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Prašome visus lietuvius 
kreiptis į savo senatorius 
Phi ladelphi ja — Lietuvių 

Bendruomenės Komunikacijos 
centras primena, jog šiuo metu 
k iekv ienas lietuvis privalo 
reaguoti į naujus agresijos 
veiksmus, kai visoje Lietuvoje 
už imami pas ta ta i . Visa ši 
agresija vykdoma tada, kai 
Sovietų vyriausybės pareigūnai 
pažadėjo, kad daugiau nebus 
naudojama jėga. Pasirašius su 
devyniomis Sovietų respubli
komis sus i tar imą, prez . 
Gorbačiovas atrodo nusprendė 
p r adė t i savo a t aką p r i e š 
Lietuvos suverenitetą, norėda
mas jėga priversti Lietuvą pa
klusti jo unijai. Niekas negali 
pasakyti, kaip toli bus einama 
tuo būdu jei mes nesiimsime 
žygių d tbar paieikšti savo 
susirūpinimą Lietuvos ateitimi. 

M ū s ų a t sakymas 
Kiekvienas mūsų esame pra

šomi kreiptis į spaudos ir 
televizijos stotis ir reikalauti, 
kad sužinotų, kokie motyvai 
lėmė tuos Sovietų veiksmus, 
kad b ū t ų gal ima p a t e i k t i 
teisingą sprendimą JAV poli
tikos formuotojams Sovietų Są
jungos atžvilgiu. 

Štai telefonai, kuriais pra
šome skambinti pagrindinėms 
žinių agentūroms, klausiant 
daugiau informacijų apie Sovie
tų vykdomą agresiją, užimant 
pastatus Lietuvoje: 
ABC News - 212-887-2800 
NBC News - 212-664-469: 
Associated press — 
212-621-1663 
National Public Radio — 
202-822-2000 
CBS News - 212-975-3019 

CNN - 404-827-1519 
Reuters - 212-603-3300 

Skambinki te j Valstybės 
departamentą ir klauskite, kokį 
atsakymą turi į tai Baltieji 
rūmai ir kokius žygius mūsų 
vyriausybė daro, kad būtų 
atšaukta t a agresija iš Lieuvos 
Respublikos. Štai du telefonai: 
State Department Operations 
Desk - 202-647-9387, 
White House Comment Line — 
202-456-1111 

Senatas neposėdžiauja 
JAV Senatas nuo balandžio 

26 iki gegužės 3 dienos poilsiau
ja ir senatoriai yra išvažinėje i 
savo valstijas. Todėl skambin
kime savo senatoriams ir pra
šykime susi t ik imo ir t ada 
paaiškinkime, kad Sovietai 
vykdo plataus masto agresiją 
visoje Lietuvoje. Prašykime se
natorius, kad kai jie grįš į Wa-
shingtoną, kad balsuotų prieš 
Rezoliuciją Nr. 117, kuri įteikta 
balandžio 25 d., kad būtų Sovie
tų Sąjungai suteikta 500,000, 
000 dolerių paskola žemės 
ūkiui. Galima remtis senato
riaus Bradley iš New Jersey 
pasakymu, k u r i s kalbėjo 
ketvirtadieni Senate prieš jiems 
išsiskirstant, kad dabar ne 
laikas teikti paramą Sovietams, 
kai jie kovoja prieš demokratiją 
Pabaltijo valstybėse. Prašykite 
savo senatorius, kad jie tuo 
reikalu kalbėtų Senate ir 
paragintų savo kolegas balsuoti 
prieš tą rezoliuciją. Šio įstatymo 
debatai bus gegužės 7 dieną, tad 
labai svarbu jau dabar kreiptis 
į savo valsti jų sena tor ius 
nedelsiant. 

Visa tai su Kremliaus žinia 
Vilnius . Balandžio 26 d. — 

Lietuvos viceprez. Kazimieras 
Motieka pasakė, jog jo manymu, 
užgrobimas pastatų yra Krem
l iaus polit ikos sprendimų 
rezultatas. Savo pasikalbėjime 
su žurnaliste Rita Miliute, tei
sininkas Motieka pastebėjo, jog 
pakartotini susitikimai su vie
tiniais Sovietų ir aukštaisiais 
pareigūnais Maskvoje neduoda 
jokių rezultatų. Jie visada 
sakosi nieko nežinoję ir kalt ina 
pačius incidentus. Kaip visuo
met, niekas nepajudino nė 
pirštelio, kad būtų sugrąžinti 
okupuoti pastatai Vilniuje. Visi 
tie veiksmai yra puikiai žinomi 
Kreml iaus vyriausybei. Nė 
vienas kareivis negali būti 
panaudotas prieš civilius ar 

Peršovė jo galvą 
V i l n i u s . — Lie tuvos 

Parlamento Informacijos biuras 
praneša, jog vyriausybė suteikė 
daugiau žinių apie Sovietų 
kareivio mirtį, kuris buvo 
nušautas sostinėje. Šis sovietų 
k a r e i v i s mirė n u š a u t a s 
okupuotoje Lietuvos televizijos 
ir radijo pastato srityje. Tą 
dieną, balandžio 25, maždaug 
2:45 popiet, okupuotoje dalyje 
buvo girdėti šūvis. Greitosios 
pagalbos mašina atvyko 3:15 
vai. popiet ir rado mirusį 
kareivį su kulkos žaizda galvo
je. Miręs nušautasis kareivis 
buvo pavarde Achmedeev. So
vietų karinis prokuroras Vil
niuje painformavo Lietuvos 
policijos pa re igūnus , jog 
Achmedeevas mirė netikėtai 
nuo neatsargaus ginklo panau
dojimo. 

pastatų okupavime be Krem
liaus leidimo Sovietų para
šiutininkai užėmė 13 pastatų 
įvairiuose miestuose Lietuvoje. 
Kareiviai sako, kad jie tai daro 
Sovietų karinės vadovybės Pa
baltijo regiono įsakymu, 
praneša „Amerikos balsas" 
savo laidoje. 

Vakar buvo pranešti miestai, 
kuriuose buvo pastatai užimti. 
Šį kartą dar tenka prie tų 
miestų prijungti Telšius ir 
Biržus. Jei kas atsisako atiduoti 
reikalaujamus daiktus, t a i 
kareiviai juos apstumdo ir patys 
pasiima tuos da ik tus a r 
mašinas. 

Baigė streiką 
Klaipėda. — Streikuojantie

ji uosto darbininkai, kurie 
nutraukė darbą šiame Lietuvos 
uosto mieste pirmadienį, sugrį
žo atgal į darbą trečiadienį, kai 
buvo pasiektas susitarimas su 
uosto administracija padidinti 
jiems atlyginimus. Pasak Vil
iaus žurnalisto Rimanto Kana-
pienio pranešimą, laivų pakro
vimo darbininkai sutiko grįžti 
į darbą, kai buvo pažadėta jiems 
padidinti 2M> karto atlyginimą 
prie dabartinės sumos. Kana-
pienis sako , jog vidutinis 
Klaipėdos uosto darbininko 
vidurkis bus 900 rub l ių 
mėnesiui. Anksčiau darbininkai 
re ika lavo ke tu r i s k a r t u s 
didesnio atlyginimo. Žurnalis
tas paminėjo, jog Klaipėdos dar
bininkai buvo suplanavę pra
dėti streiką sausio 13 d., bet 
patyrę, kad Sovietų daliniai 
užpuolė Lietuvos televizijos ir 
radijo pastatus Vilniuje, tą 
streiką sulaikė. 

Lietuviai, susirinkę netoli savo Parlamento rūmų Viln'uį?. iškėlę rankas 
su V (Victory) ženklu pozuoja užsienio žurnalistams r pareiškia, kad 
nepriklausomybė bus tikrai laimėta. 

(Gaila, nežinome jų pavardžių; 

Pirmoji JAV finansuota siunta 
jau Lietuvoje 

New Yorkas, 1991 balandžio 
24. (LIC) - Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos medicininė 
siunta, kurios transportą fi-
nansvo Amerikos valdžia, vakar 
pasiekė Lietuvą. 

Si siunta yra reikšminga ne 
tik savo turiniu bet ir tuo, kad tai 
yra pirmoji pasiekusi Pabaltijį, 
naudojantis Project HOPE ir 
Amerikos valdžios finansine 
pagalba vaistų transportui į 
Pabaltijo kraštus. Siunčiamus 
vaistus ir skiepus išrūpino ir 
suorganizavo Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa, o transporto 
išlaidas padengė Amerikos 
valdžia, tarpininkaujant val
džios įgaliotai šalpos organiza
cijai Project HOPE. 

Tik metams 
Kovo 19 d. Project HOPE su

kviestame pasitarime Virginijo
je, visai eilei pabaltiečių orga
nizacijų buvo išdėstyti krite
rijai tokiai valdžios paramai iš
gauti. Pasitarime paaiškėjo, kad 
ši finansinė pagalba vaistų 
transportui galioja t ik vie
neriems metams — iki 1992 m. 
vasario mėn. galo, ir kad ji bus 
skiriama ne vien Pabaltijo 
kraštam kaip iš pradžių buvo 
skelbta, bet ir Sovietų Sąjungos 
respublikom. Todėl Lietuvių 
Katal ikų Religinė Šalpa 
nedelsdama pradėjo organizuoti 
tolimesnes siuntas. 

Stebėjo vaistų iškrovimą 
Šią 15-tą Religinės Šalpos hu

manitarinę siuntą sudarė onko
loginiai vaistai nuo Hodžkinsi-
no vėžio ir skiepai nuo tymų. 
Juos Lietuvos CARITAS sam
būr iu i paaukojo Catholic 
Medical Mission Board šalpos 
organizacija. Vaistai ir skiepai, 
kurių vertė yra 172,000 dol. bu
vo pakrauti į specialiai pagamin
tas izoliacines dėžes išlaikyti 
šalčio grandinę ir nuskraidinti 
į Rygą. Juos ten balandžio 23 d. 
sutiko CARITAS atstovės ir 
sunkvežimiu pervežė į Lietuvą. 
CARITAS skiepus perdavė Svei
katos Apsaugos ministerijai, o 
onkologinius vaistus dalins per 
CARITAS tinklą. Vaistų iškro
vimą ir pervežimą stebėjo Pro
ject HOPE atstovai, kurie 
šiuo metu dirba Pabaltijyje ir 
Sovietu Saiuncoje. administruo

dami šias Amerikos valdžios 
finansuojamas siuntas. 

Minis t re p a d ė k a 
Lietuvos Sv^Katos Apsaugos 

ministras Jaoz&s Olekas pasiun
t ė faksą Lietuvių Kata l ikų 
Rel ig ine i Ša lpa i , k u r i a m e 
rašoma: „Mes labai dėkojame 
J u m s už pastangas pagelbėti 
daugiausia kenčiantiems onko
loginiams ligoniams Lietuvoje". 
Sveikatos Apsaugos ministeri
jos pranešimas apie skiepijimo 
stovį L ie tuvo je , p a r u o š t a s 
vasano gale, teigia, kac Lietuva 
visus skiepus lig šiol yra gavusi 
iš Sovietų Sąjungos, ir kad iš jų, 
vieninteliai, kurių lygis yra 
t inkamas yra nuo poliomelito. 

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa jau antrą kar tą siunčia 
skiepus Lietuvai. Pirmoji Reli
ginės Šalpos skiepų siunta nuo 
tymų. kiaulytės ir raudonukės, 
kurios vertė siekė pusę milijono 
dolerių, buvo nugabenta vasario 
gale į Lietuvą Project HOPE 
lėktuvu. Vienintelę kitą skiepų 
siuntą Lietuvai iš JAV padova
nojo AmeriCares šalpos orga
nizacija, vasario 16 d. nuskrai
dindama skiepus nuo difteri-
to-kokliušo ir stabligės. 

Ukrainiečiai 
susipažįsta su 
demokratija 

Wash ing tonas . — Čia kaip 
praneša Ukrainiečių žinios, 
buvo atvykusi 13 Ukrainos 
deputatų de egacija ir devynias 
dienas studi avo J A V demokra
tijos vyksm kaip veikia įstai
gos, te ism .i, K o n g r e s a s ir 
Senatas. P vo suruoštas In
d ianos n i v e r s i t e t e ir 
VVashingt >r > seminaras, kurį 
globojo JAV Informaci jos 
agentūra. D< Iegacijos daugumą 
sudarė de r <ratinės opozicijos 
nariai U k ' mos Parlamente. 
„Šio semi: o t ikslas yra kaip 
nors g r o č i a u s u l a u ž y t i 
Ukrainos i i iaciją nuo Vakarų 
pasaulio' . p įsakė Ivan Zayets. 
opozicijos das. Tik Oleksan 
der Moro> Komunistų vadas 
Ukrainos lamente. dalyvavo 
šioj deleM U 0 ^ ir aktyviai 
reiškėsi seminaro darbuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— VVashingtone JAV genera
linis prokuroras Diek Thorn-
burgh pareiškė, jog jis mano 
kandidatuoti į Senatą iš Penn-
sylvanijos valstijos. Respub
likonas John Heinz balandžio 4 
d. žuvo lėktuvo nelaimėje ir jo 
vieta šiuo metu yra laisva. 

— Sovietų Są jungos Komu
nistų partijos generalinis sek
retorius Michailas Gorbačiovas 
C e n t r o komi t e to posėdyje 
pareiškė galįs atsisakyti to 
posto, bet daugelio nutarimu, jis 
ir vėl buvo paprašytas eiti toliau 
sekretoriaus pareigas. Jis taip 
pat išsilaikė ir Sovietų pre
zidento pozicijoje. 

— Cos ta R ica trečiadienį 
pradėjo taisyti žemės drebėjimo 
sugriautus t i l tus ir kelius. Tos 
gamtos nelaimės metu žuvo 79 
žmonės , t ū k s t a n č i a i buvo 
sužeisti ir tūkstančiai neteko 
savo namų. Pasaulio bankas su
te ikė kelių a t s t a tymui 80 
milijonų dolerių paskolą. Krašto 
prez. Rafael Calderon sako, kad 
reikia 170 milijnų dolerių, kad 
galėtų atstatyt i susisiekimą. 

— P a š t o viršininkas pranešė, 
jog nesunaikins 300 milijonų 
pašto ženklų, kaip kad buvo 
anksčiau pranešta, nežiūrint 
padarytos klaidos, kuri nėra ant 
pa t i e s ženklo. Ant ženklo 
pakraščio š imtu i lapų yra 
parašyta, kad Hubert Hum-
phrey buvo viceprezidentu nuo 
1964 iki 1968 metų. Bet jis buvo 
išrinktas 1964 m. ir pradėjr 
pareigas 1965 ir jas ėjo iki 1969 
"ietų. 

— Izrae l io min. pirm. Y. 
Shamir „Le Monde"' laikraštyje 
sako, jog jis pats niekada neat
sisakys okupuotų žemių, bet gal 
būt tai padarys jo pareigų 
paveldėtojas, kuris jas atiduos 
už taiką maždaug po 5 metų 
palestiniečių autonomijos. 

— Saudi Arabija balandžio 22 
d. pranešė, jog pakartotinai 
pasisako už nepriklausomą 
Palestinos valstybę Izraelio oku
puotoje teritorijoje. įskaitant ir 
Rytų Jeruzalę, nežiūrint PLO 
simpatijų Irakui. 

— Kuvvaitas atsisako toliau 
boikotuoti Izraelį ir nori pradėti 
su jais prekybos ryšius, kaip 
pranešė JAV ambasadorius 
Thomas Pickering Jungtinėse 
Tautose. 

— Šešios Persų įlankos arabų 
va l s tybės n u t a r ė įs te igt i 
multibilijoninį dolerių fondą, 
kad u ž t i k r i n t ų pastovią 
ekonomiją tame regione. 

— V a l s t y b ė s sekretorius 
James Bakeris. grįždamas iš 
Maskvos, labai kritikavo Izraelį 
už naujų pastatų statymą ir 
žydų apgyvendinimą užimtoje 
teritorijoje. Be to, čia buvo 
pranešta, kad jam nepavyko su
sitarti su Sirija dėl to regiono 
t a ikos konferencijos. J i s 
nutraukė kelionę, kai jam buvo 
pranešta, kad mirė jo motina 
Hou stone. 

— Bonos gyventojai, kur 
gimė didysis kūrėjas Beetho-
venas , y r a nepa t enk in t i 
kanclerio Helmut Kohl pareiš
kimu, kad Berlynas turėtų būti 
Vokietijos sostine. Jis sako, jog 
sostinės perkėlimas užtruktų 10 
metų, bet Gynybos ministerija 
turėtų pasilikti Bonoje. 

— Fil ipinų vyriausybė atga
vo 455 mil. dol. iš buvusio prezi
dento Ferdinando Marcos turtų 
per 5 metų pastangas. 

Delegacija buvo priimta ir 
Aukščiausiame Teisme Wa-
shingtone. 

