryžę iki 
galo siekti savo laimės, nes jų 
laimė — tai Lietuvos laisvė". 

Kr. Berneckaitė: „Lietuva — 
mums visiems brangus kraš
tas... Gal todėl jis tiek daug 
džiaugsmo ir vargo patyręs. Aš 
pati žinau t ik vieną tokį gražų 
vardą „Lietuva" ir brangiausią 
žodį laisvė. Deja, tėvynės laisvė 
reikalauja aukų. Š.m. sausio 
11-13 d. 14 žmonių paguldė 
galvas dėl tėvynės laisvės". 

Tų, kurie kenčia, nevadinkite 
„vargšais nelaimingais": jie yra 
šios žemės turtuoliai, nes jų 
sielose kaupiasi tyrieji.tiesiai iš 
Dievo širdies trykštantieji spin
duliai. 

P. Maurice 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S N A K A S 

Šeimose ir ga tvėse 

Nors kai lietuviai Australijoje kūrėsi, valdžia 
nebuvo socialistinė, bet socialinis aprūpinimas, kad ir 
labai savotiškas mūsų akims žiūrint, veikė Pavyzdžiui, 
bent Canberroje šeimoms davė po namą. Ne dykai, už 
nuomą. Gyventojui-nuomininkui nereikėjo rūpintis ne 
tik remontais, bet tam tikrais laiko tarpais namą 
valdžia pagrindinai ir išdažydavo. Toks aptarnavimas 
ilgainiui ir nuomininkams ir valdžiai įkyrėjo. Pasiūlyta 
namukus nusipirkti. Beje, vietovėse, kaip O'Connor. 
namai buvo mediniai. Tie, kurie pajėgė nusipirkti, ėmė 
savaip ir tvarkytis: apsiželde medžiais bei krūmais, 
pasipuošė gėlynais. Ne tik tai: dauguma lietmių juos 
apsidejo ir plytomis. Ir mano svainio namas, kadais 
medinis, dabar raudonuoja plytomis ir paneš; i mūsų 
namą. turėtą Birmingham. MI. Beveik su pavydu 
žiūriu į šio namo puošmeną — didelį, linksm; beržą 
Beržai Australijoje retenybė, juos tik pabaltiečiai išsi 
augina. O pavydu todėl, kad mūsų du beri ' Birm 
inghame vis skurdo, vis kiekvieną vasarą bū iavo ap
ninkami kenkėjų, su kuriais kova nesisek* Čia gi 
beržas kaip Lietuvoje, tik kiekvieną rytm 'i jame 
gieda dideli, egzotiški paukščiai. 

Dauguma tokių ir dar mažesnių namuk: :uri po 
tris miegamuosius, virtuvę, saloną, skalbykl) utility 
roomV Ir du greta vienas kito tualeto karr^arėlus: 
vienas vonios ir ar dušo. kitas — išviete M m ma 

tytuose namuose trijuose miestuose bei va.-u-
jone vis tiek senų statybų ar naujausių, vos metu 
buvo tie du gretimi kambarėliai. Lankytuose n«-
niekur nepastebėjau nė rūsių, nors labai mie!ai vis 
giminės bei giminių draugai savo namus įprodė 
Žinoma, dėl rūsių nebuvimo galvos neguldau. ga! 

kaikur ir buvo, gal tik nerado reikalo į juos >• 
Vaikštant O'Connor bei kitų priemiesčių gatvėms 

ir statybos buvo labai įvairuojančios ir želdiniai v. 
namus. Kadai dauguma valdžios statytų namų. patekę 
į tokias rankas kaip mano svainio, buvo apdeda^ pi v 
tomis, apsodinami medeliai-, krūmais, gėlynais H 
pasidarė nemažų priestatų (pvz. V. Keraitienė-v „pri 
lipdytas" didžiausias kambarys, dabar tarnauja- -
salonas). Kiti ir likę medinukai, sukumpę, reikali-
dažų. Pačios blogiausios išvaizdos tie, kurių augmen; 
ja nebesuvaldomai užgožusi duris ir langus, o veja nebe 
veja. bet piktžolynas. Tik vieno dalyko, tokio būdingo 
Amerikai, niekur, niekur nepastebėjome, būtent ant 
šaligatvių bei gatvių šiukšlių ir skraidančiu popierių 
Iš dalies popieriai gal todėl nesimėto, kad Australijos 
laikraščiai kelis kartus plonesni už Amerikos ir mažiau 
jų išeina. Bet gi šiukšlės, kaip plastmases ipakavinv 
maišeliai, tuščios cigarečių dėžutės ir kitokios atliekos 
su laikraščių tiražais nieko bendro neturi Taigi austrą 
lai švaresni, tvarkingesni už amerikiečius ir vskas 

Daug kartų sėdėjome prie stalų su jaunais, se» 
visokio išsilavinimo žmonėmis. Tiek vaišindamies 
namuose, tiek restoranuose Stebino europėjišk" I • 
manieros: šakutė kairėj rankoj, peilis dešinėje, nė vieno 
nepadedant ir nekaitaliojant. Net ir pigiuose, paviljonų 
tipo restoranuose be sienų, ant skersvėju įeir- a'si 
sėdai prie stalo, turi nusiimti kepure N< - nei 
o tik geriant alų. Klaidą kartą buvau padą", 
pašnabždom gavau pastaba . Su kepurėm ant galvų 
gėrėme tik senoviškose alinėse fpubsi. stati pr-

kur moterys, nors dabar įleidžiamos, vis dar nemėgsta 
lankytis. 

Kryžiaus karas prieš rūkymą, jau daug laimėjęs 
• <>iose vietose (Boeing 747 rūkoriai suvaryti į galą, 

i kumpos distancijos skrydy Ansett lėktuve visai 
• iždrausta). privačiuose namuose ignoruojamas. Rūko 
šešiolikmetės, motinoms žiebtuvėlį pakišant, rūko mo
tinos su mažyliais ant kelių. Rūkančių akivaizdžiai di-

lis procentas, negu Amerikoje. 
Nesilaiko nė maisto dietos. Dalyvavom daugely 

šeimos vaišių ir keliose didesnėse puotose (Kalėdų lai
kotarpis! V Kepsniai, kepsniai, kepsniai! Viskas ant at-
.ir-.s Hepsnos. barbecued. Jautienos, avienos steikai. 
net žuvis Australijos lietuviai tokios rūšies puotas 
vadina iešminėm. Deja. tokio pavadinimo neradau 
jokiame žodyne, jis netikslus, manieringas. Skanu tai 
<kanu. ką besakyti. Bet mes cholesteroli smerkiam 
kaip ir tabako dūmą. todėl ir tų kepsnių kiek galėdami 
vengiame. Kiek galėdami, nors sunku atsispirti... Kai 
kurie mūsų amžininkai. įskaitant Liudą ir Sofiją, tai 
supranta ir visada turi becholesterolinių valgių. Kiek 
' ik nori. 