Svarbiausieji 9 respublikų 
ir Gorbačiovo nutarimai 

Jelcinas prisijungė prie sutarties 
M a s k v a . — Reuterio žinių 

agentūra pateikia ,,Tasso" pa
skelbtas prez. M. Gorbačiovo ir 
9 sovietinių respublikų padary
t a s susitarimo ištraukas. 

J a m e rašoma, k a d 
visuomenėje krizė didėja, 
gyven imo sąlygos blogėja. 
Įstatymai, tvarka ir disciplina 
visame krašte pažeidžiami. 
Pere inamuoju perest roikos 
laikotarpiu padaryta klaidų. 
Sovietų Sąjungos prezidentas ir 
unijos respublikų — Rusijos 
Federacijos, Ukrainos, Gudijos, 
Uzbekis tano , Kazachstano, 
Azerbaidžano. Tadžikistano. 
Kirgizijos ir Turkmėnijos vy
riausieji vadai, po išdiskuta-

Gorbačiovas norėjo 
pasitraukti 

Maskva . Reuterio žinių agen
t ū r a praneša, jog prez. Gorba
čiovas per audringą Komunistų 
partijos Centro komiteto posėdį 
jausmingai pasakė pasitraukiąs 
iš partijos vado pareigų. Po ilgų 
diskusijų, kurios nebuvo malo
nios Gorbačiovui, jo pavaduoto
jas ukrainietis Ivaško pasiūlė 
padaryti pertrauką. Po tos ilgos 
pertraukos Centro komiteto 
nariai, Politbiurui pasiūlius, 
nutarė tą klausimą neįrašyti į 
darbotvarkę, ir 322 nariams 
pasisakius už tai, tik 13 prieš ir 
14 susilaikius, buvo nutarta to 
klausimo nesvarstyti. Gorbačio
vas buvo prašytas pasilikti pa
reigose. Pirmą kartą Gorbačio
vas norėjo pasitraukti iš Komu
nistų partijos vado pareigų. 

— Washingtone konservato
rių centras smerkia prezidento 
Busho daromus žygius įvesti So
vietų Sąjungą j pasaulinę GATT 
— muitų ir prekybos organiza
ciją, kurios nariai naudojasi 
papigintais tarifais savo pre
kėms. 

vimo susidariusios situacijos, 
balandžio 23 d. nutarė imtis 
bendros akcijos nedelsiant. Pa
sitarimo dalyviai nutarė imtis 
visų re ikal ingų pr iemonių 
atstatyti tvarką visur pagal 
dabartinius įstatymus, turint 
mintyje naują unijos sutartį ir tos 
unijos konstituciją, kad būtų 
stabilizuota padėtis krašte. 

Atsižvelgiant į naują sutartį 
tarp suvenerių valstybių ir krei
piant dėmesį į paskutinį refe
rendumą, svarbiausias dalykas 
yra nugalėti esamą krize. Todėl 
dalyviai nutarė: 

* Pabaigti paruošti unijos 
sutartį, kurią pasirašys minėtos 
respublikų delegacijos; 

* Ne vė l iau ka ip po 6 
mėnesių, kai bus pasirašyta 
unijos sutartis, paruošti naują 
konstituciją; 

* Pr iėmus naująją kons
tituciją t u r i būti p raves t i 
rinkimai į unijos vyriausybę; 

* Pereinamuoju metu turi 
būti užtikrintas normalus res
publikų ir unijos funkcijona-
vimas; 

* Pripažįstama teisė Latvijai, 
Lietuvai, Estijai, Moldavijai, 
Gi uzijai ir Armėnijai nepri
klausomai nuspręsti ar jos 
nori priklausyti unijai, bet tuo 
pačiu metu pabrėžti jog pasira
šiusios unijos sutartį respubli
kos gauna tam tikras lengvatas; 

* Panaikinti 5% pardavimo 
mokesčius kasdieninių prekų 
pirkimui; 

* Sovietų ministerių kabine
tas ir respublikų vadovybės ap
taria per 2 savaites naujas kai
nas. 

Visi to pasitarimo dalyviai 
nutarė kreiptis į angliakasius ir 
k i t u s s t r e ik in inkus baigt i 
streikus ir grįžti į darbus. J ie 
pasisakė, kad negalima toleruo
ti politinių reikalavimų šiuo 
sunkiu ekonominiu metu arba 
reikalauti dabar egzistuojančių 
vyriausybių pasitraukimo. 

ESTON1A 
LATVtA 

UTHUANIA 
KYtLOHUSSiA 

MOLDAVtA 

UKRAINE 

i 
• r. f : 

GEORGtA 

ARUENIA 

FUSSU 

SC^—." -^.v.C.v 

MftGHIZU 

\ 

TADZHmiSTAM 1000 

Devynios Sovietų respublikos, parodytos tamsiai, pasirašė naują unijos 
susitarimą. Šviesia spalva pavaizduotos Estija. Latvija. Lietuva, Moldavija, 
Gruzija ir Armėnija neįsijungė j naują Sovietų Sąjungos uniją. 

— Barbara Bush išsitarė žur
n a l i s t a m s , jog prezidentas 
nemano kituose rinkimuose 
ke i s t i Dan Quayle k i t u 
asmeniu, nes jis atliekąs savo 
pareigas labai kruopščiai ir 
pasigėrėtinai. 

— Iš Leningrado muziejaus 
a tvež ta meno paroda j a u 
atidaryta Memphis mieste ir 
s u s i l a u k ė didelio žmonių 
dėmesio. Joje yra ir Rusijos 
imperatorienės Kotrynos atvaiz
dai. 

— Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius pareiškė norįs 
šiai organizacijai įsigyti žinių 
rinkimo satelitą, kad nepriklau 
somai galėtų r ink t i žinias 
neramumų vietose. 

KALENDORIUS 

Balandžio 27 d.: Anastazas, 
Aušra. Gotautas, Tertulijonas. 
Zita. 

Ba landž io 28 d.: Vitalis, 
Valeri ja . Rimgailė , Vaiga, 
Vygantas. 

Balandžio 29 d.: Kotryna 
Sienietė. Indrė, Rita, Tarman-
tas , Vaitenis. 

Ba landž io 30 d.: Marijonas, 
Pijus V, Venta, Virbutas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:54. leidžiasi 7:43. 
Temperatūra šeštadienį 76 L. 

sekmadieni 74 1. pirmadienį 70 
L, antradienį 68 1. 
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REDAGUOJA Jonas Žadeikis. Informacine medžiagą ir nuotraukas 
siųsti: 4048 W. 91st PI., Oak Lawn. IL 60453. Tei. 708-424-4150 

„Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė, 
atrodė mums sapnas. 

Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos, 
liežuviai — linksmybe". (125 psalmė* 

DŽIAUKIMĖS... IR 
MELSKIMĖS 

Sut inkame žmonių, kurie 
nuolatos nusiminę, nelaimingi, 
susirūpinę, lyg jie neštų ant 
savo pečių viso p a s a u l i o 
rūpesčių naštą. Kartais jie net 
Dievui prikaišioja, k a d per 
sunkią naštą jiems an t pečių 
,. užkrovė". 

Taip pat pažįstame žmones, 
kur ie l i n k s m i , p a s l a u g ū s , 
šypsena pasipuošę, lyg jie jokių 
bėdų, sunkumų ar rūpesčių 
neturėtų. O tuo tarpu j ie turi jų 
nemažiau, o gal net daugiau, už 
kitus. Tačiau j ie kupini krikš
čioniško džiaugsmo, nes jų diena 
sukasi ne apie bėdas, o apie Tą. 
Kuris visus mūsų rūpesčius 
pakėlė mirdamas ant kryžiaus... 
ir prisikeldamas... Dera ir reikia 
pripažint ir atpažinti savo ydas 
ir t rūkumus , savo vargus ir 
rūpesčius, bet negera paskęsti 
dėl jų nuolat iniam liūdesy. 
P r ipaž indami savo žmogiš
kumą, su visais žmogiškais 
trūkumais, negalime nei iš kitų, 
nei iš savęs reikalauti tobu
lumo... nors ir turime jo siekti. 
kaip Kristus mokė. Krikščio
nybė nežada gyvenimo be 
sunkumų; bet ji užtikrina, kad 
savo naštą neturėsime nešti 
vieni, kad m u s neš ir stiprins 
Prisikėlęs Kristus. Tą savo 
pažadą J i s s u t v i r t i n o pa
likdamas mums Eucharistiją, 
kuri padeda žmogui pakelti bet 
kokį sunkumą. 

Visi pergyvename įvykius 
Tėvynėj. Kar tu su ten kenčian
čiais broliais ir sesėmis liūdime; 
ir jų džiaugsmu dalinamės. Jų 
laiškai (kai juos gaunam) kar
tais kupini skausmo ir nusimi
nimo. Bet didelė tautos dalis 
gyvena viltim, pasitiki Dievu, ir 
nežada nuleisti rankų. Ir džiau
giasi tuo, ką j a u išsikovojo. Tai 
t ikras krikščioniškas džiaugs
mas! 

Viename laiške iš Lietuvos, il
gai keliavusiame ir pagaliau 
mus pas iekusiame, rašoma: 
,,Tegu neišgąsdina mūsų ma
terialiniai nepritekliai , mūsų 
po l i t i n i a i n e s u t a r i m a i i r 
Maskvos blokados. Trokštame 
visi ramybės ir vienybės kovoje 
už nepriklausomybę. Visa ta i 
t i k r a i ateis į mūsų tautos 
gyvenimą, į kiekvieno iš mūsų 
širdis. Tad labai kviečiame 
melstis ir būt i su mumis". Šie 
viltingi ir prasmingi žodžiai 
ataidi 128 (129) psalmės žodžius: 

„Nuo pat jaunystės mane priešai 
puolė , 

bet nieko man nepadarė, 
nors mano nugarų arė, 
ilgas vagas per jų varė. 
Tai mūsų teisingasis Viešpats 
bedievių pančius sutraukė". 

Be bažnyčios, be tikėjimo 
užaugę žmonės, ateistines mo
k y k l a s ba igę ir visą savo 
gyvenimą melu girdyti pripažįs
ta, kad stipriausias ginklas šiuo 
metu — malda! Ir kviečia m u s 
melstis kartu su jais! Ar galime 
nematyti t a m e Dievo rankos? 

Žinoma, tur ime ir toliau dirb
ti, aukoti (pinigus ir laiką), kli
binti valdžias visais galimais 
b ū d a i s — l a i š k a i s , t e l e 
gramomis, telefonais.. Bet jei 
bandomas a t s t a t y t i la isvas 

g y v e n i m a s nebus pagrįstas 
Dievu, t a s gyvenimas neklestės, 
nes ..Jei Viešpats namo nestato. 
dykai statytojai vargsta". (Iš 126 
(127 psalmėmis). 

Dievo palaimos kovoje už tau 
tos la isvę turime melsti kas 
dien, nuolat , pastoviai. Ir mes. 
ir j ie . I r ne t ik individualiai, 
asmeniškai , bet ir grupėje, drau 
ge, nes bendra malda ir giesmė 
— d a r galingesnė. Skatindami 
vienas kitą, maldoj jungdamiesi 
su sesėmis ir broliais Tėvynėje, 
s t ipr ins im savo ir jų tikėjimą ir 
viltį. 

Da r kar tą 125 '126) psalmės 
žodžiais: „Tikrai mums Viešpats 
stebuklą padarė, mus aptvindė 
linksmybe". 

Tad džiaukimės - JIS PRISI 
KĖLĖ! 

I r melskimės - JIS, PRI
K E L S IR MŪSŲ TAUTĄ! 

Dalia Staniškienė 

Žemaičių vyskupą.- Antanas Vaičiu> :mina Lietuvos jaunimą. 

IŠ ATEITININKŲ VEIKLOS 
LIETUVOJE 

1989m. vasarą Šilutės rajone. 
Švėkšnoje, organizuotos pirmo 
šios ateitininkų stovyklos metu 
Vilniaus Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kuopos moksleiviai 
a te i t in inkai sužinojo, k a d 
Šilutės gyventojas, lietuvninkas 
Fricas Funkas turi lietuvio, 
liuteronų tikėjimo kunigo, 
misionieriaus Martyno Ben
jamino Laužemio k a p o 
nuotrauką Fotografuota buvo 
apie 1966 metus. (Mirė M. B. 
Laužemis 1924 metais). 

- Nuotrauka yra, o kurgi 
pats kapas? — suko galvas 
moksleiviai. 

Buvo žinoma, kad misionie
rius palaidotas Žemaitijoje, 

P r e z . A. Stulginskio kuopos kaukių vakare Vytas Pabedinskas ir kupidonu 
t a p ę s Romas Blažys ruošiasi paleisti strėle į kažkurios mergaites širdj . 

Nuotr. L T. 

STUDENTUI VASARA 
WASHJNGTONE 

Atei t in inkų Sendraugių są
jungos centro valdyba ieško 
l ie tuvio studento ar studentės. 
k u r i e domisi viešosios nuomo 
nės formavimo procesu 'public 
advocacy). Bus parūpinta inter 
no vieta vienoje iš didesnių šios 
s r i t i es organizacijų Washing 
tone . Čia vasaros metu bus 
g a l i m a įgyti patyrimo darbe su 
J A V Kongresu ir aplamai 
visuomeniniuose santykiuose. 
Stipendija bus arti 750 dol.kas 
mėnesį . 

P i rmenybė universitetų stu
d e n t a m s , studijuojantiems 
p o l i t i n i u s mokslus, tarp 
t a u t i n i u s santykius, istorija. 
ekonomiją, visuomeninius san 
t y k i u s (public relations) ir pana 
š ias sritis. Pasisiūlyti gali ir kiti 
l i e tuv ia i studentai bei stu 
den t ė s , kurie domisi politinio 
d a r b o patirties įgijimu. 

Kreipiantis , prašome atsiusti 
' a n g l ų kalba): 

a. Resume". nurodant savo 
veiklą lietuviškose jaunimo ir 
kitose organizacijose, bei kita 
organizacinę patirti 

b. Universitete išklausytų 
kursų sąrašą ir g a u t u s 
pažymius. 

c. Laišką, kuriame bū tu 
nurodyta, kaip tokios rūšies in-
terno darbas ir įgyta patirtis 
galėtų prisidėti prie prašančio 
mokslinių siekių, tolimesnių 
profesinių užsimojimu ir 
lietuviškos veiklos. 

Prašymai su pridėtine me
džiaga turi būti gauti iki š.m. 
gegužės 17 d. šiuo adresu: 
ATEITIS — Summer Program 

P. O. Box 102 
Annandale, VA 22003-0102 
Norintieji apie šią programą 

gauti daugiau žinių, prašomi 
skambinti dr Petrui Kauf-
manui '703) 354-2348. 

Ateitininkų Sendraug ių 
sąjungos cen t ro va ldyba 

tikriausiai Saugose (Šilutės 
raj.). Apklausinėje daugelį 
Saugų bažnytkaimio ir jo apy
linkių gyventojų, ateitininkai 
įsitikino, kad kapas turi būti 
kaip tik Saugose. 

Kapas buvo atpažintas pagal 
antkapį ir kryžiaus pagrindą, 
pjedestalą. Paties kryžiaus jau 
nebuvo. 

Praeitą vasarą, taip pat atei
tininkų stovyklos metu, ant šio 
kapo vilniečiai pastatė ąžuolinį 
kryžių. Jį dirbo Vilniaus 54 
vidurinės mokyklos mokytojas 
ateitininkas Juozas Garla su 
mokiniais. 

Kryžiaus šventinimo dieną 
senosiose Saugų kapinėse vie
tiniai liuteronai suruošė Kapų 
šventę Prieš ta i moksleiviai su
tvarkė kapines, pasodino gėlių. 

Šventėje dalyvavo vietiniai 
liuteronai ir svečiai. Liuteronų 
kunigas Fetingis pašventino M. 
B. Laužemio kapą, pasakė 
pamokslą. Vilniaus 7 vidurinės 
mokyklos mokytojas ateiti
ninkas Vytautas Toleikis daly
viams papasakojo Laužemio 
kapo suradimo istoriją, kalbėjo 
apie misionieriaus gyvenimą, jo 
apaštališkąją misiją. Laužemis 
tolimojoje Indijoje darbavosi 
apie 10 metų. Ten gyvendamas 
į vietinės Indijos tautelės kalbą 
išvertė keletą Naujojo Tes
tamento knygų. 

Tolimojoje Indijoje dirbusio 
lietuvio misionieriaus kapas 
dabar lankomas. Per Vėlines, po 
tiek daug užmaršties metų, ant 
jo vėl sužibo žvakutės, buvo 
padėtos gėlės. 

S. Povi lai t is 
iš ..XXI Amžius" 

NAUJA JUOZO GIRNIAUS 
KNYGA 

Juozas Girnius, „Pranas Ku
raitis", bibliografinės žinios ir 
trumpas jo veiklos aptarimas. 
Dr. J. Girnius vartoja laikraš
tinius šaltinius prof. P. Kuraičio 
biografijai aprašyti, bet pa
rašyta lengvai ir įžanga į jo 
raštus, kurie >ra atskirai išleis
ti. Išleido „Ateitis" 1990 m. ir 
turi 76 psl. Prieš skaitant jo 
raštus, būtina perskaityti J. 
Girniaus įžangine knygą. 

„DAINAVOS" STOVYKLOS 
KALENDORIUS 

Birželio 23 d. - 7 d. -
Moksleiviai ateitininkai. 

Liepos 7 d. - 21 d. — Jaunu
čiai ateitininkai. 

Liepos 28 d. - rugpjūčio 4 d. 
— Heritage 'angliškai kai 
bančių). 

Rugpjūčio 4 d - 11 d. — 

Lietuvių Fronto bičiuliai. 
Rugpjūčio 11 d. — 18 d. — 

Mokytojų savaitė. 
Rugpjūčio 18 d. - 25 d. -

Tautinių šokių kursai. 

J A U N Ų J Ų ATEITININKŲ 
VASAROS STOVYKLOS 

REGISTRACIJA 

Jaunųjų ateitininkų vasaros 
stovykla Dainavoje vyks liepos 
7-21 d ienomis . Stovyklos 
registracijos lapus galima įsi
gyti pas jaunųjų ateitininkų 
kuopų globėjus. Stovykloje sto 
vyklautojų skaičius yra ribotas. 
Pirma registruosime vaikus 
priklausančius ateitininkams. 
Vėl iau , jeigu l iks vietos, 
registruosime ir neateitininkus. 
Registraciją tva rko Nijolė 
Lapšienė. Prašome kuopų globė
jus pranešti kiek maždaug 
reikia registracijos lapų. Kreip
tis: Nijolė Lapšienė, 4170 Echo 
Road, Bloomfield Hills, MI 
48013. Tel. (313) 932-0768. 

SENDRAUGIU DĖMESIUI 

Ateitininkų sendraugių sto
vykla vyks Dainavoje liepos 
21-28 dienomis. Visais stovyk
los reikalais prašoma kreiptis j 
Vytą Šoliūną: tel. 708-257-6739. 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

VAIKŲ LIGOS 
8441 S. PutaeM Rd., Chicago, IL 

R M . (1-312) 778-7*79 
Kab. (1-312) 5*2-0221 

Valandos susitarus 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

34 W M t Burfngton, tai. (708) 512-0084 
Weetmont, IL 

Valandos pagal susitarimą 

IGNAS G. LABANAUSKAS, M.D. 
Specialybe — Kaulų ir sąnanų 

ligos ir chirurgija 
Holy Cross. 2701 W 68 St. Chicago 

Tel (312) 471-5573 
9830 S Ridgeland. Chicago Ridge !L 

VU, (708) 423-0313. 425-9353 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ELIGIJUS LELIS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

217 E 127st St 
Lemont IL 60439 

Tal.(708) 257-2265 
Pagal susitarimą 

DR. RAMUNE MACIEJAUSKAŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

9356 S. Rotoerts Road 
Hlckory Hllls 

Tai. (708) 598-2131 
Valandos pagal susitarimą 

DR. VILIUS MIKAITIS 
ŠEIMOS DAKTARAS IR CHIRURGAS 

FamMy Madlcal Cllnlc 
217 E. 127 St. — Lamont. IL 60439 
Priklauso Palos Commjmty Hospitai ' 

Širve- Cross Hospitai 
Valandos pagal susitarimą 

T«t (708) 2572265 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tai. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ava. 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
ROOER TOLENTINO. M.D. 

Gydytoiai ir chirurgai 
Anastazijos Ir skausmo 

gydymo apaclaHatal 
Sherman ligonine. Elgin, IL 

Tai. 70S-88* «976 
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prašymą 

DR. ARVYDAS J. DAILIDĖ 
DANTŲ GYDYTOJAS 

2555 W. Lincoln Hwy. (Hwy. 30) 
Olympia Fields. III. 
Tai. (708) 748-0033 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5849 (venua 24 vai.) 

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

DR. KENNETH J . YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W 59 St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. Gllbart, LaGranga. IL. 
Tai. (708) 352-4487 

Kab. (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; aoa (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p.p 
trečd uždaryta . ketvd i-3 v p p penktd 

ir Sestd 9 v r -12 v p p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. L td 
Marquet te Medlcal Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 
R I M G A U D A S N E M I C K A S , M . D . 
S . P R A S A D T U M M A L A , M . D . 

S U R E N D E R K U M A R , M . D . 
P E T E R S T E C f , M . D . 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem 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 791h Ave . Hickory HiHs. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 9*. 50th Ava.. Clc.ro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šest 12 iki 4 vai popiet 

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

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava., Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Justlca. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 446-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 0 5 St. 
O a k L a w n , IL 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Tai. 7 0 8 - 6 3 0 - 3 1 1 3 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ G Y D Y T O J A 

10442 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - 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) 5*5-0348; 
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; pankt 10-12; 1-6 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
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Tautinė kultūra — 

TAUTOS GYVYBĖ 
Tautos kultūra — tai pati 

tauta. Kaip įvairios yra tautos, 
kurios turi žinomų ir nežinomų 
kūrėjų, kurios palaiko vienokias 
ar kitokias tradicijas, taip yra 
įvairi ir kultūra paskiroj tautoj, 
jos gyvenime, jos išraiškoj, jos 
supratime. Norime ar nenorime 
pripažinti, kiekvienoje tautoje 
randame daug skirtybių, jei tik 
aiškiau su ja ir jus gyvenimu 
susipažįs tame. Pa lyg inus 
vokiečius su prancūzais, italus 
su ispanais, lietuvius su lat
viais, pamatysime tokių skir
tumų, kurių net nesitikėjome. 
Tautos, kilusios iš to paties 
kamieno, išsivystė ir savo 
kultūrą išvystė tokiomis skir
tingomis kryptimis, kad net 
sunku daugelį dalykų lyginti. 

Laikas veikia labiau, negu 
gali atrodyti. Už laiko ribų susi
daro žemės paviršiaus ribos, 
tautos vystosi skirtingomis link
mėmis. Su laiko pei svarą ir dir
vožemio skirtumu pasikeičia 
tautos, jų vidiniai papročiai, tra
dicijos. 

Dažnai dar veikia į tautos iš
sivystymą ir išorinės aplinky
bės, okupacijos svetimos įtakos, 
nesveiki papročiai, neretai at
nešti svetimųjų. Juk kadaise 
Prancūziją, dalį Vokietijos, 
Italiją ir Ispaniją valdė romėnai, 
atnešė savo papročius ir tra
dicijas, savu paž iūras ir 
galvojimą, savo gyvenimo būdą 
ir kalbą. Susikūrė naujos tautos 
su naujomis kalbomis, nors 
visos ar bent daugumas turi 
panašumo, bet daugiau skir-
tybių. Tik reikia palyginti pran
cūzų, ispanu ir italų kalbas, kad 
pamatytume skirtumus, kurie 
kilo iš to paties šaltinio. 

Galima labiausiai pabrėžti 
kultūrų tarptautiškumą. bet 
taip pat jame matysime ir skir
tumus. Jie užbrėžia tautinę ribą 
ir duoda tautinę žymę. To ir ne
reikia bijoti, nes muzika, dailė, 
iš dalies literatūra remiasi tarp-
tautiškumu. Bet jose visuomet 
lengva rasti ir tautinių žymių, 
kurios tą ar kitą tautą padaro 
gyvą, kultūringą, savitą, pana
šią į kitas ir kartu skirtingą. 

Jau netoli ir lietuviu va
dinamoji „Muzikos šventė". Čia 
tikros muzikos bus tik dalis, bet 
,,Muzikos šven te" te isėtai 
galime tas dienas pavadinti. Jo
se bus rodoma tik tautinė kul
tūra, tautinis menas, tautinė 
poezija ir tautinis religinis kon
certas. Nors ..1 Lituani" nėra 
l ietuvio parašyti , bet bus 
dainuojama opera tik lietuviš
kai, duodama tik lietuviška in
terpretacija, pritaikyta Lietuvos 
istorijai ir lietuviu aspiracijoms. 
Ar tai. kad kūrinys yra ne lie
tuvio, padaro jį nelietuvišku? Ir 
taip ir ne. bet jam mėginame 
duoti lietuviškas A. Mic
kevičiaus turinys, pataisytas ir 
pritaikytas lietuviškai kultūrai. 

Juo labiau Dainų šventė yra 
tikra lietuviška gyvybė, tautinė 
siela. Dainos parinktos, kad jas 
suprastų vyresnieji ir patys 
jaunie j i . Jos yra l iaudies 
kūryba, nors pridėta paskirų 
mūsų tautos kūrėjų sielos, savy
bės žymė. 

Savi kūrėjai ateina į mūsų iš
sisklaidžiusios tautos gyvenimą 
su tradicine. įprastine daina, 
muzika, muzikos interpretacija. 
Bus jaučiama ir Dainų šventėje 
paskiri kūrėjai, bus jaučiami 
savi dirigentai, jau išsimoksli
nę svetimose mokyklose, bet jie 
atstovaus tik savai kūrybai, tik 
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savai kultūrai ir tik savoms tra
dicijoms. Gal norėtume jausti ir 
girdėti tarptautiškumo Dainų 
šventėje, bet girdėsime tik 
tau t inę švente — t au t i nę 
kultūrą. 

I šią „Muzikos šventę" įjung
tos ir poezijos dienos. Juk niekas 
negalėtų būti taip tarptautiško, 
kaip poezija ir dailė. Bet mes 
jausime, girdėsime, aiškinsimės 
tik lietuviškos poezijos žodžius, 
mintis , jausmus, vaizdus, 
įspūdžius. 

Poezijos dienos šiemet bus la
biau susietos su „Žeme" ir žemi
ninkais, bet ji yra mums taip 
sava. taip artima, kad mes — 
bent vyresnieji — neišvengsime 
neprisiminę savos žemės,kurią 
turėjome palikti, kuri dirvo
nuoja be mūsų, bet kuri jaut
riais žodžiais išreikšta. Tai vėl 
tautinės kultūros apraiška, tau
tos siela ir gyvybė, be kurios 
jokia tauta negali būti savita ir 
gyva. 

Gal daugelis ir nebus paten
kinti, kad ši „Muzikos šventė" 
yra perdėtai didelė ir perkrau
ta taut inėmis apraiškomis. 
Tauta gyva ne tik kultūrinių 
apraiškų gausumu, bet ir jų 
intensyvumu, jų įtaka savo tau
t iečiams, kuriuos veikia 
svetimos įtakos. Bet tai vie
nintelis kartas, kada gali pasi
rodyti visos kultūros šakos ar 
bent jų didžioji dalis. 

Muzika ir dailė, poezija ir 
šokiai, religinis koncertas ir 
pamaldumo pareiškimas yra 
tautos ženklas, kuriuo bent 
daugumas yra paženklinti. Pri
dėkim dar ir premijuotus au
torius, kūrėjus, visuomenės 
pareigūnus ir pajusim. kad 
mūsų lietuvių tauta dar yra 
gyva. kad ji nori gyva būti ir 
kad pamažu laisvinasi po 
daugelio metų vergijos ir 
daugelio jėgų išsibarstymo. 

Kaip kultūrinę tautos gyvybę 
reikia priminti ir tą pabendra
vimą, kurio dažnai pasigen
dame, bet nedažnai galime 
įvykdyti. Pabendravimas, vienų 
su kitais pabuvimas, mintimis 
ir siekiamais idealais pasida
linimas yra ne eilinis pasi
l inksminimas, ne ei l inis 
suėjimas. Tai yra bendras tau
tos dvasios, savos kultūros ir 
savo meno išgyvenimas. 

Toks pabendravimas yra 
trokštamas visu tautų, visų 
susibūrimų, bet ne visuomet 
galimas lengvai įvykdyti ir ne 
visuomet pasiekia tautinius 
tikslus. Šį kartą reikia pagyven
ti savo tautine gyvybe, pajusti 
taut inę atsparą ir taut inį 
jausmą, kuris jaučiamas, bet ne 
visuomet išreiškiamas. 

Ne visi pasinaudos tautinėmis 
kultūros ir tradicijų apraiš 
komis, bet mūsų yra tiek daug. 
kad visi galėsime atsigaivinti 
dvasia ir t au t in iu gyvas
tingumu. Ne visi dalyvaus jau 
matytoje operoje. Dainų šven
tėje, religiniam koncerte, poe
zijos dienose, bet visi galės pa
justi sklandančią tautinę dva
sią, kuri persiduos nuo vienų 
kitiems, nuo dalyvavusių neda
lyvaujantiems. Visi galės jaus
ti savos kultūros apraiškas, pa
justi tautinę gyvybę, pareikšti 
bendrą tautos norą, ,.kad ji 
išliktų gyva", nesužalota, mūsų 
negadinama ir svetimųjų ne 
kreipiama į šonus. Ta tautinė 
dvasia ir tautinė kultūra gai
vins visus, kad visi būtu gyvi. 

Pr . Gr. 

Miuncheno u n i v e r s i t e t a s 
surengė labai įdomias svars-
tybas, pavadindamas jas „Sov. 
Sąjunga — kas dabar?" Simpo
ziumas, kuriame dalyvavo eilė 
profesorių bei politologų, lietė 
politinį ir ekonominį Sovietų 
Sąjungos gyvenimą bei griū
vančios imperijos ateitį. 

Pietryčių Europos seminaro 
vedėjas Werner Gumpel jau 
įžanginiame žodyje pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga yra kaip 
prakiuręs laivas okeane, nes jos 
užsienio politika, ūkinis ir 
socialinis gyvenimas yra visiš
kai sugriuvęs. Tikrovėje, vidaus 
gyvenime jau vyksta karas, per 
600 tūkstančių pabėgėlių klai
džioja po visą kraštą, o pilietinis 
karas tarp konservatyviųjų 
jėgų ir reformos šalininkų stovi 
ant slenksčio. Negalima taip pat 
užmiršti ekologinių nelaimių 
bei apie 40-50 mil. bedarbių, 
pertvarkant ūkį, į laisvą rinką. 
Manding , k a p i t a l a s nebus 
panaudotas persitvarkymui, bet 
apsiginklavimui. 

Istorikas Mykolas Stiurmer 
prie „glasnost" ir „perestroi-
kos" pridėjo dar trečią rusišką 
„porjadok" (tvarkos) žodį, peri
mant valdžią vienam asmeniui 
ir tai į kietas ir stiprias rankas. 
Istoriko Stiurmerio bendra M. 
Gorbačiovo reformų išvada: per 
mažai ir per vėlu. Jo nuomone 
nuo 1990 m. rugsėjo mėn. 
reiškiasi trys alternatyviniai 
keliai: arba reforminis kelias, 
kuris po trumpos pertraukos 
kieta ranka vėl bus toliau 
tęsiamas: arba reforminis kelias 
taps kariuomenės ir KGB auka; 
Sov. Sąjungos sugriuvimas, 
vadovaujant vidinėm ar išo
rinėm jėgom. Pirmą kartą 
atominės ir sunkiosios pramo
nės da rbuo to ja i a t s i r anda 
agonijoje. Bet pasitraukimas iš 
buv. „broliškų" valstybių bus 
sulėtintas. Taip pat atsiras ne
sklandumai su JAV. 

Koelno univers i te to prof. 
Georg Brunner savo pranešimo 
pradžioje p a r e i š k ė , kad 
demokratinė santvarka Sovietų 
Sąjungoje neturi ateities, ji 
neturi at i t inkamos politinės 
kultūros. Partijos yra suskilu
sios, pakrikusios. Negali būti 
kalbos apie kokią nors partinę 
sistemą. G. Brunnerio išvada: 
M. Gorbačiovas ir toliau vado
vaus savo kriziniam kabinetui, 
bet jokių tolimesnių idėjų. 

Prof. K. Prunskienė nusi
skundė, kad Vakarai mažai 
prisideda prie Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės siekių. 
Tai ne lietuvių, latvių ir estų 
kaltė, kad tos tautos negali 
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pralaužti centrinę Maskvos jė
gą, bet „mange dnes" (stoka — 
trūkumas) Vakarų užsiangaža
vimo jų laisves kovoje. J i 
reikalavo, kad Vakarai galų 
gale Pabaltijo klausimui duotų 
tarptautinį pobūdį (charakterį). 
K. Prunskienė pasiūlė „3 x X" 
pasitarimus, dalyvaujant trims 
Pabal t i jo valdybėms, Sov. 
Sąjungai ir kt. respublikoms ir 
tam t ikram skaičiui vakarinio 
pasaulio. J i nemato jokių toli
mesnių perspektyvų pasilikime 
Sov. Sąjungos sąstate, kadangi 
„perestroika" ir ..glasnost" yra 
temos istoriniam muziejui. 