Alus dėželėse ir buteliukuose po 300 gramų, tad 
ne ką didesnio kiekio, negu mūsų 10 uncijų (280gr.). 
Stiprumas 2.8 ir 4.8 procento. Europietiško skonio. 
Svečiuose vienur alaus siūloma, kitur atnešama net 
nesiūlius. Koks vyras, jei alaus negersi? Nebent, jei 
turi kelių rūšių, paklausia, kokio norėtum. Jeigu ne 
aludėje, o svečiuose, geri iš butelio. Kad rankos nešaltų, 
įstato į aukštą minkštos izoliacinės medžiagos indelį. 
Porą tokių indelių atsivežiau į Sunny Hills. Moterims 
pasiūloma vyno. Kol įpratau gardžiuotis alumi, jei 
pasiūlydavo, rinkdavausi vodką ar whiskey. Gaudavau 
ant ledo arba gryną Mūsiškius haibolus žino tik tie, 
Kurie Amerikoje viešėjo. ,_, , 

i Bus daugiau) 

' 
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FOTOGRAFIJA 
SUSTABDO LAIKĄ 

A U R E L I J A M. BALAŠAITIENĖ 

Vartau didelio formato nuo-
•rauku rinkinį, kuriame, kaip 
granite, išliko negrįžtantys mo-
jientai . išraiškingi veidai, mis-
Cįškos nuotaikos, ir negaliu ati-
fraukti akių nuo foto montažo 
įTarp dviejų karų". Tolumoje 
Jrobesiai ir medeliais pasi
puošusi pieva, o virš tvore
les, lyg pakibė erdvėje, plū
duriuoja jauni vyrai, žvelgdami 
j nuotraukos apačioje gulinčius 
Julaužytus šautuvus, negyvą 
grklį ir liūdnu veidu jauną 
kareivį. Kitame portrete labai 
Seno vyro ir moters raukšlėtų 
yeidų akys žvelgia į neužma-
1 nus tolius, o iš jų akių trykš-
įa dvasinė ramybė, kurią taip 
puikiai pagavo objektyvo ir 
pieniška fotografės akis. Visa 
l nepozuota, sugauta laiko se
kundės bėgime. 
I Tania Luckiene profesionalė 
fotografė ir ją lydintis Olandijos 
radijo ir fote žurnalistas Her-
man Hoeneveld, lydimi Cun-
n i n g h a m iš Toledo, buvo 
keliom valandom sustoję 
Clevelando lietuvių namuose. 
Teresės ir Antano Kalvaičio 
kvietimu kun. Gediminas Ki-
j a u s k a s . Vytautas Brizgys, 
Salomėja Šukienė, Pau l ius 

ėnas, juos globoję Cunn-
įngham ir aš tu rė jome 
malonumą su jais pasikalbėti ir 
-usipažinti bei pasigėrėti foto 
grafės Tanios Luckienės menu. 

Tania Luckiene turi savo foto 
studiją šalia Vilniaus operos ir 
baleto rūmu ir atvyko į tarp
tautine foto meno specialistų 
konferenciją Lansing, Michi-
gan. kurią globojo Toledo uni

versitetas. Jos didžiuliame foto 
nuotraukų rinkinyje yra Vy
tauto Landsbergio. Prunskie
nės. Vagnoriaus ir kitų asmenų 
portretai, daryti jos studijoje. 
Portretų meniškumas pasižymi 
tuo, kad ji sugeba pagauti jos 
fotografuojamo asmens veide jo 
dvasios stovį ir net charakterį. 
Didžiuliame rinkiny yra žavūs 
foto montažai, sukur ian tys 
savotiškai mistišką įspūdį. Ma
tome būrį liūdinčių žmonių, 
apsupusių karste paguldytą 
mirusį asmenį, o virš jų plūdu
riuoja septynių vienuolių por
tretėliai. Kitoje nuotraukoje 
sėdi pusnuogis, susirūpinęs 
tėvas, pasirengęs eiti į pirtį. 
Šalia ant suolelio prie sienos sė
di jo mažas sūnelis, kurio aky
tės intuityviai atspindi tėvo 
nerimą ir rūpestį, lyg jų lauktų 
kokia nelaimė ar liūdna žinia. 
Kitoje nuotraukoje ant tvoros 
sėdi du išsigandę berniukai, 
kurie nuo kažko slepiasi, kažko 
bijo. T rumpa i s a k a n t , jos 
nuotraukos yra aukšto meninio 
lygio, gyvos, dinamiškos, fantas
tiškos ir net mistiškos. Jose yra 
daug nepozuoto psichologinio ir 
istorinio elemento. Nevengia ji 
ir realybės, padariusi seriją nuo
traukų iš Vilniaus ir Rygos tra
giškų įvykių, vengdama ben
dros panoramos, bet parink
dama fragmentus, kurie išryš
kina momento nuotaiką. Viena 
Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos siena, aplipdyta plaka
tėliais ir šūkiais, prie savęs 
glaudžia žvakelėmis apusptą 
Dievo Motinos statulėlę. Tai 
nuotaika, kur ia pasižymėjo 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

\Vashingtone. D.C. Cannon pastate. Iš kairės: Irena Kijauskienė, Ohio valstijos atstovė Susanne 
Bergansky. Raimundas Kudukis, kalba kongr. atstove Mary Rose Oakar, Dana Čipkienė ir adv. 
Aleksandras Domanskis. 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312)586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir * A X pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida 

parlamento rūmų saugotojai — 
meilė Lietuvai ir malda. 

Iš foto meno Lietuvoje pra
gyventi nėra įmanoma, nes 
daugiau kaip 30 rublių už por
tretą nemokama, todėl Tania 
Luckiene savo kuklias pajamas 
papi ldo honora ra i s už 
n u o t r a u k a s Lietuvos kino 
žurnalui ir modelių namuose 
fotografuodama modelius madų 
žurnalui. 

Ją lydintis Amsterdamo radijo 
ir foto žurnalistas Herman 
Hoeneveld, . .Apollo" tarp-
tautnių kultūrinių projektų 
sąjungos atstovas, lankėsi jau 
kelis kartus Lietuvoje ir labai 
susidomėjo Tanios Luckienės 
darbais. Lietuvoje jam ypatingą 
įspūdį padarė restauruojamos 
bažnyčios ir jos gyventojų 
laikysena. „Kai einu Lenin
grado ar Maskvos gatvėmis, 
praeiviai lyg vienas kito bijo, 
vengia pažvelgti į akis. Neban
dau rūšiuoti žmonių pagal 

tautybes, tačiau matau nepa
prastai didelį skirtumą t a r p 
lietuvių ir rusų. Lietuvos gatvė
se praeiviai yra draugiški, šilti, 
nevengia akių kontakto. Jaučiu 
labai gyvą religinį atsinau
jinimą Mane ypatingai stebina 
religiškai nusiteikęs Lietuvos 
jaun imas . Mano viešnagės 
Lietuvoje metu man užimpona
vo du išryškėję elementai: tvir
t a s pasiryžimas v ieningai 
kovoti už nepriklausomybę ir 
nepaprasta disciplina bei savi
tvarda tragiškais momentais. 
Kaip žurnalistą, mane paveikė 
tai, kad demokratizacijos pro
cesas atsispindi vyriausybės ir 
populiarios laisvos spaudos 
konflikte", kalbėjo simpatinga
sis olandas. Jis Olandijos radi
jui darė pokalbius su Vytautu 
Landsbergiu, Brazausku. Vag
norium ir Prunskiene. Prašė 
jis ir mane su juo padaryti 
pokalbį Amsterdamo radijui. Jo 

k l a u s i m a i l ie tė A m e r i k o s 
l i e t u v i ų n u o t a i k a s ir 
v i s u o m e n i n ę s t r uk tū r ą . Jį 
nepaprastai stebino tai, kad 
Amerikos lietuviai tu r i savo pe
riodinę spaudą, leidžia knygas, 
išlaiko operą, mokyklas, įvai
r ias organizacijas. 