Eichstaetto katalikų universi
teto prof. dr. A Bammesberger 
vokiškos Elta Žiniaraščio 
skai tytojus supažindina su 
Arūno Liulevičiaus ir Tomo 
Remeikio „The gift of Vilnius" 
(vok., „Vilnius - Geschenk an 
die Welt") leidiniu. Lietuvių 
bičiulis rašo. kad JAV gyvenan
tieji du lietuviai leidinyje 
spausdina sukrečiančius sausio 
13 d. dokumentus. Leidinys turi 
55 pilno psl. tos nakties įvykių 
nuotraukas, kuriu tarpe sausio 
14 d. pagrindiniuose laikraščių 
psl. buvo vienas atvaizdas, mė 
ginant žmonėms sustabdyti 
šarvuotį riedantį be jokio gailes
čio ant jaunuolio. Nuotraukoje 
galima tik atpažinti vyro kojas. 
Nuotraukos atvežtos į JAV. 
tačiau daug jų konfiskuota. 

Leidinyje nedaug tekstų, 
tačiau jie yra labai tematiški. 
labai gerai apdirbti. 

Akstinu paimtas „A terrible 
beau ty is born" iš a i r io 
William Butler Yeats eilėraščio 
..1916 Velykos" , i švedant 
paralelę su 1916 m. Dubline 
kruvinai numalšintu sukilimu 
bei sovietine intervencija Lietu 
voje. Autorius mini spaudom 
laikraščių ištraukas, tačiau pir
moje vietoje jam didžiausią įspū
dį darc bežodinės nuotraukos. 
Prof. duoda originalų leidinio 
pavadinimą, leidėją bei antrašą. 

Didį j Penktadienį, Vokietijos 
televizijos antras kanalas žiūro
vus nukėlė į Mažosios Lietuvos 
Labguvos (Vok. Labian. rus. Po-
lesk) miesto vienos žiemos karo 
meto gyvenimą, jų bėgimą nuo 
atslenkančios raudonosios armi
jos, tačiau atkertant kelią prie 
Dancigo. Su motina vaikai 
turėjo grįžti atgal į Labguvą 
(keli vaikai pasimetė pakeliui), 
rasdami savo gimtinėje tik griu
vėsius, raudonarmiečius ir 
badą. 1947 m motina iškeliavo 

į Lietuvą, kadangi buvo plačiai 
kalbama, kad lietuviai gelbsti 
vokiečius. Ir tikrai, ji laimingai 
grįžo į namus , a tnešdama 
maisto iš Lietuvos. Po kiek laiko 
su vaikais motina vėl išėjo į 
Lietuvą, pasimetė su dviem 
sūnum ir dukra, kurie dirbo pas 
ūkininkus. Tad jau filmo pra
džioje žiūrovai pamatė ekrane 
užrašą: ,.Den Bauern Litauens 
gevvidmet" — skirta Lietuvos ūki
ninkams. Kodėl? Lietuvos ūki 
n inka i išgelbėjo va ikų ir 
motinos gyvybe, kadangi pas 
lietuvius ūkininkus jie rado 
užuovėją, globą, duoną. Nors 
gyveno atskirai (buvo pasimetę), 
tačiau dirbdami netoli Plungės 
(minimas taip pat Rietavas, Tel
šiai) j ie a tgavo j ėgas , 
užmiršdami vokiečių kalbą. 
Atėjus Lietuvos vokiečių repa
triacijai, vertėjas turėjo jų 
lietuvių kalbą versti į vokiečių. 
Vokiečiai (ar rusai?) nenorėjo 
pripažinti jų vokiečiais. Tik 
tiksliai ir nuodugniai vaikams 
išaiškinus Labguvos miesto 
gatves, mokyklos, sporto sta
diono vietas, jie gavo leidimą iš
vykti iš Lietuvos, susirasdami 
tėvus Hamburge (motina repat-
riavo anksčiau, tėvas grįžo iš be 
laisvės). 

Filmas buvo plačia, garsi
namas spaudoje, apga i les 
taujant, kad nepavyko nu
filmuoti Lietuvos vietovių. O 
parodytos nuotraukos (jų buvo 
labai daug) su dideliu užrašu 
„Li t auen" greičiausiai yra 
paimtos iš kokio nors 18-19 š. 
vokiško leidinio: šiaudais dengti 
stogai siekia žemę. dūminės 
pirkios, lūšnelės , bakūžės , 
slaviškų bruožų „lietuviai", vy-
tautinių laiku virtuvės ir t.t. 
Kas parūpino Silezijoj gimu
siam režisieriui Eberhardui 
Fechneriui tokias nuotraukas 
sužinosiu, gavęs iš jo atsakymą 
į mano parašytą laišką. 

Rimties valandėlei 

JŪS VYNMEDŽIO ŠAKELĖS 
Artimuose Rytuose vynme

džiai yra pragyvenimo šaltinis. 
I r Jėzus Kristus dažnai kalbėjo 
apie vynmedžius, apie vyną, 
apie vynmedžių sodo naikinto 
jus , apie šeimininką, išnuo
mojus} vynuogyną pelnui gauti. 
Ir jis priminė ne kartą, kad 
vynuogyno darbininkai, kurie 
nenori dirbti vynuogyne, kurie 
išnaudoja vynuogyno savininką, 
y ra baudžiami. O tie, kurie 
užmuša tarnus ir patį savininko 
sūnų, sunaikinami ir vynuogy
nas išnuomojamas kitiems. 

Šios dienos Evange l i j a 
primena, kad apaštalai, Kris
t a u s mokiniai yra tik vynme
džio šakelės . Nudžiūvusias 
šakeles savininkas nupjausto ir 
i šme ta sudeginimui . Geros 
šakelės duoda vaisių, neša 
vynuoges, iš kurio dirbamas 
vynas. 

Tai Jėzus įsakmiai primena: 
,,Aš tikrasis vynmedis, ir mano 
Tėvas vynininkas. Kiekvieną 
vynmedžio šakelę manyje, ne
šančią vaisiaus, jis at ima, ir 
kiekvieną, kuri neša vaisiaus, 
j i s apvalo, kad neštų daugiau 
vaisiaus" (Jn.15,1-2). Ir prideda 
dar apaštalams: „Pasilikite ma
nyje ir aš jumyse. Kaip vynme
džio šakelė negali nešti vaisiaus 
pat i savaime, jei nepasilieka 
vynmedyje, ta ip ir jūs , jei 
nepasil iekate manyje... Kas 
pasilieka manyje ir aš jame, tas 
neša daug vaisiaus, nes be 
m a n ę s j ū s n ieko n e g a l i t e 
padaryt i" (Jn. 15,4-5). 

Viešpats Jėzus primena apaš
t a l a m s , kad j ie t i k su jo 
p a g a l b a gali a t l i k t i savo 
pasiuntinybę, padaryti jiems 
paskirtus darbus, sekti juo, kur 
t ik jis eina. Be Dievo pagalbos 
žmogus yra silpnas ir negali 
at l ikti , kas jam skirta, juo 
labiau negali ir gerų darbų 
padaryti . Geras darbas yra 

16 dieną prie katedros su vėliavomis 
ir šūkiais. 

ženklas, kad žmogus dirba kar
tu su savo Kūrėju, kad jis 
pasitiki Dievu, kad jo visi dar
bai yra atremti į Dievą ir šioje 
žemėje į jo Sūnų Jėzų Kristų. 

Juk Jėzus tam ir atėjo į žemę, 
tam prisiėmė žmogaus išvaizdą, 
kad pamokytų, kaip reikia 
įaugti į vynmedį ir nešt i 
dieviškų vaisių su Jėzumi 
Kristumi. O tas įaugimas į Jėzų 
Kristų yra malonės gyvenimas, 
kuris yra pradžia ir pabaiga 
visų gerų darbų. 

Tas pats apaštalas šv. Jonas 
savo pirmame laiške sako savo 
mokiniams, kaip jie turi būti 
tomis t ik romis vynmedžio 
šakelėmis. Reikia darbų, o ne 
tik gražių žodžių: „nemylėkime 
žodžiu, nė liežuviu, bet darbu ir 
tiesa. Tuo mes pažįstame, kad 
esame iš tiesos ir jo akivaizdoje 
tuo nuraminsime savo širdį, 
kad. jei mūsų širdis peiktų mus, 
Dievas yra didesnis už mūsų 
širdį ir visa žino... jei mūsų šir
dis nepeikia mūsų, mes turime 
pasitikėjimo Dievu ir, ko nors 
prašytume, gausime iš jo, nes 
mes sergime jo įsakymus ir tai 
darome, kas patinka jo akivaiz
doje" (I Jn.3.18-22). 

Kaip Jėzus Kristus apaštalo 
žodžiais priminė, kad mes 
esame tik vynmedžio šakelės, 
taip pats apaštalas primena, 
kad mes nemylėtume Jėzaus tik 
žodžiu, liežuviu, bet gerais dar
bais, tiesa, geru gyvenimu, 
pasitikėjimu ir Dievo įsakymų 
vykdymu. 

Tas pats šv. Jonas primena 
kitoje vietoje, kad kiekvieną 
žmogų reikia mylėti, nes kaip 
mylėsi Dievą, kurio nematai, jei 
nemyli artimo, kurį matai. Su 
artimu reikia nuolat turėti 
ryšių, santykiauti noromis ar 
nenoromis, nes su juo reikia 
gyventi. Nėra žmogaus, juo 
labiau krikščionio, kuris galėtų 
pasakyti savo artimui blogą 
žodį. neatsimindamas, kad jis 
yra to paties Dievo kūrinys, kad 
jis yra to paties Dievo Sūnaus 
Jėzaus Kristaus krauju nuplau
tas, kad jis yra Dievo Sūnaus 
padarytas Dievo sūnumi ir 
dangaus paveldėtoju. 

Apaštalas šv. Judas primena, 
„kad patys save statydami ant 
jūsų švenčiausio t ikėj imo, 
melsdamies šventojoje Dvasioje, 
laikykite patys save Dievo 
meilėje, laukdami mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kris taus 
pasigai lėj imo amžinajam 
gyvenimui" (Jd.20-21). Tai 
reiškia pasilikti vynmedyje, kad 
gyvos šakelės neštų tikrą vai
siu- - P.A. 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S NAKAS 
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Sąžines, švietimo, kalbos, 
susirinkimu laisve yra svarbieji 
demokratiies pagrindai, ir jie 
visi būtų panaikint i , jeigu 
spaudos laisvė butų panaikinta. 

F. D. Roosevelt 

Laimingas tas, kuris moka 
nugalėti savo aistras ir savo 
energiją sutelkia į vykdymą 
pareigų, kurias iam gyvenimas 
uždeda. 

L. Brethoven 

Alaus kainos panašios kaip pas mus. apie 20 dol. 
24 buteliukų dėžė. Turint galvoj jo daug aukštesnę, 
negu amerikietiško, kokybę, jis pigesnis už mūsų. Visų 
rūšių likerių ir konjakų kainos žvėriškos, litro butelis 
tarp 25 ir 40 dol., nekalbant apie penkių žvaigždžių 
konjakus, dar keliolika dolerių brangesnius. Paste
bėjau, kad daugelio ir stiprumas numuštas iki 37.5 pro
centų, tad toks, kaip Lietuvoje būdavo paprastos bal
tos degtinės (tik „skaidrioji" pardavinėta 40-ties pro
centų). Gal toks didelis kainų skirtumas tarp likerių 
ir alaus ir pastūmėjo vartotojus prie pastaroje Antra 
vertus, kai likerių kainos vis kyla per naujus ir nau
jus apmokestinimus, alaus kainas nedrįstama taip 
kelti, kad publikos nervai nepersitemptų. 

Daugiau apie kainas pakalbėsiu to sniam 
skirsnyje. 

Kalėdoms ar tė jant 

Dar neturėjau progos pakalbėti apie klimatą. 
Mokantis geografijos, perskaičius žodį A ;-tralija, 
darydavosi karšta. Tas jausmas liko visam amžiui. 
Skridom Kalėdų metui, tad Australijos vidurvasariui. 
Kentėsim? Pirma diena patvirtino. Gruod. 15-sios 
rytą Sydney radom karštą ir tvankų, kaip bir lį Mia-
mi. Nuskridus Canberron, saulė kepino. be; gaivino 
stiprus vėjas ir nejutom drėgmės. Sostinėje vėjai siautės 
visa mėnesi. Vakarais iie vėsūs, o naktimis net šaltoki. 

Atvykę nuogąstavom, svainio visaip patogiame 
name neradę dirbtinio vėsinimo. Gyvendami nepasi-
gedom. Pora kvapą gniaužiančiai karštų dienų išgyven
sime kitame mieste, bet tai buvo rekordinis karštis, 
apie kurį visi kalbėjo ir laikraščiai rašė. Canberroj 
vieną naktį palijo, bet be perkūnų ir žaibų. Sunny Hills 
kartais su perkūnijom lyja ir žiemą, o vasarą — kaip 
taisyklė be išimties. Žaibuos ir griaudės vienintelį 
kartą per ištisą savaitę Batemans Bay vasarvietėj, o 
mūsų giminės tos audrelės metu meškerios metaliniam 
laively. Svainio pasakojimu, didelių perkūnijų Can-
berros apylinkėje labai retai pasitaiką Retenybė ir 
alsūs karščiai. Karštų, drėgnų vasaros meto dienų esą 
Sydney. Bet mums karščiausia buvo ta pirmoji. Kai 
tame mieste leisime paskutines tris viešnagės dienas, 
jos bus maloniai vėsios. Tai tau ir Australijos vidur
vasaris! Norite pajusti vadovėliuose skelbiamą karštį, 
mums sake. važiuokite į kontinento šiaure--. 

Mes džiaugiamės Sunny Hills pušynais. Bet Can-
berros eukaliptai kvėpavimą darė dar lengvesnį. 

Stebino prieškalėdinio entuziazmo stoka namuose 
ir gatvėse. Nei langai spalvotomis lemputėmis nusags
tyti, nei medeliai ir krūmai išpuošti, nei žalių vainikų 
ant durų Kai kurie, ne visi. namuose tur i Kalėdų 
eglaitę, bet nebūtinai matomą iš gatvės, o kambario 
kampe, kad niekam nekliūtu. Tik sveikinimosi laiškų 
gausu, kaip pas mus. Ilgai atmintinas Kalėdas iš
gyvensime sūnėne Algio ir Kerry Budzinauskų 
namuose, kur Kūčių vakarą su.-innks visa giminė. Ten 
plotkelių iš Naujosios Akmenės ir Panevėžio laužymas 
su pasilinkėiimais. mažiausia 12 bemėsių valgių (kelių 
rūšių žuvys, krabai, šrimpai ir t.t.), ir šliži-
kai -prėsk učiai, ir saldumynai. Prie didelės, išpuoštos 
eglės keitėmes dovanomis Dalyv įų su mažyliais lygiai 
20. dovanu kiekvienam DO kelias. Dėželių atidarinėjimo 

azartas buvo pristabdytas dviejų dukterėčių pamainom 
berods, paskaitymu iš Sv Rašto ir visų kartu pagie-
dojimu vieno kito kalėdinių giesmių posmo. Tai mums 
buvo nauja, netikėta, kalėdiškai nuotaikinga. 

O komercinės Kalėdos? Jos ir Australijoj 
švenčiamos taip. kaip Amerikoje, kaip visur kapitalis
tiniam pasaulyje. Už poros kilometrų nuo svainio namų 
yra didžiulis prekybos ir jai artimų įstaigų telkinys, 
berods Canberra Centre vardo. Didele grupė puošnių 
prekyviečių, kaip JAV mall-uose. Keletas bankų, vais
tinės, maisto parduotuvės įsupermarketsK kelionių biu
rai. Net ir didelis dramos teatras, kuris kaip tik dėl 
artėjančių švenčių neveikė, tad juo nepasinaudojome. 
Viena kita gatvė ir didžiulė centro aikštė tik pėstie
siems. Su fontanais, vešliais medeliais, gėlynais. Na 
ir su didele, aikštėje viską dominuojančia Kalėdų eg
le. Prekyvietėse Kalėdų eglučių vėl po kelias, kad jos 
tau akis dirgintų spalvotais žiburėliais, kur tik bepasi
suksi. Labai paslaugūs bankai keitė JAV dolerius 
santykiu 0.79:1:00, arba 126.58 austrai, dol. už 100 US. 
Greit susipažinau su 100. 50, 20. 10 ir 5 dol. bankno
tais bei su 2 ir 1 dol., 50, 20, 10. 5. 2 ir 1 cento mone
tomis. Beveik visi banknotai per didelio formato 
amerikietiškai piniginei. Per didelės, per sunkios 50 
ir 20 centų monetos. 2 dolerių moneta tikras nesusipra 
timas! Ji truputį mažesnio diametro už 2 c. monetą, 
tik kiek storesnė. Ir spalvos panašios: 2 dol. — aukso 
spalvos lydinio, o 2 c. — į rausvumą. Reikėjo labai sau
gotis, kad 2 dol. „neparduotum" už 2 centus. Dviejų 
dolerių monetos varganumas veikia psichologiškai, 
mažina vertę. Tai įsitikinsime dalyvaudami ALI) 
Melbourne. 

i Bus daugiau' 



-cštadienis, 1991 m. balandžio men. 27 d. 