Atsisveikindami pasižadėjome 
ir vėl susit ikti ir apgailes
tavome, kad malonūs svečiai 
turėjo skubėti į lėktuvą, kuris 
juos nuskraidins į Los Angeles. 
Reikia turė t i viltį, kad Tanios 
Luckienės nuostabaus grožio 
foto menas pasieks ir Amerikos 
lietuvių visuomenę. 

FOR RENT 

M O K Y K L Ų D E F I C I T A S 

Chicagos miesto mokyklų biu
dže te a t e i n a n t i e m s mokslo 
metams susidaro apie 300 mil. 
dol. deficito, kas kelia nemažą 
susirūpinimą. «.< • 

F o r R e n t 
2 b d r m . 3 r d f l . ap t . 8 7 & Kostner 
vic. $510 mo. Heat inc. Call after 
4 p .m. 

T e l . 3 1 2 - 2 8 4 - 5 9 4 9 

For Rent 
Ona bedrm. apt. redecorated; heat, 
stove, refng incl. Overlooks Marquette Pk 
at 71 & Francisco $415 -t- deposit. Tel . 
312-436-0844. 
2 rm. garden apt. in the šame bldg also 
available $350 a mo. 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . b u t a s 
C i c o r o a p y l . arti Šv. Antano 
bažnyčios. Pageidaujami suaugę, 
be vaikų arba pensininkai. 

T e i r a u t i s : 7 0 8 - 6 5 6 - 2 7 6 2 

MISCELLANEOUS 

>s bkaucįu Seserijos vyriausia skautininke Alma L>v< 
>;t K"l«-tt;i Jur^kienė Clevelando skautininkų,-ių tarpe 

reckiene ir Seserijos Gar 

Nuotr. V. Bacevičiaus 

CLEVELANDO ŽINIOS 

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly! 

Paid and 
Compounded 

OuarteHy 

see us for 
UQ^Vv f 'nancing. 

AT OUR LOW R A T E S 
VVITM P f M V M f MT 

TO f T V O U * I N C O M I 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2 2 1 2 WEST C E R M A K R O A D C H I C A G O . ILL 6 0 6 0 8 
P e t e r K a z a n a u s k a s . P r s . T e l . : 8 4 7 - 7 7 4 7 

Hours: Mon. Tue. Fri. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 
S E R V I N G C H I C A G O L A N D S I N C E 1 9 0 5 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V a W e s t 9 5 t h S t r e t 
T e l . — ( 7 0 8 ) 4 2 4 - 8 6 5 4 

( 3 1 2 ) 5 8 1 - 8 6 5 4 

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

Turiu Cnicngos miesto leidimą D:.-ou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'*-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

TARYBOS RINKIMAI 

( JAV LB XIII-ja Taryba 
kandidatuoja: Paulius Alšėnas. 
.Juiizas Ardys. Rimantas Aukš
tuolis, dr. Vytautas Bieliauskas. 
Ingrida Bubliene. Viktorija Len-
kauskaite. Kgidijus Marcinkevi
čius. Dalia Puškorienė. Algis 
Rukšėnas, dr Viktoras Stankus 
ir :Algis Širvaitis. 

R i n k i m a i bus vykdomi 
gefcužės 4-5 ir 11 12 dienomis 
Dievo Motinos parapijos svetai
nėje 

fjalsuojama ne daugiau kaip 
u% keturis kandidatus. Aišku, 
ga l ima balsuoti už mažiau 
kandidatu . Subraukytos, ar 
kitaip pataisytos balsvimo kor 
tejės negalioja. 

Rinkiminė komisija išsiimti 
n»jo- taisykles balsuojantiems 
p a š t u . Negavę ba l sav imo 
koįteliii, prašomi kreiptis j Ohio 
apygardos rinkiminę komisija 
šiu > adresu 1 

HMH La Sa lk Rd . 
(\. . . l > Ohio H119 

Rinkimuose kandidatūras yra 
išstatę pajėgūs asmenys, norį 
dirbti Lietuvių Bendruomenės. 
Lietuvos ir visu lietuvių reika
lui. 

Visi prašomi balsavimuose 
dalyvauti. Didesnis balsuotojų 
skaičius gali padidinti ir Ohio 
apygardai LB tarybos narių 
skaičių. Atlikime savo garbinga 
lietuvio pareigą! 

SOLISTŲ KONCERTAS 

Solistu Irenos Milkevičiūtės. 
Virgilijaus Noreikos ir pianistės 
Gražinos Landsbergienės kon
certas vyks sekmadienj. gegužės 
5 d.. 4 vai p.p. Dievo Motinos pa
rapijos salėje. Po koncerto 
pabuvojimas su menininkais 
Bilietai po 20, 15, 10 ir 7 dol. 
asmeniui gaunami sekmadie 
niais po 10 vlandos pamaldų 
parapijos svetainėje ir savaitės 
dienomis pas Marija Mikonienc. 
kreipiantis telefonu 531 2190 

Reng ia L i e t u v i u fondas, t a l k i 
n a n t L B C l e v e l a n d o a p y l i n k ė s 
va ldyba i 

V . R . 

INTRA WORLD TRAVEL AND TOURS 
SKELBIA 

NESUVARŽYTAS (bilietas galioja nuo 1 dienos iki 1 metų) 
ORO KELIONES Į 

SKANDINAVIJĄ 
Kopenhaga-Stokholmas-He - i nkis-Oslo-Gotenburgas 

Per Islandiją 
Skriskite iš New Yorko, B; ' t imorės arba Or lando 

Į B E T KURĮ „ ICELANDAIR" L I N I J O S T I K u ž 

A P T A R N A U J A M Ą MIESTĄ 
GALIMA SKRISTI IŠ ČIKAGOS 
UŽ ŽEMĄ P R I D Ė T I N E KAINĄ 

bilieto kaina gali keistis 

s a rba (Jr lando 

$649 RT 

UŽ TĄ PAČIĄ KAINĄ GALIMA SUSTOTI SLANDIJOJE. GRĮŽTI GALIMA IŠ: 
LONDONO, PARYŽIAUS, LIUKSEMBURGO, AMSTERDAMO 

Grįžimo datos pranešt i- anksto ne re ik ia 

Smulkesnei informa :jai kre ip t i s : 
INTRA WORLD TRAVKL AND TOURS 

524 Davis S'reet 
Evanston, Mino 60201 

708-491-6930 
E U R O P A K / S C A N D I N A V I A N DIVISION 

* S l T E 7 o 

ICELANDAIR* 

V i l n i a u s U n i v e r s i t e t o D a i n ų 
ir Š o k i ų a n s a m b l i s 

At l ieka: K e p u r i n ę . Bro l io 
sode. D u raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja, Rolenderis. 
Pjesė skrabalams, Untytė. Į 
š v e n t ę , Kadr i l is ir p o l k a . 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris Kanklių grupės 
vadovė — Daiva č ič inskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

K a s e t ė — s t e r e o , 1 9 8 9 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d St . 

C h l c a g o . IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

m 
BELL-BACE REALTORS 

J . B A C E V I Č I U S 
6529 S. Kedzle Ave. , 

Chlcago, IL 60629 
(312) 778-2233 

INCOME TAX — INSURANCE 
• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

H MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Gntuifc 21 
KMIECIK REAITORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
2e4-1900 

lei norite parduoti ar pirkti n<i-
mus. kreipkitės ) Danutę Mayer. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmemsk.ii patarnaus. Ikarnavimas 
veltui 

St. Petersburg, FL 
Parduodamas mūrinis 7 kamb 2 
butų namas Netoli jūros Skambinti: 
vakarais — Gerry 708-554-8170 ar-
be 8 1 3 - 3 2 1 - 1 4 8 1 . 

„ F o r r e s t e r " s t i l i aus n a m a s 
,.Equestrian Estates" rajone! Vi akro 
sklypas; 3 dideli mieg. 3 vonios, 
milžiniškas salonas su židiniu, ąžuolo 
apdaila ir spintelės. Daug priedų. 
$279,900 

Puikus namas Lemonte! 
3V2 akro sklypas Liuksusinis ..ranch". 
maudymosi baseinas. 4 mieg 2Vi vo
nios; ąžuolinės durys; 2 ..vvhirlpools". 
židinys, 4 auto garažas. Per daug 
viską išvardint. Reikia pamatyti 
$595,000 

9^21. 
OLSICK & CO . REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312) 257-7100 

HELP VVANTED 

MATURE WOMAN — Cook/Housekeeper 
Mušt have car Hours 1 to 6 P M r> Days 
Shop. Cook. clean house Oak Lavvi. famiiy 
of 3 Call Mrs. Morgan — 708-425-0500. 

P A S A U K Ė M A N E -
ši knyga — tai dabartinio 

Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
įaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų Knyga yra išversta Į anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas Iš lenkų kalbos j 
lietuvių kalbą išvertė kun Ričardas 
Jakutis Knyga tun daug iliustracijų. 
352 psl Spaudė ..Vilties' spaus
tuvė 1990 m Vilniuje Kama 10 
dol. Su persiuntimu 12 dol Illi 
nois gyventojai dar prideda 80 et. 
valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4245 W 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 

file:///Vashingtone


„ T A U R A G I O " KAMERINIS ORKESTRAS RENGIA 
Programoje: 
Haydno 31 ir 23 simfonijos 
Ištrauka iš „Jozua" 
Solistai: Eglė Rūkštelytė 

Aldona Buntinaitė 
Gražina Stauskaitė 
Viktoras Mieliulis 

RELIGINĮ KONCERTĄ 
Balandžio 28 d., 3 v. p.p, 4300 S. California Ave. 

TAIKOS parapijos bažnyčioje 

Akompanuoja: |evgenia Tkach 
Prie vargonų: Andre* K. Barr 
Koncertmeisteris: Margaret Solamensky 
Dirigentas: Povilas Mieliulis 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Omaha, Nebraska 

PAGALBA LIETUVAI 
Geras jausmas apima.matant 

nuoširdų žmonių norą padėti 
vargstantiems tėvynėje. Moterų 
tarpe kilo idėja suruošti Verbų 
sekmadieni cepelinų pietus, 
pyragų išpardavimą ir loteriją. 
Ta proga paskelbti ir rūbų vajų 
Lietuvos vargstantiems. Šiam 
geram tikslui pritarė ir tą 
projektą globojo LB valdyba. 
Nelengvą to rengimo darbą 
a t l i k t i atsirado s tebė t ina i 
gražus pulkas savanorių. 

Kovo 23 d. popietėje parapijos 
virtuvėje prasidėjo cepelinų 
pietų paruoša. LB pirmininkės 
suvežti bulvių maišai užėmė 
pusę virtuvės. Reikėjo nuskus
ti 400 šimtus svarų bulvių. Su 
šypsena veide bulves skuto 
naujas Omahos gyventojas, LB 
valdybos narys , prof. dr. 
Gediminas Murauskas. Vyres
nio amžiaus moterys gailėjo 
jauno žmogaus ir liepė jam „ieš
ko t i " darbo salėje. Tačiau 
Gediminas nelabai norėjo būti 
„atleistas" nuo bulvių skutimo. 
Sekančią dieną, Verbų sekma
dienį, 11 v. ryto ir vėliau rinkosi 
į salę ne t ik lietuviai, bet ir 
kitataučiai, lietuvių draugai. 
Svečių akis patraukė pava
sariškai papuošti stalai ir viliojo 
didelis pyragų stalas, ant kurio 
tupėjo balti Velykų zuikučiai, 
sėdėjo bobutės (babkutės), gulėjo 
žagarėliai, spurgos (pončkos) ir 
kiti skanumynai. Tos visos gė
rybės, buvo suaukotos gerašir
džių moterų. Č i a Gražina 
Reškevičienė ir jos padėjėjos 
skubėjo aptarnauti pirkėjus. 
Neilgai t r u k u s , kepsnių 
nebeliko. Svečiai parodė širdies 
jautrumą, ir Gražina surinko 
geroką pluoštą žaliukų. Dana 
Praš t i enė panaudojo savo 
talentą ir šypseną ir nemažai iš
pardavė loterijos bilietėlių. 
Bendruomenės valdybos kasi
n inkas Vytas Arnauskas 
nespėjo skaičiuoti pinigus už 
parduotus pietų bilietėlius, nes 
eilė žmonių laukė juos įsigyti. 
Skanūs cepelinai žadino apeti
tą. Vytas nebuvo patenkintas, 
kai iš virtuvės jam buvo pra
nešta, kad neparduoti daugiau 
pietų, nes cepelinai baigiasi. 
Cepelinų virėjai, įkaitę nuo 
viryklos ir garų, šluostėsi 
prakaitą ir džiaugėsi, kad neliks 
nė vieno cepelino. Taip ir buvo. 
Tik vienas kitas dirbantysis 
virtuvėje ir salėje tegavo jų pa
ragauti. Nežiūrint to, visi buvo 
patenkinti ištuštėjusiais puo
dais ir gražiais darbo vaisiais 
Lietuvos žmonių labui. 