LIETUVIAI CAUFORNIJOJE 
IMAI J LB TARYBĄ 

1AV LB XIII 
;s tokia tvarka: Los 

apyl. balsavimo būstinė 
Kazimiero parapi jos 

; i?užės4 ir 11 d. 
9 iki 11 vai. ir 

- c k m a d j n u o 

a Monica — West Los 
-- balsavimo būstinė — 

eet. Santa Monica, 
gegužės 4 ir 11 d. 

nuo 10 iki 3 vai. popiet 
12 d. sekmad.-* 

. vai. popiet. 
teise ir pareigą 

-kėse gyvenantieji 
metų ir vyresni. 

irų apygardos kandi-
tarybą: dr. Zigmas 

Brink..-. Violeta Gedgaudienė, 
_as Kulikauskas, Dan-

ienė , R o m a s 
Angelė Nelsienė, Anto-

-ne. P. Algis Rauli-
Vidugiris ir 

skanta. 
tsta lyg iu, tiesio-

ba l sav imu . 
renkama trejiems me-
yra vyriausias JAV LB 

P A R A P I J O S SUKAKTIS 

-kanka 50 metų, nuo 
celes Šv. Kazimiero pa-

ao. Ši sukakt is 
. -įgai pami-

ikalu iš parapijos ta-
4 ir sukviestų or-

i atstovų sudarytas 
as kovo 24 d. pasitarime 

v.minke D. Polikai-
..mku P. A. Raulinai-
B. Varnienę. Iškil-

paminėjimas bus spalio 
7 d. Sukakčiai numaty ta 

dmėlį su veikiančių 
cijų, kurios te lkias i 
apiją, apybraižomis. 

Apybraižos turi būti ne ilgesnės 
-no puslapio mašinėle 

pridedant ir vieną 
.sos organizacjos ar 

Prisidedant prie 
- aidų, organizacijos 

-.ia 30 dol. k o m i t e t o 
iždininkui A. Raulinaičiui. Lei-

ixi priimami šių sukaktuvių 
i'a sve ik in imai be i 

-n ai. 
I redakcinę komsiją išr inkti : 

tedziukas. R. Dabšys, A. 
Raulinaitis. E. Dambrauskaitė, 
D. Baltutienė, V. Varnas, V. 

ir A. P a ž i ū r i e n ė . 
i esant, jie gali pasi-
alkininkų. Aprašymus 

raukas redakcinė komisi
ja norėtų gauti iki gegužės 5 d., 

- tuojau pat galėtų pradėt i 
/avimo ir spausdinimo dar-

Ig . M. 

GRAŽINA 
LANDSBERGIENĖ 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE 

Kazimiero 
klos moki-
ir sveč ia i 

20 d. tr ispalvėmis, 

gėlėmis ir dainomis pasveikino 
Lietuvos prezidento žmoną Gra
žiną Landsbergienę, Lietuvos 
Operos solistus Virgilijų No
reiką ir I reną Milkevičiūtę. 

Susir inkus apatinėje salėje, 
mokyklos vedėja, Marytė New-
som pasveikino svečius, atvyku
sius į mokyklą. Mokiniai pa
da inavo k e l i a s l i e t u v i š k a s 
Amerikoje sukurtas patriotines 
dainas, o svečiai pradžiugino 
susirinkusius keliomis Lietuvo
je sukurtomis dainomis. Solistas 
Virgilijus Noreika padovanojo 
mokyklai plokštelę iš Lietuvos. 
Gražinai Landsbergienei pa
kalbėjus apie vaikus Lietuvoje, 
mokiniai įteikė jai mokinių 
sveikinimų albumą, o tėvų 
komitetas kelias dovanėles. 
Vėliau mokiniai ir mokytojai 
l a u k e nus i fo togra favo su 
Gražina Landsbergiene. Kiti 
žmonės laukė eilėje, norėdami 
nusifotografuoti su šia žvaigžde. 

Gailė R a d v e n y t ė 

DŽIAUGIAMĖS MUZIKOS 
Š V E N T E 

Ilgai lauktas Lietuvos Operos 
solistų koncertas pagaliau mūsų 
tolimųjų Vakarų pakrantėje, ir 
scenon žengia solistai Irena 
M i l k e v i č i ū t ė , Vi rg i l i jus 
Noreika, lydimi akompania-
torės Gražinos Ručytės Lands
bergienės. Tai mums visiems 
žinomi vardai, kurių nereikia 
pristatyti sausakimšai pilnai 
salei. Mūsų veiduose džiaugs
minga įtampa, nuotaika šven
t iškai pakili laukiant pirmųjų 
piano garsų. 

Pirmoji koncerto dalis prade
dama švelnia liaudies dainų 
pyne. Pirmasis pasirodo sol. 
Noreika su dviem ilgesingomis 
dainomis, tačiau išsiliejusiomis 
tokia jėga. kad nevienam iš
spaudė džiaugsmo ir Tėvynės 
laukų ilgesio ašarą, ..Pjovė 
lankoj šieną" ir „Ulijona". Sol. 
Milkevičiūtė su tokia miela 
. .Pasvarscyk an te la" ir ,,Vai 
žydėk žydėk", Gražinai Lands
bergienei į terpiant trumputį 
solo — Čiurlionio „Preliudą". 
Čia ryškėja jau visai kita jos 
pirštų technika, ka ip palydint 
solistus. 

Virgilijus Noreika visiškai 
užvaldo sa lę su „Kur bakūžė 
samanota" — taip kitaip, ta ip 
s u b t i l i a i p e r d u o d a m a s šią 
žinomą dainą, kad staiga visi 
pasijuntame esą tikroje muzikos 
šventėje. Nėra įprasto garsaus 
riksmo, t i k vis augąs subtilus 
tėvynės laukų ir namų pasi
ilgimas, praradimo skausmas. 
Puikūs muzikinių nuotaikų 
perė j imai ,č ia pa jun t ame ir 
nuostabų, išskirtinai žavų šie 
solisto tembro grožį. Toliau vėl 
I rena Milkevičiūtė, jau žymiai 
apšilusi, pereina iš liūliuojančių 
dainų į vis garsesnį forte, kur 
staigiai suprant i , kad tai ne 
švelnių liaudies dainų subtili 
atlikėja, o galingų tolių operinė 
solistė, nus teb inan t i tobula 
aukštųjų gaidų jėga. išsiple-
čiančia iki begalybių ir uži 
mančia klasytojui kvapą. 
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Los Angeles lietuvių kredito kooperatyvo valdyba Iš k.: V. Juodvalkis, J. Petronis, R. Bužėnas. 
B. Dūda. I. Medžiukas. 

Vėl sol. Noreika su ypač sub
tilia „Kai aš miegu", Liszt, ir 
Griego „Serenada". Sol. Milke
vičiūtė. — nors R. Strausso var
das ir žadėjo linksmesnį tempą, 
dainos „Vėlinių" vardas viską 
kiek nutupdė ir vokiečių dainai 
nedėkinga ka lba k i ek už
gniaužė dainos grožį, bet vėl pa
keliant nuotaiką su švelnia „Se
renada" . Amerikos publika 
nemėgsta liūdesio. 

Antroji dalis pradedama su 
pianistės G. Landsbergienės 
Debussy „Les Collines d'Ana-
capri". Gal šis subtilus kūrinys 
netiko programon po įspūdžiais 
bes ida l inanč ios publ ikos 
t r iukšmingos per t raukos , o 
buvo jis puikus, tik buvo sunku 
t a i p s ta ig ia i su s ikaup t i . 
Nuotaiką greit grąžino sol. 
Noreika su arija iš Halevy 
„Žydės". Nuskambėjo galingai 

ir drauge labai jausmingai. 
Bellini Normos arijoje sol. 
Milkevičiūtė t ikrai išsiskleidė 
kaip puiki dainininkė ir davė 
mums pajusti kaip ji dainuoja 
sudėtingų nuotaikų arijas. Taip. 
ji jokiu būdu nėra liaudies dainų 
dainininkė, jos balso valdymas 
t ikra i pasigėrėtinas galingų 
aukštų tonų padangėse. Publika 
kėlė didžiules ovacijas. Po ari
jos iš Verdi „Otelio", duetas iš 
Verdi „Traviatos*' ir Puccini 
„Mimi". Pakartotinai iššauktas 
Virgil i jus Nore ika dar su 
nepaprasta jėga ir išraiška pa
dainavo Vanagaičio „Stasį", 
„Štai vėl tėviškėn grįžtu" ir 
St rausso l inksmutę „Taip, 
mielieji draugai". 

Už šią labai puikią muzikinę 
šventę Los Angeles lietuviai — 
su draugais amerikiečiais — 
dėkojame Lietuvių fondui, kurio 
veikėjos ir veikėjai parodė tokį 
didį darbštumą ir pasiaukojimą 
ruošiant šį įvykį, rūpinantis 
solistais ir pianiste, surengiant 
j i ems šaunų priėmimą dr. 
Brinkio rezidencijoje ir, svar
biausia, mums visiems tokią 
neeilinę dainos puotą, sudary
dami progą išgirsti pasaulinio 
lygio lietuvius solistus. Ačiū 
Violetai Gedgaudienei, visai 
Fondo valdybai , nes tokio 
kultūrinio lygio savų solistų 
koncertą išgirsti mūsų tolimoje 
pakrantėje nelengva. 

Negaliu iškęsti nepaminėjus 
vienos grupės bereikalingų pa
stangų organizuoti pasiprie
šinimą prieš solistą Noreiką. 
Mano atsakymas jiems buvo tik 
vienas: jei jis priimtinas Lietu
voje, jis priimtinas ir mums. Pa
baigoje tarė žodį garbės kons. V. 
Č e k a n a u s k a s , o solistus 
užpylėme gėlėmis. 

RKV 

SUSITIKIMAS SU 
LIETUVOS AT PIRM. 

V. LANDSBERGIU 

Lietuvių susitikimas Los 
Angeles su Lietuvos Respub
likos Aukščiausisios Tarybos 
(AT) Prezidiumo pirmininku 
Vytautu Landsbergiu ruošia
mas Šv. Kazimiero parapijos 

salėje penktadienį, gegužės 10 
d., 7 vai. vak. Visi kviečiami 
dalyvauti, išklausyti ir pagerbti 
AT Pirmininką Vytautą Lands
bergį. Rengėjai — Los Angeles 
lietuviai, koordinuojant Lietu
vių Bendruomenei. Dėl informa
cijos kreiptis į Zigmą Viskantą 
(213) 541-1464, arba Lietuvių 
Veiklos centrą (213) 662-1896. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cambridge, MA 

ANTRĄJĄ 
NEPRIKLAUSOMYBE 

MININT 

Kovo 12 dieną Cambridge 
Public Library buvo suruoštas 
minėjimas antrajai nepriklau
somybei Lietuvoje paminėti. 
Atidaromąjį žodi tarė biblio
tekos vicedirekiorė Suzan Fla-
herty, pareikšdama savo ir 
Cambridge bibliotekos simpa
tijas Lietuva:, kviesdama 
kleboną Simeoną Saulėną 
invokacijai. Nekalto Pra
sidėjimo parapijos klebonas 
trumpai paminėjo tris įvykius — 
Lietuvos Nepriklausomybę 
1918 metais, jos atkūrimą per
nai kovo 11 ir jos tragediją 
sausio 13, prašydamas Dievo 
palaimos ir globos. Toliau Cam
bridge miesto Councelor Walter 
Sullivan sveikino lietuvius už jų 
ryžtą ir drąsą nepriklausomybę 
skelbiant ir tikėjo į Lietuvos 
ateitį. Elena Vasyliūnienė savo 
kalboje pabrėžė kultūrinį nepri
klausomybės aspektą, kuris yra 
stebėtinas. Lietuvos jaunimas, 
kuris nieko nežinojo apie 
buvusią nepriklausomybę, 
užaugęs Markso bedieviškoje 
dvasioje, jau seniai pradėjo 
domėtis Amerikos muzika — 
rock and roll. Tai erzino 
okupantą. Ši muzika buvo gro
jama naktiniuose klubuose, 
slapčia platinama. 

Iš Amerikos p!aukė ir demok
ratijos supratr .as. Voice of 
America visą laiką skelbė kitokį 
pasaulį, kur žmogus gali laisvai 
gyventi. Nuostabu, kad išaugo 
inteligentų karta ne iš tų, kurie 
žinojo politika, bet tų, kurie 
kūrė eilėraščiu grojo muziką. 
Ir šiandieną Landsbergis yra 
muzikas tapęs prezidentu. Per
nai.kada čia pat Bostone ir viso
je Amerikoje kur tik buvo lietu
vių, buvo švenčiamas Lietuvos 
nepriklausomybes atgimimas, 
buvo grojama Bethoveno 9 sim
fonija, kaip ir Lietuvoje, Vilniu
je, kiekvienam mieste ir kaime 

skambėjo tą pati Beethoveno 
simfonija. Kur jūs rasite kitą 
kraštą, kur i s savo šventes 
švęstų Beethovenu? 

Didelės reikšmės antrajam ne
priklausomybės paskelbimui tu
rėjo išeiviai, jie nepamiršo savo 
tėvų žemės kultūrinių vertybių. 
Mes turime čia pat Bostone šeš
tadieninę mokyklą, kuri jau eg
zistuoja 30 metų. Čia pat yra 
„Lietuvių enciklopedija" ir iš
versta į anglų kalbą, kurią 
galima rasti Cambridge biblio
tekoje. Mano didelė padėka 
Cambridge Public Library, kad 
ji, biblioteka, buvo mūsų kultū
rinio gyvenimo užuovėja ir 
palaikytoja tada, kada lietuvio 
vardas buvo visai nežinomas 
Amerikoje. Kasme t čia 
ruošiami renginiai ir tikiu, kad 
ir ateityje Cambridge biblioteka 
liks tokia pat mūsų lietuviš
kumo drauge", kalbėjo Vasy
liūnienė. 

Koncertas tęsėsi apie valandą. 
Dainavo operos tenoras Randall 
Kuluinis. gimęs Worcesteryje, 
lankęsis Lietuvoje ir giedojęs 
Vilniaus katedroje, tik ką 
grąžintai katalikams. Akompa
navo Frank VValker ir Linda 
Papatopoli. 

Nuo Abelio ir Kaino laikų iki 
mūsų dienų žmonijos istorija 
liudija, kad Dievui nėra nesvar
bu, kaip elgiasi jo vaikai. Dievas 
gerbia žmonėms suteiktą laisvą 
valią ir leidžia patiems tvarkyti 
pasaulio reikalus, tačiau pasku
tinį, lemiamą žodį yra pasilai
kęs sau. Istorija taip pat liudi
ja, kad mes malda ir atgaila 
galime pakreipti įvykių raidą. 
Net toks laicistinis laikraštis 
kaip „The New York Times" 
teigia, kad paskutinių metų 
dramatiški politiniai-socialiniai 
pasikeitimai neįvyko savaime, 
kad tam dirvą paruošė sąžinės 
kankinių ir žmogaus teisių 
kovotojų aukos. O Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II be kraujo pra
liejimo vykstančioje revoliu
cijoje įžvelgia aktyvų Dievo 
Dvasios dalyvavimą, savo nuo
stabia apvaizda vedančią žmo
niją į šviesesnę ateitį (cfr. 1991 
laiškas pasaulio jaunimui). 

Turint tikinčią širdį ir tiesai 
atvirą protą, nėra sunku komu
nizmo sužlugime atpažinti Die
vo Apvaizdos pirštą, Marijos Fa-
timoje duotų pažadų pildymąsi. 

Arkiv. John May, Amerikos 
Vyskupų konferencijos komite
to pagelbėti iš komunizmo išsi
vaduojančių kraštų Bažnyčiai 

pirmininkas, spaudos konferen
cijoje 1990 m. lapkričio 14 d. pa
reiškė: „ilgus metus meldėmės 
ir rezoliucijomis reikalavome 
laisvės Rytų kraštams. Dabar, 
kai mūsų maldos buvo taip 
ne t ikė ta i i šk lausytos , mes 
esame įpareigoti dėkingumo ir 
solidarumo dvasioje... pagelbėti 
Bažnyčiai pasinaudoti atgauta 
laisve". 

Nors Lietuvos politinė padėtis 
dar nėra s tabi l i , tač iau 
paskutinių trejų metų laiko
tarpyje išgyventas religinis, 
dorinis, kultūrinis ir tautinis at
sinaujinimas paruošė tautą 
i š tvermingai s iekt i pilnos 
laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės. 

Gegužės 13-toji tepaskatina 
mus dar sąžiningiau vykdyti 
Marijos prašymą, išreikštą 
Fatimoje, kad jos pažadas 
galimai greičau išsipildytų ir 
mūsų tautoje. 

Maloniai prašau gerbiamus 
klebonus paskelbti gegužės 12 
dieną, sekmadienį, maldos ir 
atgailos diena, paskatinti ti
kinčiuosius vykdyti Marijos 
prašymą bei atnaujinti pasiau
kojimą jos Nekalčiausiai Šir
džiai. V y s k u p a s 
Paul ius A. Bal takis , O.F.M. 

1991 METŲ KELIONĖS Į 
LIETUVĄ 

301 Gegužes 14-30 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Berlyne 1 naktis. 

302 Birželio 10-27 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 2 naktys. Lankysimės 
Rainiuose (paminklo šventinime) Kryžių kalne, Vilniu
je, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. 