* * * 

Po labai sėkmingo rūbų vajaus, 
parapijos patalpose, rūbai buvo 
surūš iuot i ir t va rk inga i 
supakuoti į dideles dėžes. Laima 
Antanėlienė ir Gražina Reške
vičienė, turinčios patyrimą 
kelionėse (mat skautės), įsakė 
Bendruomenės pirmininkui pa
ruošti joms sunkvežimį, saugų 
ir tvirtą, nes jos nusprendė su
taupyt i rūbų pers iun t imo 
išlaidas ir nuvežti į Chicagą — 
Lemontą, Lietuvių centrą. 
Bendruomenės pirmininkas 
moterų „įsakymą" sąžiningai 
išpildė. Tada jis, su kitais vyrais 
prikrovė tą didelį vežimą pilną 
dėžių. Ir taip su palaiminimu ir 
100 dol. balandžio 6 d. 2 vai. 
nakties išleido jas į nelengvą 
kelionę. Dievas laimino — 

nuvažiavo laimingai su visu 
k rov in iu . Sekmadien į , 
balandžio 7 d. 12 vai. nakties, 
Laima ir Gražina, atlikusios 
gerą darbą, grįžo patenkintos ir 
laimingos, t ik su pamuštu 
dusintuvu ir tuščiu tanku. Mat 
nuovargis „neleido" gaišti ir 
stoti dėl „menko" reikalo — 
gazolino. Sunkvežimio savi
ninkas A. Antanėlis nepagyrė 
už tai nedrausmingų mote
riškių, bet buvo patenkintas, 
kad dar buvo visi sunkvežimio 
ra ta i ir padangos. 

Džiugu kons t a tuo t i , ka i 
mažoje bendruomenėje yra 
at l iekama daug gerų darbų 
tėvynės labui. Prieš pora-trejetą 
metų net nesapnuota, kad taip 
labai reikalingi Lietuvai su 
naujomis idėjomis, nauja ir pasi
aukojimu atlikti vienokius ar 
kitokius darbus Lietuvos labui. 
Mūsų jauni akademikai, nors ir 
nedaug moka lietuviškai, tačiau 
jų parama Lietuvos labui yra 
didelė ir labai naudinga. Tokių 
turime Omahoje, nemažai. Yra 
malonu stebėti, kai akademikai, 
jos ir jie, nuoširdžiai prisideda. 
Vertinkime savo akademikus ir 
ve r t i nk ime vienas ki tą ir 
kiekvieną lietuvį, kuris ateina 
ir kuriam nuoširdžiai rūpi terio-
jamos tėvynės reikalai. 

J . P . 

Kearny, NJ 
„Lietuvos atsiminimų" radi

jo 50 metų gyvavimo sukakčiai 
atžymėti koncertas, numatytas 
gegužės 18 d., neįvyks! Pakvies
ta estradinės muzikos artistų 
grupė iš Lietuvos pranešė, kad 
negali atvykti, nes jiems neiš
duodamos reikalingos vizos. 
Tačiau šaunus banketas ir 
balius įvyks gegužės 19 d., 
sekmadienį. Prieš banketą, 2 
vai. p.p. Sopulingosios Dievo 
Motinos liet. bažnyčioje, Kear
ny, bus iškilmingos koncele-
bruotos Mišios už „Lietuvos 
atsiminimų" gyvus ir mirusius 
klausytojus ir rėmėjus. Pagrin
dinis celebrantas bus vyskupas 

A.A. JOHN 
HENSON 

Balandžio 22 d. yra lygiai 
vienas mėnuo nuo John Henson 
mirties. 

John Henson mirė kovo 22 d. 
Atsisveikinimas įvyko Gaidas-
Daimid koplyčioje. Čia at
sisveikino su a.a. John Henson 
vyčių choras ir didelis skaičius 
Chicagos vyčių narių ir veikėjų. 

Atsisveikinimo maldas prave
dė kun. F. Kireilis ir pasakė at
sisveikinimo kalbą. Atsisvei
kinimo ir užuojautos kalbas 
Sabinai Henson nuo vyčių ir 
nuo vyčių valdybų pasakė G. 
Oželienė, J. Jokubka nuo vyčių 
senjorų kuopos, šaulys Paukštė 
a t s i sve ik ino nuo L ie tuvos 
šaul ių sąjungos, E s t e l l a 
Rodgers taip pat pasakė kalbą 
ir atsisveikino nuo vyčių. 

John Henson buvo nuoširdus 
vyčių draugus ir rėmėjas. Jis 
domėjosi visais vyčių reikalais 
ir priklausė 36-ai vyčių kuopai. 
Buvo rėmėjas marijonų vienuo
lyno ir seselių pranciškiečių. 

Prieš 4 metus Sabina ištekėjo 
už John Henson. Tai buvo dau
gelio didelė šventė dalyvauti jų 
vestuvėse. 

Šių metų vasario 24 d., mirė 
Sabinos Henson motina, sulau
kusi 103 metus. Sabinos Henson 
draugai ir vyčiai su meile ir 
liūdesiu atsisveikino su miela 
lietuve. Ji užaugino 4 vaikus, 
iš kur ių beliko j a u n i a u s i a 
Sabina ir jos brolis Vladas. 
Sab ina l iko v iena savo 
namuose, bet su daugelių vyčių 
Chicagoje. J i yra viena iš 
veikėjų vyčių senjorų valdyboj. 

J . J o k u b k a 

Paulius Baltakis. Banketo pra
džia — 3:30 vai. p.p. Meninę 
programą atliks iš Lietuvos jau 
a tvykus ios a r t i s t ė s : A s t a 
Kr ik šč iūna i t ė , K l a i p ė d o s 
muzikinio teatro solistė; Aldona 
Vilčinskaitė-Kisielienė, Lietu
vos konservatorijos profesorė. 
Joms akompanuos muz. Liudas 
Stukas, atvykęs iš Floridos. Po 
šiltos vakarienės ir programos 
bus šokiai, vadovaujant muz. 
Juozui Thomas-Tamašauskui. 

A.tA. 
JONAS LITVINAS 

Gyveno Chicagoje, Town of Lake apylinkėje. 
Mirė 1991 m. balandžio 24 d., sulaukęs 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

43 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Algis ir Vitolis, marti 

Janina, svaines Kazimiera ir Paulina Kanadoje, daug giminių 
Lietuvoje. 

Priklaus ..Ramovės" korporacijai, Lietuvių Istorijos drau
gijai, BALF ui, Liet. Fondui; buvo Illinois Universiteto 
Lietuvių katedros mecenatas ir Tėv. Krištanavičiaus Fondo 
rėmėjas. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, balandžio 26 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkų? Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, balandžio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bu? atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kur.nje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
skautininkui VLADUI RUPINSKUI 

išėjus Namo, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
STASEI, sūnums VYTAUTUI ir ROMUI su šeima. 

Chicagos skautininkų,-ių 
Ramovės valdyba 

Lietuviško žodžio mylėtojui, mūsų šeimos ar
t imam Bičiuliui, 

Rašyt. STASIUI SANTVARUI 
mirus, jo žmoną ALE, likusią vieną plačiame 
gyvenimo kely, palydime su užuojauta ir malda. 

L. Baltrušaitienė, Karilė ir Putinas 

Motinai 

A.tA. 
KAZIMIERAI PUPŠIENEI 

Lietuvoje mirus, mielą KOSTE MIKUŽIENE su 
šeima nuoširdžiai užjaučia 

Irena ir Kazys Miecevičiai 

A.tA. 
KAZIMIERAI PUPŠIENEI 

Lietuvoje mirus , dukrą KASTUTE ir žentą ZIGMĄ 
MIKUŽIUS i r visus a r t imuosius ats iskyrimo 
skausme giliai užjaučiame ir ka r tu liūdime. 

Janina ir Bronius Racevičiai 
Ramunė ir Jonas Račkauskai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

A.tA. 
BARBARAI DUMBRIENEI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame l iūdint iems — 
vyrui JURGIUI, sūnums RIMANTUI, GEDIMINUI 
ir ROBERTUI, jų šeimoms ir visiems ar t imies iems. 

Dainius ir Roma Degėsiai 
Juozas ir Felicija Jasinevičiai ir šeima 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

\u<ro*> N artu \!*A>* 

ST. MARY & EVERGREEN 
MONUMENT COMPANY 

9100 SOUTH KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK. ILLINOIS 60642 

708/422-7146 OR 312/233-3015 
(CORNER OF 91 ST & KEDZIE) 

JAU 80 METŲ PREKIAUJAME „ROCK OF AGES 

* Paminklai 
* Antkapiai 
* Mauzoliejai 
* Bronzinės atminimo lentos 
* Dvigubos atminimo lentos 
* Antkapių įrašai 
* Laikini antkapiai 
* Valymas 
* Antkapiai ir paminklai 

pagal užsakymą 
Paminklų apžiūrėjimo kambarys • 

AUKŠTOS KOKYBĖS ANTKAPIAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS 
Plrmad—penki. 9:00 v.r. — 4:30 v. p.p. 

Šeštd. — 10:00 v.r. — 4:00 v . p.p. 
Sakmad. — 11:30 v.r. — 3:30 v. p.p. 

* APTARNAUJAME VISŲ RELIGIJŲ KAPINES 
Vianlnte l* paminklų prekyba pietinėje miesto daly)* 

Motinos Dienos Novena — Geg. 3—12 
MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 

Ši novena, į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl. Gailestingumo ir 
Nepaliaujamos Pagalbos Švč. Dievo Motiną Marija, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias. 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 meru praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Reik«-lamas dėkingumą už motinos meile ir pasiaukojimą 
jungiu ja i šv. Miiiu novena. 

Motinos vardas gyva/mirusi 

L 4 
Novena; aukoju . 

Vardas, pavarde 

Adresas 

MARIAU FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago. IL 60629 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708^*30-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th 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 pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 



DR.V. -.tadienis, 1991 m. balandžio mėn. 26 d. 

x Nijolė Mart inai tyte reči-
tuos Janinos Degutytės poeziją, 
palydima Sonatos Deveiky-
tes-Zubovienės muzikos inter
pretacijos. Ši išskirtinė popietė 
bus Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje sekmadienį, balan
džio 28 d., 3 v. p.p. Visi yra 
kviečiami. Po koncerto vaišės. 

x Lilė Ramonienė, iš Chica-
gos nuvykusi į Paryžių, džiau
giasi, kad jau prasidėjo pava
saris, medžiai žydi, poezijos 
pilnas miestas. Atšventė arkiv. 
A. Bačkio 30 metų kunigystės 
sukaktį. Ji, kaip nuolatinė 
..Draugo" bendradarbė, svei
kina visą redakciją ir visus dir
bančius dienraštyje. 

x Baltijos ir Gabijos skau
tai per Sventicką, Livonia, 
Mich., atsiuntė ..Draugui" 30 
dol. auką. Po 20 dol. įvairiomis 
progomis parėmė dienraštį D. 
Šlenienė. Chicago, 111., Eduar
das Meilus, Shrewsbury, Mass. 
Po 10 dol. atsiuntė Petras 
Kaušas, Miami Beach. Fla., An
tanas Zaparackas, Highland 
Beach, Fla. Visiems tariame 
ačiū. 

x E lona M. Vaišnys, North 
Haven. Conn., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 25 
dol. auką. Po 20 dol.: Jonas 
Stapulionis, VVaterbury, Conn., 
J. Indriūnas, Roselle, 111., V. 
Petravičius, Hartford. Conn. Po 
15 dol.: Juozas Gasperas. My
kolas Ančerys, Chicago, 111. ir 
Kazė Brazas, Oak Lawn, III. 
Visiems tariame nuoširdų ačiū. 

x Regina Kučienė, Chicago. 
I!!.. JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė, lankėsi „Drauge" 
ir ta proga įteikė 20 dol. už 
kalėdines kor te les ir 
kalendorių. Dr. Vacys Šaulys 
taip pat atsiuntė 20 dol. Už 
aukas tariame nuoširdų ačiū. 

x D u lietuvių kalbos ir lite
r a tū ros specialistai, turintys 
nemažą redagavimo ir vertimo 
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
patirtį, ieško darbo šioje srity
je. Galime perspausdinti teks
tus. Kreiptis: 312-778-0574. 

(sk) 

x Išnuomojama vasarvietė 
vasaros sezonui Union Pier, 
skersai kelio nuo ežero. Tel. 
Chicagoje 312-776-4755, Union 
Pier 61^469^1347. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - G E R -
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , H I C K O R Y 
HILLS, ILL. 60457. TELF. 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x -Jei kas tur i nereikalingų 
knygų ir norėtų jas atiduoti 
studentams iš Lietuvos, prašo
me skambinti tel. 312-778-0574. 

'sk) 

x Grei t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoj* 
ir apylinkėse. Skambinkite 
R K MAX REALTORS, Rimas 
Stankus, tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk; 

x B» B E L G R A D O 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
..mielos", su Lufthansa per 
Berlvną skrendam MIESTAN 
G E D I M I N O ! ČIKAGA -
B E R L Y N A S - V I L N I U S 
SPORTO šventėn: 23 liepos iki 
08 rugpjūčio nuo $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio nuo $1.125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
A ve., Hickory HiUs. 111. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Ki-ginu Naruš ienė 
- uris 

ru- Lieti 
tarybos 

:tą Lands-
. JAV LB 

\ v bos 
• daviais. 

P . iešės 
Ch^ . Jo vieš-
• 

:tad:cnio 
...;..., : -pyje. 

x Margutis k\ iečia g 
5 c tlyvauti Jau
nini -ngiamame kon
certe. - . ižina Apa-

:panuojant 
.'• 
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x AMERIKIEČIŲ PEDA
GOGU J R MOKSLO SPE
CIALISTU GRUPĖ vyksta i 
Lietuvą praverti seminarus 
Vilniaus Pf-dagogniani Insti
tute DAR YRA. PENKIOS(5) 
VIETOS. Pilna r.aina keliau
jant per Ber $2,139 su 
skrydžiai*. "t i
nimu ir t risi 
jonus P va Kelionės da-
t. birželio 1h 30 dieno
mis , y i įetuvoj ir 2 

,-Iione organi
zuoja i. T. INTE K NATIO
N A L . 
binkite708-43©-7272. 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pa rdav ime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą. Albinas Kurkulis, tel. 
312-977-7916 arba jo sūnus ir 
partneris Andr ius Kurkulis, 
tel . 312-977 7242 dirt.t su Rod 
man & Ren-havv, Ine Chi 
je. Iš kitur, -kambinkite veltui: 
te l . l-«0O-423-2294. 

x Baltijos rf s to rane geras 
lietuvi*k;.s mais tas ir jvairūs 
kokteiliai. Dvi sales jvairiems 
renginirmis L i :satidary-
•;: k; -ditr< i 11 v r 9 v.v. Lžda 
rvtn« pii • 8100 Ro-
bVrts Rd.. tel. 708-458-14*0. 