303 Liepos 23 — Rugpjūčio 9 d. 
Lietuvoje (Sporto šventė) 14 naktų, Berlyne 2 naktys. 

304 Rugpjūčio 12-26 d. 
Kopenhagoje 1 naktis, Vilniuje 4 naktys, Kaune 3 
naktys, Klaipėdoje 3 naktys, Šiauliuose 1 naktis. 

305 Rugsėjo 9-25 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 

306 Spalio 7-24 d. 
Lietuvoje 14 naktų, Kopenhagoje 1 naktis. 
Su visomis mūsų grupėmis gali skristi ir pavieniai 

keliautojai, turintieji privačius iškvietimus. 

Smulkesnėms informacijoms kreiptis AMERICAN 
TRAVEL SERVICE BUREAU, 9727 So. Wetern Ave.. 
Chicago, III. 60643. TeK. 312-238-9787. 

AUKŠČIAUSIAS 
ATLYGINIMAS 

Pirmą k a r t ą VVinnetkos 
priemiesty dirbančio mokytojo 
atlyginimas tapo aukščiausias 
visoje Illinois valstijoje pasiekė 
net 70,000 dol. 

1991 m. 
KELIONĖS Į LIETUVĄ 

Nuo 7 Iki 14 dienų Lietuvoje 
19 Įvilrlų maršrutų 

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs — 
Šiluvos Atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva. Kopenha
ga, Varšuva, Helsinkis 

Informacijoms ir lankstinukams kreipkitės Į: 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., SuHe 4 
. NEVYTON, MA 02164 

Tel. 617-965-8080 Fax 617-332-7781 

^ midlcind Fcdcral 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

otodroio pamaldose už Lietuvą meldžiasi tautiniam drabužiais 
a GrybinaiU*. Ra-ta Oustaitytė ir Jūratė Raulinaityte 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZE BRAZDŽIONYTE 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 
8:30 - frOO v. vakaro. 

Visos laidos i i WCEV stoties 
1450 AM banga. 

Adresas: 511 So. Nolton Ave. 
Willow Springs, I I - 90480. 

Tel.: (708) 839-2511. Tel-EAX 0870 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

(1-312) 925-7400 

EEE 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S HARLEM AVE 

(708) 598-9400 

«UN«U9C 
LENDER 

i ' 



KJŪDAGJJOJA ST. fiOttMENC. 6301 TBOY ST., CHICAGO, ILL. 80629. TELEF. (312) 925-5988 

Ir čia, ir Tėvynėje 

LIETUVOS 
DUKTERYS TIESIA 
PAGALBOS RANKA 

Nors šiuo metu var tus į 
Tėvynę likimas plačiau pravė
rė ir ten su įvairiais t rūkumais 
besigrumiančius mūsų tau
tiečius pagal išgales visi remia
me, tačiau šiame krašte (o taip 
pat ir kituose pasaulio kraš
tuose) nedalios paliestiesiems 
parama dėl to negai būti atsaky
ta. Lietuvos Dukterų draugija ir 
buvo įkurta tam, kad būtų iš
gi rs tas kiekvienas pagalbos 
šauksmas. Gi lietuvių esama 
kiekviename pasaulio konti
nente , jų tarpe ligonių, vienišų 
ir senatvės negalių paliestųjų, 
tad ir tenka su vienokia ar ki
tokia pagalba visur suskubti. 
Pasak draugijos kapelioną kun. 
J. Juozevičių, tiesiant pagalbos 
ranką jos reikalingam, sustip
r inama bedalio dvasia. Antra 
vertus, gera kitam darymas 
kiekvieną žmogų kilnina. 

Laikas vietoje nestovi; jis 
a t n e š a savo r e i k a l a v i m u s , 
diktuoja taisykles, kartais lei
džia pasidžiaugti sėkme, dažnai 
ir nuvilia. Turim prisitaikyti ir 
svarbiausia — nepaliaujant 
dirbti. Tokiomis nuotaikomis 
gyvena Lietuvos Dukterų drau
gijos narės, sesėmis savo tarpe 
besivadinančios, nors amžiaus 
metai taip gi neaplenkia šių 
darbšč ių , j a u t r i o s š i rdies 
lietuvių moterų. Ši draugija 
savo veiklos istorijos knygoje 
j a u atvertė 33-jį lapą (įsteigta 
ir įregistruota Illinois valstijoje 
1959 m. balandžio 17 d.). Kaip 
šis tyliai veikiantis sambūris 
gyvuoja šiandien? Paprašius 
energingąją draugijos pirmi
ninkę Stasę Paulionienę sulė
t in t i savo spartų žingsnį, susė
dame pr ie apvalaino stalo 
draugijos būstinėje ir prade
dame pokalbį. 

— Spaudoje ska i t ėme , k a d 
d raug i j a j au a t š v e n t ė savo 
veiklos trisdešimtmetį! Jsteig-
t a lietuvių išeivių nelengvo 
š i ame k r a š t e k ū r i m o s i pra
džioje, s avo ve ik los gaires 
n u s m a i g s t ė tik š ios vietovės. 

būtent Chicagos , neda l io s 
paliestųjų tautiečių pagalbai . 
Kaip a p r ė p i a t e vis l a b i a u 
b e s i p l e č i a n č i o s v e i k l o s 
barus? 

— Chicaga lietuviams ne tik 
antroji Lietuva, bet ir Lietuvos 
Dukterų draugijos gimtinė. Čia 
buvo žengti pirmieji žingsniai, 
čia kun. dr. F. Gurecko šūkis 
„Pagalbi ranka vargstantiems" 
aidu atsišaukė daugelio jautrios 
širdies moterų tarpe. Ilgainiui 
dešimtyje Amerikos miestų 
vienas po kito įsisteigė draugijos 
skyriai. Per tris dešimtmečius, 
atsiliepiant į prašymus, su 
realia pagalba (čekiais, siunti
niais, moraliniu sustiprinimu) 
. .apibėgame" nela imingųjų 
tautiečių dalį JAV-se, Argen
tinoj. Brazilijoj, Anglijoj. Vokie
tijoj, Italijoj, tolimajam Sibire ir 
pastarųjų metų slinktyje — Tė
vynėj Lietuvoje. 

Klausiate, kaip aprėpiame? 
Palyginsiu šią veiklą su vežimo 
stūmimu: iš vietos išjudinti 
sunku, tačiau, kartą išjudinus, 
jis rieda daug lengviau. 

— D a b a r , a t s i r a d u s ke
liams ir ga l imybėms padė t i 
Lietuvos žmonėms, a r suka
te s a v o veiklą i r t a l inkme? 
Ar už teks lėšų vargui mažinti 
ir čia, i r ten? 

— Ir anksčiau surasdavom 
būdą su parama pasiekti mūsų 
žmones ne tik Lietuvoje, bet ir 
Sibiro platybėse, kalėjimuose 
kenčiančius . Dabar džiau
giamės, kad keliai į ten papla
tėjo. Mūsų šalpa pinigais, daik
tais ir sveikatai reikalingomis 
priemonėmis (vežiojama invali 
do kėdė. protezai, ortopediniai 
batai) skiriama senelių, našlai
čių, invalidų poreikiams. 

| klausimą „ar pakaks lėšų" 
drąsiai galiu atsakyti — taip! 
Kasmet ruošiami du pokyliai, 
gegužinė, prieš Velykas pyragų 
ir margučių pardavimas, dar 
pridėjus ir mūsų garažėlyje 
vykstančią .prekybą" (vartotų 
rūbų ir namų apyvokos daiktų) 

atneša pajamų. Be to, ir mūsų 
geradariai — plačioji visuomenė 
— mūsų nepamiršta . Ypač da
bar, kai stengiamės kuo didesnę 
išteklių dalį skirti vargeliams 
Lietuvoje mažinti. Visi, kuriems 
gimtasis kraštas ir rūpestis jo 
likimu yra giliai širdyje jaugęs, 
esame į p a r e i g o t i da l in t i s 
turimu geru. 

— Senesnioji ka r t a , įkūrusi 
t iek įvairių organizacijų, mo
kyklų bei kitų institucįjų, am
ž iaus n a š t a i didėjant , pasi
t r auk i a iš ve ik los , o taip pat 
i r iš gyvenimo. Kokia padėtis 
L i e t u v o s D u k t e r ų d r a u 
gijoje? Ar s u l a u k i a t jaunų jė
gų, ar l engva su ra s t i kandi
dačių į pasi traukiančiųjų vie
t a s ? Kiek p i rmininkių drau
gija yra t u r ė j u s i ? 

— Šis klausimas darosi opus, 
tačiau nuogąstauti dar netenka, 
nes naujų narių sulaukiam 
daugiau negu j ų iškeliauja 
amžinybėn. Tiesa, įstojančiųjų 
tarpe nėra .Jauniklių", tačiau 
viliamės, kad bus kas mus 
pakeis... Kai kur i e skyriai 
turėjo nutraukt i savo veiklą 
kaip tik dėl tos priežasties, ar
ba taip įvyko tokiose vietovėse, 
kuriose lietuviai gyvena plačiai 
išsisklaidę, pvz., New Yorke. 
Bet gi vėl kontrastas — Los 
Angeles! Nors ir t e n dideli nuo
toliai narėms susibėgti, tačiau 
šio skyriaus veikla pasigėrėtina! 
Pagarba kalifornietėms sesėms! 

Pirmininkių iki šiol turėjome 
dešimtį. Ilgiausiai tas pareigas 
vykdė Emilija Kielienė — net 14 
metų! Mes ja didžiuojamės ir 
džiaugiamės. Prieš metus ne
tekome savo garbės pirmi
ninkės, gen. konsulės Juzės 
Daužvardienės. Mums ji buvo 
didelis moralinis ramstis, ger
biama ir labai miela SESĖ... 
Visada prisimenam jos žodžius: 
..Nebūkite tokios ,kuklios' — 
pasiskardenkite, nes jūsų dar
bai dideli!" 

— G y v e n a m a s i s ra jonas , 
k u r yra i r d raug i jos įs igytas 
pas t a t a s , „Namel ia is" vadi
namas , p e r pasku t in iuos ius 
keler ius me tus pas tebimai 
keičiasi. N u o s a v o s pata lpos , 
i r visa, k a s siejasi su d rau 
gijos veikla, d a r savo vietoje, 
tačiau k a i p ilgai? Ar y r a pla
n ų centrą perke l t i kur nors 
ki tur? J e i ta ip , a r tai nepa
kenktų to l imesne i veiklai? 

DRAUGAS, šeštadienis. 1991 m. balandžio mėn. 27 d 

RIMA KAŠUBAITĖ 
BINDERIENĖ PEDAGOGĖ 

IR VISUOMENININKE 

Po darbu Lietuvos D. rq Nameliuose susitikę — kapelionas kun. J. 
Juozevičius ir didelė d įgijos rėmėja ir vaišių paruošėja Ona Norvilienė. 

Nuotr St. Paulionienės 

. -':vos Dukterų draugijos centro valdyba (trūksta keliu nariu'. I eil. - kun. J .Juozevičius, 
•J Smilgi»-nf\ .1 Šimoliūnienė. O Ruibienė. M. Bariene. II eil. — P Kinderienė. E. Kantiene. 
V Pninsku-n*', J. Krutulienė. Ir. Vebriene. N Sėmiene. Aid Ankienė ir M Norfikienė 

Nuotr St. Paulioni^no* 

— Taip. gyvenam; sis rajonas 
pastebimai keičiasi ;et širdį 
gelia... Vietoj rūtų daiželių, siū
buoja piktžolės, viet lietuviš
kais raštais užuolaidų — lentom 
užkalti langai. Traukti kur 
k i tur — į vakarus, ar gal t ik 
kurį judrų skyrių paversti cen
t ru? Nemanau, kad pakeitus 
vietove, ve ik la nukentėtų, 
tačiau sunku išrauti medį, ku
rio šaknys taip giliai ueistos... 

— Ar y r a tekę susidurti su 
kokia i s n o r s keblumais tei
s i škuose re ika luose , pvz. , 
t va rkan t pal ikimus, laidojant 
mi rus ius , vienišus, neturėju
s iu s art imųjų, pers iunčiant 
j ų pa l a ikus į Lietuvą? Ar 
v i sada lengvai išsispręsdavo 
n u o s a v y b i ų a r g imin i šk i 
re ikala i (be abejo, būna ir 
šių)? 

— Tvarkant palikimus, jei 
tes tamentas aiškiai ir tiksliai 
surašytas, jokių problemų nėra; 
t a ip pat ir su santaupomis ban
kuose. Kiek sunkiau yra. kai 
žmogus neapsisprendžia, kam ir 
k i ek savo palikimo sk i r t i . 
Toksai vieną dieną paskiria 
palikimą vienam, po mėnesio jį 
keičia, supykindamas žmones ar 
organizacijas. Bet visa tai žmo
giška: juk nelengva žmogui, 
visą amžių dirbusiam ir taupiu
siam, vienu rankos mostu viską 
išdalinti! 

Dideliu palikimų mes negau
nam, jų ir nemedžiojam. Jie 
būna atsitiktiniai — kai žmogus 
įvertina mūsų darbus. Palikimu 
m u m s pernai buvo ski r tas 
namas, kurį tačiau buvo neleng
v a parduoti. 

— B ū t ų į d o m u suž ino t i 
a p i e nuve ik tus d a r b u s kon
k reč i au . Kokius didesnius 
p r o j e k t u s įvykdėte? 

— Dėkingos esame už kiek
vieną paaukojamą skatiką. 
Dedamos vieną prie kito. ir dar 
savo darbu lėšas kaupdamos. 
galėjom šiemet prisidėti prie 
vaistų į Lietuva pasiuntimo, 
skirdamos net 10,000 dol. Tai di
džiausia mūsų v ienkar t inė 
auka „Lithuanian Mercy Lift". 
Ačiū kiekvienai draugijos narei 
ir kiekvienam geradariui, įgali
nusiems mus šia suma Lietuvai 
padėti. Vaistai juk svarbiau 
negu duona, apavas ir šiltas 
drabužis! 

Be šios aukos parėmėm Lietu
voje „Caritas" organizaciją, o 
dar pridėjus siuntinius ir pini 
gus. siųstus per žmones ir mūsų 
Lietuvon vykstančias nares, 
drąsiai galiu tvirtinti, kad nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
ske lb imo iki dabar esame 
parėmusios mūsų brolius ir 
seses Tėvynėje 20.000 dol. 

N e m a ž a pi" rų i š le i s ta 
vienišu tautiečiu palaidojimui 
'vieniju rasti mirę gatvėje, kiti 
— savuose botuose! Dar kiti iš 
anksto pareišk pageidavimą, 
kad juos pala' ume su lie
tuvišku žodžiu, n.»lda. lietuviš
komis tradicijomis. Tokių pri-
skaitome jau dn-.._T:au dvidešim
ties. Dviejų mirusiųjų palaikus 
pasistengėme nugabenti gimi 
nėms Lietuvoj kad ten jie 
ilsėtųsi drauge - <avoartimai
siais. 

Prisidėjome • prie ligonių. 

atvykusių iš Lietuvos, gydymo. 
Šelpėme šeimą, atvykusią čia 
nuolat iniam apsigyvenimui. 
Tuo pat metu gyvenimo sunku
mai nepranyksta ir iš mūsų ho
rizonto. Štai 94 m. senutė, gyve
nanti su diabetiku sūnumi, 
kuriam turės būti amputuotos 
kojos, šaukiasi pagalbos. Kita 
lietuvė, serganti Alzheimerio 
liga, turi būti patalpinta į slau
gymo namus, jos nuosavybė 
parduota ir pinigai perduoti 
giminėms Brazilijoje. Tai vis 
„bėgantieji reikalai". 

— Lietuvos Dukterų dar
b a i v e r t i n a m i , d r a u g i j a 
v i suomenės respektuojama. 
Tai , be abejo, didelis morali
nis a tp i ldas . Jis teikia entu
ziazmo ir jėgų, no r s jos ka i 
k a d a ir išsenka. „Ar „silp
n u m o valandose" nepasvars-
to te galimybių susijungti a r 
įsilieti į kitą organizaciją, 
panaš ią savo tikslais? 
— Reikia prisipažinti, kad tų 

Rima Kašubaitė (Binderienė) 
j JAV-es atvyko būdama dar la
bai jaunutė. Augdama ameri-
kietiškoje aplinkoje, toliau nuo 
lietuvių apgyventų ra jonų, 
baigė St. Pius pradinę mokyklą, 
bet tėvų skiepijama meilė ir 
pareiga gimtajai žemei neiš
blėso. 

Baigusi Maria gimnaziją stu
dijavo University of Illinois. įsi-
gydama bakalaurą pradinių 
mokyklų pedagogikoje ir ma
gistrą pedagogikos administra
cijoje. Išklausiusi gabiųjų vaikų 
mokymo metodikos k u r s u s , 
netoli Chicagos esančioje Barr-
ington miesto Lines Jun io r 
Highschool ne t ik dėsto, bet ji 
koordinuoja programas gabie
siems (gifted) vaikams. Dabar 
Rima baigia specialų apmo
kymą Fresno Pacific College ir 
pradeda „ independen t Con
sulting", dirbdama su visais 
JAV mokyklų d i s t r i k t a i s , 
mokytojų paruošime efektin-
gesniam m a t e m a t i k o s i r 
tiksliųjų mokslų mokymui. J i 
dirba per „National Science 
Foundation" ir „National Foun
dation of Math and Science". Ri
mos profesinė patirtis, pažintys 
ir žinios gali b ū t i l a b a i 
naudingos Lietuvos mokyto
jams, norintiems susipažinti su 
JAV mokymo metodais ir stra
tegija. 

Rimos tėvai, Antanas ir a.a. 
Angelė K a š u b a i a k t y v i a i 
reiškėsi lietuviškoje veikloje — 

Tautinėje sąjungoje, „Lituanus" 
žurnale, vieni iš steigėjų Kris
tijono Donelaičio lituanistinės 
mokyklos Chice.goje. Rimai 
buvo natūralu sekti jų pėd
sakais . Ji buvo pirmoji ir vie
nintelė pakelta fukse pirma 
jame Neolithuanų suvažiavime 
New Yorke. Dabar Rima ir Re
gina Norušienė yra kopirmi-
ninkės LB Waukeegan apylin
kės, kuri buvo pirmoji surinku
si ir paskyrusi 1.500 dol. LB 
Informacijos centro išlaikymui. 
kur iame efektyviai dirba Asta 
Banionyte 

Waukeegan Bendruomenė pa
laiko artimus ryšius su kongres-
manais ir senatoriais. Išvystyti 
ypat ingai šilti santykiai su 
miesto meru ir valstijos atsto
vais. Pati Rima dirbo kongres-
mano Phil Crane komitete 
parenkant studentus aviacijos, 
laivyno ,West Point ir Merchant 
Marines akademijoms. 

Rimos duktė Kristina dėsto 
pradinėje mokykloje, o sūnus 
Antanas studijuoja fotografijos 
meną Columbia College Chica-
goje. Rimos sesuo Viktorija Mat-
ranga yra žinoma dailės is
torikė. Rima nemažai prisideda 
ir prie lietuvių dalyvavimo 
Milvvaukee rengiamuose tau
tybių festivaliuose. Rima savo 
žiniomis ir profesine patirtimi 
nori būti naudinga Lietuvai, 
todėl dabar kandidatuoja į JAV 
LB Tarybą. 

I n d r ė 

St. Petersburgo. Floridoje. Lietuvos Dukterų draugijos sk 
— narė, E. Jasaitienė — sekr 
soc. reikalų vadove 

IUS valdvba. L k. Z. Sčepanar 
- ižd., R. Krivienė O Armonienė — pirm.. Eug. Treimanienė 

Nuotr. St. Paulionienės 

„silpnumo valandų" būta ne 
vienos. Kartais ne tik išsen
kame, bet. neteisingai suprastos, 
ar pikto žodžio paliestos, klau
siame: „Kodėl gi dabar šitaip 
mums. už ką?" Tačiau, ypač 
dabar, kai mūsų broliai ir sesės 
Tėvynėje aukojasi iki pasku
tinio kraujo lašo, apie jokias 
draugijos veiklos alternatyvas 
nė negalvojame. Dirbsime, kol 
pajėgsime, kol mūsų pagalba 
nelaimingiesiems bus reikalin
ga. Taip galvoja ir mūsų drau
gijos narės-veteranės. kurių ir 
amžiaus našta dar vis „neišveda 
iš rikiuotės". 

— Mums, moterims, malo
niai pakutena širdį akivaiz
d ū s gyvenimiški faktai, kad 
daugelyje darbų (ir ne vien 
„vi r tuvin ių") moterys net iš-
tvermingiau pasireiškia už 
vyrus , t ikrai neatsilieka nuo 
jų sumanumu bei pareigin
gumu. Savo veikloje neturite 
konkurencijos — arti tūks
tan t i s draugijos narių y ra iš
skir t inai vien moterys. Ar 
pr i imate ir vyrų talką? Ar, 
l a iku i bėgant , nenuma to t 
steigti ir pagalbinį vyrų 
vienetą? 

— Toks jau šis mūsų. moterų. 
sambūris, kurio veikloje širdis 
išsprendžia daugiau problemų. 

rankos nušluosto daugiau aša
rų, tačiau labai dėkingos esame 
mums į pagalbą a te inan t iems 
vyrams, kai reikia jų s t ipr iu 
rankų gegužinių d a r b u o s e , 
transporto mašinomis. Tada lyg 
„iš žemės išdygsta" Alg. Čepė
nas. Ant. Valavičius, Ign. Vaiče-
liūnas, J. Šėma, Vyt. Paulionis. 
Metų eilę buvusios pirmininkės 
Em. Kielienės vyras Mar ius 
Kiela su sūnumis talkindavo vi
suose darbuose. Taip turbūt bus 
ir ateityje. 

— Galiausiai — k u o m ū s ų 
lietuviškoji v i s u o m e n ė ga l i 
įrodyti, k a d L ie tuvos D u k t e 
rų veikla r e ika l i nga ja i , k a i p 
pozityvi b ū t i n y b ė ? 

— Lietuvos Dukterų draugija, 
įsteigta vos kelių jautr iaširdžiu 
moterų ir jų dvasios vadovo 
kun. dr. F. Gurecko. išaugo j 
plačios apimties organizacija 
ir, kaip jaučiame, l ietuviškos 
visuomenės yra remiama ir 
mylima. Mes savo gerais darbe
liais suradome joje savo vietą. 
Kas yra Lietuvos Dukterys — 
visi žino: jos — nelaimingųjų 
globėjos, vienišųjų užtarėjos, be-
namių pr ig laudė jos . M ū s ų 
visuomenė iki šiol s t iprindavo 
mus moraliai ir mater ia l ia i , 
lankydamasi mūsų renginiuose. 

Pernai pavasarį. Tėvynei Lie

tuvai išgyvenant sunkų bloka
dos laikotarpį. įprastinio pava
sarinio pokylio nutarėme ne
ruošti — nesilinksminti. Mus 
tada labai sujaudino kilniašir
dis prel. dr. J. Prunskis. savo 
asmeniška 1.000 dol. auka 
papildęs mūsų iždą. Pagarba 
jam! 

Šį pavasarj pokylį ruošime. 
Savo atsilankymu lietuviškoji 
visuomenė mus pradžiugins, 
pakels mūsų entuziazmą ir 
irodys. kad mes — reikalingas 
narelis lietuviškame kūne. Tad 
kviečiu mielus čikagiečius ir 
plačių apylinkių lietuvius at
vykti pas mus gegužes 4 d.. 7 
vai. vakaro. į Jaunimo centrą, 
kur Jus visus nuoširdumu pri
i m s i m e , pavaiš ins ime, su
te iksime progą pasiklausyti 
nuotaikingo sol. Praarimės Ra-
gienes dainavimo. Šokiams g 
mėgiama Ą. Stelmoko kapela, 
bus ir dovanų. Jei atliksime tai 
ir kaip pareigą, pajusime pava
sario šilumą aplinkoje ir savose 
širdyse! 

— Dėkojame už kvietimą ir 
poka lb į , o taip pat už t a i . kad 
s a v o gerais darbais s tengia
t ė s mažint i mūsų tau t ieč ių 
va rge l i u s ! 

Kalbėjosi Sofija Je l ion ienė 
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Los Angeles tautinių šokiu grupe ..Spindulys su vadove Dangų 

LIETUVA BUS LAISVA 
Dr. Zbignievv Brzezinskio paskai ta 

Balandžio 10 dieną nemažai 
..Americans for Lithuania 's 
Freedom'" narių išklausė ne tik 
jdomią, bet ir svarbią paskaitą, 
kuri nušvietė įtakingo politiko 
paž iū ras į š i and ien in ius 
įvykius. 

Pakviestas St. Xavier College 
Graham School of Management, 
buvęs prez. Carterio valst. sau 
gumo patarėjas dr. Zbigniew 
Brzezinski kalbėjo apie Rytų 
Europą ..1990V. Dr Brzezinski 
gimė 1928 m.. Lenkijoje. Tėvas 
buvo diplomatas, šeima 1938 m. 
persikėlė i Kanadą. Bakalauro 
ir magistro laipsnius Brzezinski 
įsigijo McGill universitete, o 
doktoratą iš Harvardo. Kai ku
rios mūsų organizacijos turi 
ryšius su ..Americares Founda
tion", o Brzezinski yra tos 
grupes garbės pirmininkas. 
Tarp kitų pareigų, jis yi a narys 
..Board of Directors of the Natio
nal Endoument for Democracy" 
ir ,.Memoer of the Board of 
Trustees of Freedom House". Su 
senatorium Bob Dole jis yra 
cochairman of the Emergency 
Committee for Aid to Poland". 

Dr. Brzezinski pradėjo paskai 
tą. kalbėdamas apie Vidurio 
Rytus i ..Middle East"' ir konsta
tavo, kad JAV yra vienintelė 
superjėga Vidurio Rytuose. Jis 
gvildeno Persų įlankos karo 
pasekmę — laimėjimas su
mažina kitų agresorių pavojų 
1 ..deters other agressors". pvz 
Šiaurės Korėja. Indijos-Paki-
tano karo grėsme sumažinta 
Iranas tapo aiškus geopolitinis 
peinytojas i.clear geopolitica! 
beneficiary" i. Karas išardė 
regionini balansą, ir dabartiniai 
neramumai didės. Tai. kas 
vyksta Irukf. gali plėstis Buvo 
iškeltos moralines implikacijos 
Irakas grąžintas j prieš-industri 
nj amžių. Ne tik industrija, bet 
ir žemes ūkis sunaikintas. JAV 
sunaikino sėkla.-, skiepus fvac 
cines" ' . užtvankas, vandeii 
tiekius ir energetikos bei komu 
nikacijos sistemas. Tai sukelia 
musulmonų ir arabų priešiš
kumą i..hostilities") Amerikai. 
Primine kurdų tragediją. Tai 
yra karo palikimas i.This iš 
part of the legacy of war"). Nors 

seniau ..Wall Street Journal" 
redakcijos nuomonė skyrėsi nuo 
prelegento, dabar su juo sutana 
apie vidinės s t ruk tū ros 
sunaikinimo lyg}. JAV gali 
ten smarkiai įsivelti ir užsienio 
politiką gali būti sunku vesti. 
Prezidentas ir jo patarėjai dabar 
75^ savo laiko skiria Vidurinių 
Rytų problemoms. 

ir ekonomominę kultūrą. Rusi
ja yra mažiausiai imli savo ini
ciatyva verslui '..Russia is least 
susceptible to enterpreneur-
ship".'. Politiniam ir ekonomi
niam pasisekimui reikia decent
ralizavimo, iširimo '..dissolu 
tion") Sovietų Sąjungos. Po to, 
gal kai kurios respublikos pasi
rinks tarpusavy kolaboruoti ar 
ba jungtis į kokią federaciją. 
Brzezinski pramato, kad Pabal-
tijys. Gruzija ir gal Ukraina eis 
nepriklausomybės keliu. JAV 
turi pasirinkimą — dirbti su 

Po paskaitos, a t g y d a m a s j 
klausimą, Brzezin>*.i pareiškė, 
kad JAV dabar negins pales
tiniečių. Taip pat buvo iškeltas 
sekantis klausima- ..Kai mes 
moraliniu pagrindu gynėm Ku-
vvaitą, kiniečių disidentai buvo 
teisiami ir Pabalt ;> liejamas 
kraujas. Kadangi JAV niekada 
nepripažino Pabalt'jo įkorpo-
ravimo į Sovietų Sąjungą, ir 
Lietuvoje apklausinėjimo rezul
tatas buvo aiškiai už nepriklau
somybę, o Islandija jau pri
pažino Lietuvą, kokias per 
spektyvas jis pramato Lietuvai? 
„Washington Post buvo siūlęs. 
Lietuvos pasiuntinybę Wa-
shingtone pakelti į ambasa
dos statusą, koks progresas ta 
linkme?" Brzezinsk: atsakė, jog 
nėra pasirinkimas - Lietuva 
bus laisva. Pasiuntinybės statu
sas nepasikeitęs, bei praktiškai 
Lietuvos pasiuntinybė atliekan
ti ambasados funkcijas — joje 
vyksta judėjimas, priimami 
svarbūs asmenys ir pasiuntiny
bė atlieka svarbią rolę. 

Po paskaitos Zbigniew Brez-
zinskiui padėkojom ir įteikėm 
„Americans for Lithuania's 
Freedom" kavos puodelį ir LB 
knygą „Gift of Vilnius". Brezin-
ski savo knygose ir pasikal
bėjimuose per televiziją vi
suomet pasisako už Lietuvos 
l a i s v ę - Indre 

MISCELLANEOUS 

Kai tokia padėtis, kokie Gorbačiovu <dėl ginklu) arba 
turėtų būti mūsų ryšiai su 
integruota Europa? Kaip mes 
galime oadėti demokrat i 
zuojantiems kraštams? Kokia 
Europą turėtumėm tyliai puo 
selėti arba stabdyti? Gali būti 
giliau (..deeper' ' integruota 
Europa, su aiškiai apribota 
politine ir karine apimtimi, ar
ba gali būti platesne <,.wider"> 
Europa, kur in tegrav imas 
vyksta lėčiau, bet apjungia 
besidemokratizuojančius Rytu 
Europos kraštus. Brzezinski 
linkęs į antrąjį variantą. ..Pla
tesnėje" Europoje lėčiau vyktų 
politine ir miltarinė integracija 
bet nevaržy tu t a u t i n i u 
judėjimų. Britai nori i..laikyti 
„Anglo-American" ryšius. Mes 
turėtumėm puoselėti organini 
Europos susijungimą. 

Kaip mes reaguosime į be
sidemokratizuojančius kraštus? 
Prelegento nuomone, progos iš
vystyti demokratija ribojasi 
Lenkija. Čekoslovakija ir 
Vengrija. Niekas t iks l ia i 
nežino, kaip pakeisti komunis
tinę sistemą į pliuralistine 
visuomenę. Lenkija toje plot
mėje dar% drąsiausius žygius 
politiniai ir ekonominiai, net 
rizikuodama. Lenkijai pasisekė 
stabilizuoti ekonomija ir ati-
darvti vartus į Vakarus Tačiau 
investavimai neįplaukia taip 
greitai, kaip norėta. Vakari] 
reakcija yra svarbi Krašto 
skolos sumažinimas yra svarbus 
žingsnis 

Kyla klausimas, kaip mes 
tvarkysimės su vidine krize 
.Sovietų Sąjungoje stabilu 
mas. branduoliniai ginklai. 
demokratizacija? Dabartinėje 
Sovietu Sąjungoje to negalime 
pasiekti, nepasiseks pakeisti 
ekonomikos, puoselėti politine 

stiprinti ryšiu- su Jelcinu ir de
mokratiškai išrinktomis val
džiomis Pabaltijy, 

SARGYBOS 
MARQUETTE PARKE 

Marquette Parko gyventojai 
balandžio 2 d. nutarė samdyti 
dar ir privačius sargybinius, 
kurie labiau užtikrintų gyven
tojų saugumą ir nuosavybių 
apsaugą. 

SVEIKINAME KATALIKIŠKOS 
LIGONINĖS VILNIUJE 

STEIGĖJUS, 
atidarius pirmuosius ligoninės skyrius. Džiaugiamės kartu su 
lumis! 

Tai labai svarbus žingsnis, ypač šiame sudėtingame, valsty
bės kūrimo laikotarpyje, kai žmonėms reikia ne tik materialinės, 
bet ir moralines paramos, gerumo, supratimo. Tikime, kad tai bus 
namai, kur kiekvienas ras i.usiraminimą, galės atgauti ne tik 
tizines, bet ir dvasines jėgas. 

Labdarių Sąjunga minėtos ligoninės įsteigimui paaukojo 
$3,300.00, tačiau dar reikia nemažai lėšų remontui. Galinčius 
paJėti, prašome siųsti aukas Labdarių sąjunga: 

Čekius prašome rašyti: Lithuanian Roman Catholic Charities 
vardu. 

2636 W. 71st Street 
Chicago, IL 60629 

Labdarių Sąjungos Valdyba 

JULIUS KELERAS 

BALTAS 
x KALĖDAITIS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas 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 h S t re t 
Tel. - (708) 424-8654 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu CNcngos miesto leidir^a, t, 
>->i)iesty Dirbu greitai, ydrantuotai i 
rangai 

312-77'4- iJi j 
KLAUDIJUS PU.MPJYla, 

Atlieku namų remonto darbus 
gerai ir sąžiningai. Skambinti Sigi
tui: tel . 312-585-8074. 

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

Kreiptis Ė Hermis Deckys 
ML 5*5-6624. Nuo 8 ryto iki 6 v.v. 