'sk 

Dalis Brighton Parko apylinkės darbuotojų balandžio 14 d., krovusių Švietimo tarybos siunčia
mą konteinerį Lietuvos moksleiviams ir našlaičiams. 

Nuotr. Viktoro Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
MŪSŲ ABITURIENTAI 

Tadas Miciūnas, Algirdo ir 
Danutės Miciūnų sūnus , 
vasario pradžioje atvyko iš 
Lietuvos, kur mokėsi Vilniaus 
50-oje vidurinėje mokykloje 
Lietuvoje jis domėjosi anglų 
kalba ir žaidė krepšinį mo
kyklos komandoje. Tadas taip
gi mokėsi Jaunųjų ekonomistų 
mokykloje, kuri buvo įkurta 
prie Lietuvos pramonininkų 
asociacijos. Tadas planavo 
studijuoti ekonomiją Vilniaus 
universitete. 

Šiuo metu Tadas gyvena su 
savo teta ir dėde Dalia ir Vytau-

x Atsiuntė p o 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių ir 
pratęsė prenumeratą: Kazimie
ra Indreika, Chicago, 111.. Artu
ras Kaksteinas, Aurora. 111., 
Cecilija Balsys, Redford. Mich., 
Ona Remeikienė, Cicero, 111., 
Jonas Grigaitis, Chicago, 111., 
Antanina Jonynienė, Detroit, 
Mich., Feliksas Putrius, Palos 
Hts., 111. Nuoširdus ačiū už 
aukas. 

x P r i s t a tome Lietuvoje t ik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30Ve. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. P a r ū p i n a m e bu tus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
KARGO I LIETUVA! Rū 

ARAS ROOF. 

keliauti su savo draugais, klau
sytis muzikos, žaisti krepšinį ir 
europietiška futbolą. Jis šoka 
„Spindulio" taut in ių šokių 
grupėje ir žaidžia krepšinį su 
„Neries" jaunių komanda. 

V ida Mike lev ič iū t ė , a.a. 
Rimo ir Stasės Mikelevičių 
duktė, baigia Marijos gimnaziją 
šį pavasarį. Gimnazijoje Vita 
buvo garbės sąraše, aprašyta 
„Who's Who Among American 
High School Students". Priklau
sė teniso ir europietiško futbolo 
komandoms. 

tu Januškiais, Lemonte. Jis 
mokosi Lockport gimnazijoje, 
kurią šiais metais ir baigia. 
Gimnazijoje Tadas yra garbės 
sąraše. Jo planai ateičiai dar 
neapibrėžti. Tadas tikisi baigti 
mokslus Amerikoje ir, sugrįžus 
į Lietuvą, būti naudingu. 

Laisvalaikyje Tadas mėgsta 

Klote 
Ir Uitom* 
, «togu« 

2-434-9656 arba 
!737-171T 

x 
naujas ir dėvėtus, batus, 

medžiagas ir nereceptinius vais-
botais kiekiais, galima 

siųsti i l.i.-tuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina SI.45 
už -vara. Kreiptis į: G. T. In
ternational , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. 1L 60457. 

(sk) 
x DVIEJŲ SAVAIČIŲ KE

LIONĖ \ L I E T U V A SU 
ŠVENTOVIŲ APLANKY
MU. Nuo 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankyti 
ŠILUVA. KRYŽIŲ KALNĄ, 
ŽEMAIČIU K A L V A R I J Ą , 
P A Ž A I S L I O BAŽNYČIĄ, 
PAL. ARKI VYSK. J . MATU
LAIČIO KARSTĄ MARI
J A M P O L Ė J E , ATSTATYTĄ 
T A I K O S K A R A L I E N Ė S 
BAŽNYČIA KLAIPĖDOJE, 
SKIEMONIS - M A R I J O S 
APSIREIŠKIMO VIETĄ ir 
kt. Keliones vadovas KUN. DR. 
K Ę S T U T I S T R I M A K A S . 
Kaina nuo $1,290 iki $1,850. 
Kelionės agentūra: G. T. IN
TERNATIONAL, INC. 9525 
So 79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457 TEL. (708» 430-7272. 

(sk) 

x A>siuntė po 10 dol . už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Vanda Jautokaite, A. Luža, 
Vladas Gedmintas, J o n a s 
Baranauskas. Ignas Ruginis, 
Vytautas Vanagas, Aldona Ais
tis, Aušra Babickas, S. Užupis, 
J u l i u s Telyčėnas, Alb inas 
Mickus , Uršulė Gaižut i s . 
Aldona Kamantas atsiuntė 12 
dol. Visiems tariame ači. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles kalendorių: dr. 
J Genys, Giedrius Buračas, F. 
Mockus, Leo Venckus, Vyt. 
K a m a n t a s , P. Sk rupskas , 
Ramutė Bergstrom, Virginia 
Gureckas. Pranutė Ivanauskie
nė, Stasys Baniulis, Stepas 
Paulauskas, B Paliulis, Jonas 
K. Pankus. Labai ačiū. 

x Į Liet. Fondo rengiamą 
solistų L Milkevičiūtės, V. No
reikos ir pianistes G. Landsber
gienės koncertą, -.uris įvyks ba
landžio 27 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre, bilietus tms galima įsi
gyti prie įėjimo nuo 6 v.v. 

(sk) 

Lietuviškame gyvenime Vita 
baigė Kr. Donelaičio lituanis
tines mokyklas visais penke
t a i s . P r ik lausė eile metų 
„Kernavės" tuntui, ėmė for
tepijono pamokas. 

Rudenį Vita išvyksta į Nor
thern Illinois universitetą stu
dijoms. 

LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBOS VEIKLA 

Dabartiniu metu visų dė
mesys yra nukreiptas į Muzikos 
šventę, tad beveik nėra nė laiko 
ki t iems r e i k a l a m s . Fondo 
valdyba tai ypač jaučia, kadangi 
bent pusė jos narių aktyviai 
dalyvauja Muzikos šventės 
rengimo komitete. Bet ir fondo 
darbai dėl to visai sustoti negali, 
todėl balandžio 16 d. įvyko 

valdybos posėdis. Jame , be 
valdybos narių, d a r dalyvavo 
tarybos p i rm. Pov . Ki l ius . 
Posėdį pradėjo A. O s t i s , 
valdybos pirm. Praėjusį fondo 
narių suvažiavimą peržvelgė 
Pov. Kilius. Bendrai paėmus, 
suvažiavimas praėjo sklandžiai. 
Iš suvažiavusiųjų pasisakymų 
buvo galima suprast i , kad yra 
kreipiamas dėmesys į fondo 
s t ipendi jų s k i r s t y m ą . Ra
šančiojo nuomone, neturėtų būti 
skat inamas dezertyravimas iš 
Lietuvos. Tad pelno skirstymo 
komisija į t a i dėmesį turėtų at
kreipti. 

Kiek ilgokai užtruko balsų 
skaičiavimas, apie ta i reikėtų 
pagalvoti. Rašančiojo manymu, 
gal reikėtų pertvarkyti suvažia
vimų darbotvarkę. Po oficialio
sios suvažiavimo at idarymo 
dalies tu rė tų būt i pasiūlyti 
kandidatai ir, uždarius daly
vaujančių registraciją, tuojau 
pravesti ba l s av imus . O po 
balsavimų toliau e i tų komisijų 
pirmininkų pranešimai, disku
sijos ir kt. Tad pranešimų metu 
balsų skaič iavimo komisija 
turėtų užtenkamai laiko balsus 
suskaičiuoti. 

Suvažiavimas kiek paskatino 
įnašų plaukimą. Balandžio 15 d. 
fondas jau turėjo 5,251,000 dol. 
pagrindinio kapitalo. Tačiau ne
reikia manyti , kad padidės ir 
paskirs tomojo p e l n o s u m a . 
I n v e s t a v i m ų p r o c e n t a m s 
mažėjant, svarbu bent tame 
pačiame lygyje išsilaikyti. Kiek
vienu nauju perinvestavimu 
procentai bus 2-2.5% mažesni. O 
ant kai kurių buvusių investa
vimų ir žymiai daugiau. Pra
šančiųjų y ra daug ir visų nebus 
galima patenkint i . 

Apie fondo r e n g i a m u s 
Vilniaus solistų koncertus, kiek 
plačiau papasakojo Marija 
Remienė. J i dalyvavo fondo 
rengtame koncerte Baltimorėje. 
Čia tenka pastebėti ir atkreip
ti dėmesį, kad į fondo rengia
m u s r eng in ius ir vajus ji 
važinėja savomis lėšomis. Ir 
kasmet po keletą tokių kelionių 
ji a t l i e k a . J o s žodžiais , 
Baltimorėje koncer tas buvo 
aukšto lygio ir su t raukė gana 
daug lankytojų. Balt imorės 
lietuvių kolonija nėra didelė, 
bet tarp jų ir Washingtono 
vyksta bendravimas. Tad vieni 
kitus papildo. 

A. Juodvalkis, informacijos 
vadovas, peržvelgė praėjusio 
suvažiavimo aprašymus ir įver
tinimus spaudoje. Buvo atkreip
tas dėmesys į vieną aprašymą, 
kuris visai neat i t inka suvažia
vimo eigos ir esamos situacijos. 
Taip pat siūlymas, kad pakei
timui 40 paragrafo ir priežiūrai 
būtų pakviestos pašalinės or
ganizacijos. Toks siūlymas yra 
visai nerimtas, nediskutuotinas 
ir neišlaikantis kritikos. Tie, 
kurie pinigus sudėjo be paša
linės pagalbos, sugebės juos ir 
išdalinti. Be to, dabar tam dar 
nė sąlygų nėra. 

Dar buvo t rumpai pakalbėta, 
apie stipendijų davimą atvyks
tantiems iš Lietuvos. Iki šiol 
buvo vadovautasi t ik sentimen
tais, bet reikia ir šalto proto. 
Jau pasitaikė, kad universitetas 
atšaukia duotas stipendininkui 
rekomendacijas. Taip pat at-

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— P r e z i d e n t a s V y t a u t a s 
L a n d s b e r g i s formaliai 
pakvietė į Lietuvą atvykti JAV 
ambasadorių Jungtinių Tautų 
žmogaus teisių komisijoje J . 
K e n n e t h Blackwel l , LB tary
bos prezidiumo ir Baltų Laisvės 
lygos p i r m i n i n k ę Angelę 
Nelsienę ir politinės akcijos Wa-
shingtone firmos prezidentą Bill 
Pascoe. Prez. V. Landsbergis i r 
ambasdorius Kenneth Black-
well į tiesioginį pokalbį telefonu 
buvo suvesti kovo 16 d. Žmo
gaus teisių konferencijos metu, 
kada kvietimą padarė žodžiu. 
Dabar pakartojo raštu. Ambasa
dorius kvietimą priėmė. 

— P o e t a s B e r n a r d a s Braz
džionis , kviečiamas Lietuvos 
Kultūros ir švietimo minis
ter i jos, į Lietuvą išvyksta 
gegužės 2 d. Visą gegužę minis
te r i ja organizuoja Lietuvos 
gimnazijų moksleiviams Braz
džionio li teratūros vakarus. 
Kar tu vyksta ir Aldona Braz
džionienė. Brazdžioniai planuo
ja Lietuvoje pabūti apie porą 
mėnes ių . Tuo pačiu metu 
Lietuvoje lankysis ir advokatė 
Žibutė Brinkienė-Alex, kuri bai
giamųjų klas ių mokiniams 
p a t e i k s informaci jas ap ie 
galimybes įstoti į Amerikos 
aukštąsias mokyklas ir gauti 
stipendijas. Specialus komitetas 
trisdešimčiai konkurso keliu at
rinktų abiturientų parūpino 100 
dolerių premijas. 

Šiuo metu Lietuvos atstovo 
VVashingtone Stasio Lozoraičio 
pavedimu Angelė Nelsienė 
vadovauja prezidento Lands
bergio sutikimo komitetui. Į 
komitetą kviečiami LB tarybos 
nar ia i visų apylinkių atstovai, 
Altos, Tautos Fondo, Baltų Lais
vės lygos lietuvių sekcijos 
atstovai, Lietuvos gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas at
lieka specialius Lietuvos atstovo 
Stasio Lozoraičio pavedimus. 
Prez. Vytautas Landsbergis Los 
Angeles lankysis gegužės 8-11 
d. 

KANADOJE 
— A.a. M a g d a l e n a P e s -

k a r s k i e n ė , 79 metų amžiaus, 
mirė Londone vasario 25 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje. Ji buvo 
a n k s t y v e s n ė s emigracijos 
moteris, bet palaikė ryšius su 
lietuvių parapija. Palaidota Šv. 
Pet ro kapinėse. 

— Winnipege mirė vienas iš 
s en i aus ių lietuvių, 84 metų 
amžiaus, a.a. Jonas Novick-Na-
vickas. J i s kurį laiką dirbo 
Ontar io provincijoje. Mont-
realyje, paskui gyveno čia ir 
palaidotas prie savo žmonos po 
pamaldų Šv. Kazimiero bažny
čioje. Jis priklausė parapijai ir 
lietuvių klubui. 

— Montrealyje Vasario 16 
d ieną pamaldomis minėjo abi 
parapijų bažnyčios. Menine dalį 
atliko sol. Marytė Bizinkauskai-
tė-Bildienė iš Toronto, išsamia 
paskaitą skaitė PLB vicepirm. 
Gabija Petrauskienė. 

vykstantieji turi pakankamai 
gerai mokėti anglų kalba. Buvo 
p r i s i m i n t a s fondo leidinio 
klausimas, bet kol Muzikos 
šven tė neprae is , tai jokių 
pap i ldomų darbų planuoti 
negalima. Jau spaudoje rašoma 
apie ki tais metais numatomą 
Šokių šventę. Tad darbai darbus 
veja. Tai buvo prisiminta dėl to, 
n e s fondo žmonės visuose 
renginiuose aktyviai dalyvauja. 
Ta i yra labai normalu, nes pa
grindinis fondo tikslas ir yra 
lietuvybės išlaikymas. 

J. Žygas 

5J T:tį 
St Petersburgn I.u-r ;ų klubo choras su vadovu Petru Armonu 

:Z«iii^ • t t i u 

V. Mažeikos 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