Kalbėti hetuvi$kai 

Pigiai Ir profesionaliai atliekame visus vi
daus ir lauko namų remonto darbus: den
giame stogus, statome garažus, dažome. 
Įrengiame naujus namus. remodetiuojame 

Kreiptis: tel. 312-476-8766 
(nuo 6—9 v.v.). 

M o t e r i s iš Lietuvos Ieško darbo. 
G a l r pr iž iūrėt i vyresnio amž iaus 
žmones bei jų namus. Rašyti: Laima 
Giedraitytė, 19 Tim Clark Cir. P- O. 
Box 513 , Simsbury, CT 0 6 0 7 0 

N V 

P A T R I A 
2638 W. 71 g-ve. Chicago. IL 60629 

sav. A. ir F. Siutai 

ZENITH TELEVIZORIAI 14" reg $269 
20" reg $479 — SALE $399 
MEDINIAI KOPLYTĖLIŲ KRYŽIAI reg 

— SALE $45 $85 
KRISTALINES VAZOS reg $7 95 

LIETUVIŲ DAILININKŲ PAVEIKSLAI 

nuolaida 20°/o 

ARMONIKOS ir ANTIES PLOKŠTELES reg 

(312)778-2100 

SALE $218 

$75 $110 

SALE $5.95 

reg $50-$6O0 

$15 SALE $9.95 
Didelis pasirinkimas įvairių dovaninių bei elektronikos 

prekių pageidaujamu Amerikoje ir Lietuvoje. 

V. T. ELECTRIC CO. 
Licensed. insired — Bonded 

436 6937 
Elektros ir namu apšildymo 

sistemg oa^isymai 
Vytautas Taras 

| . i : ii II i y- •• t<> svečio rš I (etuvos n.ui 
i,i p o i V I Į O - knyga, kuno ie konkretūs 

•ii.n r va i / d / i a i atskleidžia gi lu 
• '-s- ir tautom dvasins kln 

..Iti. ' ; m- kr) / k t !<• 
- • 

Knyga išleido Atei t ie* Li teratėms 
Fondas I i gal ima g a u t i n D rauge" 
K.nna x d ' •! su pers iunt imu 9 d o l 

Nlrrron gyventojai prie 
sumos i!,ir pridcd1 >iiu-> mo 

P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

MIGLINAS TV 
2 3 4 6 W 69 St 
T e l 776-1486 

VVAGNER 
MAŠINOS RAŠTINĖMS 

Parduoda • Taiso • Priedaf 
ir Re ikmenys 
V i rš 7 5 metų 

pat ik imas patarnavimas 
T Y P E W R I T E R S • COPIERS 

FAX • CALCULATORS 
5 6 1 0 S . Pulaski Rd. 

P h o n e ( 3 1 2 ) 581 -4111 

MAR-GA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus naujas 
Ir senas mūras (Masonry), Siūlių 
užtaisymas (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireplaces). Stiklo 
blokų langai (Glassbiocks VVindovvs) 

Skambinti: (312) 847-4197 
Leave message 

V A L O M E 
KIL IMUS. BALDUS. 

GRINDIS IR SIENAS 
J . B U B N Y S 

7 3 7 - 5 1 6 8 

Greitai ir nebrangiai nupjaunu žole 
savo arba klien'o mašina. Dirbu 
Chtcagoje ir prien-^sčiuose Skambin
ti 312-436-3709 (Leave message). 

MAR0UETTE 
PHOTO SUPPLY 
R E I K M E N Y S FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia jų 
reikmenis Pasinaudokite patogiu 
planu atidedant pasirinktus reik 
mems ypat ingai progai P i lna 
užbaigtų foto nuotraukų aptarna 
v imas At idaryta pirmadieni i 
ketvirtadieni vakarais M 8 valan 
dos Antrad ir t reoad susmalbesit 
lietuviškai 

3314 West63rd Street 
Tel. — PRospect 6-8998 

Atl iekame (vairius namų remonto 
ir pataisymo darbus: plauname 
langus, dengiame stogus ir pan 
Skambinti Algiui arba Juozui po 6 v v 

Te l . 312 925-3253. 

R A C I N E K E P Y K L A IR 
D E L I K A T E S A I 

Atidaryta 7 dienas savaitėje Dide
lis pasirinkimas įvairiausių kepinių 
ir namuose gaminto maisto — 

Catermg 
6216 S. Archer Ava. 
Chicago, IL 60638 

T e l . 581-8500 

M A S T E R P L U M B I N G 
C O M P A N Y 

Licensed Bonded. Insured 
Naur darbai ir pataisymai Virtuvės 
ir vonios kabinetai Keramikos ply
teles Karšto vandens tankai, pom
pos I šva lome užs i k imšus ius 
vamzdžius 

B E N SERAPINAS ( 7 0 8 ) 6 3 6 - 2 9 6 0 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

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

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• M L S . Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

Gzrtiury, KMIEOK REAUOR* 
> V | 7922 S. Pula^i Rd 
C\ 4J6i S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

|ei norite parduoti ar pirkti na
mu v kreipkite^ i Danute Maver. Ii 
p ro fes iona l ia i , sąž in inga i ir 
asmeniškai patarnaus Įkainavimas 
Vt'ltUt 

FIRST RATE REAL ESTATE 
AUŠRA KRIŠČIŪNAITĖ 

PADALINO 
Namų pirkimo ir pardavimo atstove 

4 . 5 % ( t i k gegužės mėn. 
Patarnauja tetuvig. anglu « 
ispanų kalbomis 
" Nemokamas namų 

įvertinimas 
' Perkame ir parduodame 

namus 
' Apartmentus • žemę 
* Pensininkams nuolaida 
' Greitas tr sąžiningas 

patarnavimas 
Malonėkite kreiptis šiuo telefonu 

(312) 767-2400 
4545 W. 67th Street. Chicago. IL 60629 

4.95% 
Parduodu jūsų nuosavybę! 
Tik „Draugo" skaitytojams. 

Tik Chicagos ir 
priemiesčių gyventojams. 

Ribotas laikas 
Alexander J.Mockus 

Realtors, LTD 
6610 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Kalbėkite su AL 
Lietuviams žinomas 
ir patikimas vardas 

MOVING TO FLORIDA? 
Lookmg for a 2n<j home o< con 
dommium or retirement community m 
ttre ..Sunshine State "> Cali Robert at 

Community Rea l ty 
3856 W. 63 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-581-9500 

Licensed m Illinois and Florida 

REAL ESTATE 

ra ». 

BELL BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kedzle Ave. , 
Ch icago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

F O R S A L E 

Nebrangiai parduodami 
tautiniai rūbai 

Tai. 312-471-4263 

[B 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 

Optui^ 
21 

a MLS 

ACCENT REALTY. INC. 
5265 West 95tn Street 

Oak lavvn. Illinois 60453 

Bus. 708-636-9400 
Res. 708-423-0443 

A S T A T . M I K U N A S 
Profesional iai ir sąžiningai pa
tarnauja Įvairių nuosavybių pirkime 
ir pardavime mieste ir priemies
čiuose 

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

Q MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
•r sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME be> PARDA
V I M E . Ve l tu i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skamb in t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 a rba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 66C0 S Pulaski Rd.. 
Chicago. IL 60629 

ST. 
FLORIDA 

PETERSBURG BEACH 
Apsigyvenkite tarp draugų BeMe 
Vista apyl Žavus namas tik 1 
mylia nuo (lankos. 3 mieg 2" 2 
vonios kamb : 37 pėdų baseinas 
Nauji namų apyvokos reikmenys 
ir centr šaldymas, prijungtas ga
ražas: citrinų medeliai Galima 
pirkti ir su baldais Tikras svajonių 
namas pietų saulėje1 Kaina ne per 
aukšta Galime pristatyti namo 
nuotraukas 

Kre;ptiS 
Chicagoje te l . 708-251-9587 

Flor idoje . Paul Traxler. 
tel. 813-367-3636 
Kalbėt i angliškai 

Parduodamas 2 butų namas Warquette 
Pk apyl 3 kamb pastogėle. 2 kamb 
rūsyje Namas turi 2 išėjimus iš abiejų 
pusių: 2 auto garažas su autom durim Arti 
parko ir bažnyčios 

Skambinti. 312-476-4259 

HELP VVANTED 

MATURE WOMAN — Cook/Housekeeper 
Mušt have car Hours 1 to 6 P M . 5 Days 
Shop. Cook clean house Oak Lawn family 
ot 3 CaM Mrs. Morgan — 708-425-0500 

Sav. parduoda Delux ..bi-level" namą 
Oak Lawn. IL 3 mieg 2' 1 vonios kamb 
didelis 2 mieg butas apatiniam aukšte uoš
viams ar kt giminėms 2' ? auto garažas, 
centr šaldymas, didelis skiypas. arti gero 
Susisiekimo ir krautuvių $235.000. Kreip
tis angliškai, tel. 708-423-2637. 

FOR RENT 

F o r R e n t 
2 b d r m . 3 r d f l . a p t . 87 & Kos tner 
v ic $ 5 1 0 m o Heat mc . Cal l af ter 
4 p . m . 

Tel. 312-284-5949 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
Cicero apyl. arti Šv Antano 
bažnyčios Pageidaujami suaugę, 
be vaikų arba pensininkai. 

Teirautis: 708-656-2762 

For Rent 
One bedrm. apt. redecorated; heat 
stove, retrig rncl Overlooks Marquette Pk 
at 71 & Francisco $415 • depcsit Tel. 
312 436 0844. 
2 rm. garden apt. m the šame bidg also 
available $350 a mo 

Isnuomoju kambarį 
su visu išlaikymu 

Kreiptis: tel. 312-471-4263 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

APYGARDŲ A T S T O V Ų 
SUVAŽIAVIMAS 

Suvažiavimas įvyko balandžio 
12 d. Juno Beach Piccadilly 
restorano salėje. Registracijos 
komisijos pranešimu dalyvavo 
35 atstovai iš penkių apylinkių: 
Auksinio K r a n t o , Daytona 
Beach, Palm Beach, St. Peters-
burg ir Sunny Hills , LB krašto 
valdybos vicepirm. Birutė Ja
saitienė, LB k ra š to tarybos 
nariai Adolfas Armalis ir Kazys 
Urbšaitis ir 32 svečiai. Suvažia
vimą globojo P a l m Beach 
apylinkės valdyba. Pirmininkas 
Algis Augūnas a t idarė suvažia
vimą, pasveikino dalyvius ir 
palinkėjo a t s t o v a m s geros 
sėkmės suvažiavimo darbuose. 
Floridos apygardos valdybos 
pirmininkas Povilas Jančaus-
kas padėkojo P a l m Beach 
apylinkės valdybai už globą, 
a t s tovams ir s v e č i a m s už 
dalyvavimą. Perskai tė dieno
tvarkę, kuri atstovų buvo pri
imta be pataisų. Pakvietė sekre
toriauti Oną Adomaitienę, buv. 
Sunny Hills apylinkės pirmi
ninkę. Kun. Vytautas Pikturna 
sukalbėjo invokaciją. Minutės 
susikaupimu buvo pagerbti Flo
ridos apygardos mirusieji na
riai. Krašto valdybos vicepirm. 
B. Jasaitienė savo ir valdybos 
pirmininko dr. Antano Razmos 
vardu pasveikino suvažiavimą. 
Pareiškė, kad p i rm. dr. Razma 
negalėjo atvykti dėl kitų įsi
pareigojimų. Iš čia veikiančių 
organizacijų s u v a ž i a v i m ą 
sveikino L i e t u v o s Dukte rų 
skyriaus pirm. Dalia Augū-
nienė. Po to buvo atl ikti Flo
ridos ir apylinkių valdybų vienų 
metų veiklos pranešimai . Flori
dos apygardos valdybos pirm. 
Povilas Jančauskas pareiškė, 
kad šiais m e t a i s apygardos 
valdybos darbas buvo dvigubai 
padaugėjęs ir pasunkėjęs dėl 
Lietuvos pablogėjusios politinės 
padėties. Apie t a i informacijos 
plaukė iš Kraš to valdybos, iš 
Government Affairs įstaigos 
Washingtone ir iš Komunika
cijos centro Philadelphijoj. Jie 
visi prašė, ragino rašyti , skam
binti, skleisti gautą informaciją 
Amerikos valdžios atstovams, 
apylinkėms, spaudai ir visuo
menei. Išs iųsta tuo reikalu 
šimtai laiškų, daugybė tele
foninių pasikalbėjimų. Daug 
pastangų pareikalavo suradi
mai taip vadinamų kontaktų su 
JAV senatoriais, kongresma-
nais ir spauda . Šįmet bus 
renkama LB XIII taryba. Prašė 
visus l i e t u v i u s d a l y v a u t i 
rinkimuose, ta i esanti mūsų 
visų taut inė pareiga. Padėkojo 
apygardos ir apylinkių valdybų 
nariams už gražų bendradarbia
vimą. Sveikatai silpnėjant. į 
naują apygardos valdybą ne-
bekandidatuosiąs. 

Floridos apygardos kontrolės 
komisija: pirm. Pranas Stanelis 
ir nariai Pe t r a s Dalinis ir An
t a n a s G u d o n i s p r i s i u n t ė 
kontrolės aktą ir pareiškė, kad 
ki tai kadenc i j a i nekand i 
datuoja. Akta perskaitė Dana 
Mažeikienė. Pajamų tu rė t a 

Lietuviško žodžio šventėje smuikuoja 
Kr Donelaičio lit mokyklos mokinė 
R Šileikytė. 4 sk 

Nuotr A. Korzono 

1,180 dol., išlaidų 627 dol. Iždi
n i n k ė s Onos Š iaud ik ienės 
atskaitomybė vesta labai tvar
k i n g a i . A k t a s a ts tovų 
patvir t intas . 

Auksinio kranto apylinkės 
pirm. Jonas Paškus pareiškė, 
k a d y r a 76 n a r i a i . Buvo 
sureng tos dvi gegužinės ir 
Vasario 16 d. minėjimas, kurio 
metu aukų gauta 3,595 dol. 
veiksniams ir 2,105 dol. „Do
vana Lietuvai" fondui. Metų 
pradžioje iš apylinkės kasos 
buvo paskirta 500 dol. „Dovana 
Lietuvai" , 500 dol. Vasario 16 
gimnazijai; 200 dol. L.R.K. šal
pai, 100 dol. Švietimo tarybai ir 
200 dol. spaudai. Veikia 22 
asmenų Vasario 16 gimnazijai 
remt i būrelis, kurio vadovė 
Marija Bajorūnienė. Apylinkė 
ištisus metus veikė Lietuvos 
nepriklausomybės akcijoj. 

St. Petersburgo apylinkės 
pirm. Kostas Aras pareiškė, kad 
yra 275 nariai. Per visus metus 
apylinkei svarbiausias darbas 
buvo remti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pastangas. 
Vasario 16 d. minėjime gauta 
a u k ų 12,000 dol . Kraš to 
valdybai ir 4,000 dol. „Dovana 
Lietuvai" fondui. Atskirai buvo 
renkamos aukos Vasario 16 
gimnazijai ir Suvalkų krašto tri
kampiui. Šių metų iždo apyvar
t a buvo 35,518 dol. Buvo 
surengta Tautos šventė. Veikia 
šeštadieninė mokykla ir sociali
n i s sky r iu s , vadovaujamas 
Adolfo Arma l io . Apyl inkė 
gražiai sugyvena su visom 
kitom organizacijom. 

Daytona Beach apylinkės 
a t s tovas dr. Vy tau ta s Ma
jauskas pareiškė, kad apylin
kėje gyvena daugiau kaip 150 
lietuvių. Tačiau užsiregistra
vusių narių tik 10. Su kitais 
lietuviais palaikomas telefoni
nis ryšis. Čia veikia Lietuvių 
klubas, tur int is savo namus. 
Klubas nėra palankus LB-nei. 
Norint gauti iš klubo patalpas 
renginiui reikia kartais užsi
sakyti net prieš tris mėnesius. 
Dauguma lietuvių vis kažkodėl 
neprisirašo prie LB. Apylin
kė palaiko glaudžius ryšius su 
latviais ir estais. Vasario 16 
minėjime aukų gauta 2,088 dol. 
Lietuvių Bendruomenei, 1,658 
dol. Tautos fondui ir 926 dol. 
Altai. Veikia choras „Sietynas", 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio. 

Palm Beach apylinkės pirm. 
Algis Augūnas pareiškė, kad 
yra 70 užsiregistravusių narių. 
Šių metų apylinkės veikla buvo 
daug kartų sunkesnė už praė
jusius metus, teikiant kovojan
čiai Lietuvai pagalbą atgau
t i n e p r i k l a u s o m y b ę . Buvo 
surengtos kar tu su Lietuvos 
Vyčiais dvi didžiulės demonstra
cijos prieš Lietuvos okupantą. 
Šimtai laiškų parašyta, tele
gramų pasiųsta JAV prezi
dentui, senatoriams, kongres-
manams, spaudai, TV ir radijo 
stotims, prašant Lietuvai pa
galbos, ypač po sausio 13 dienos 
lietuvių žudynių Vilniuje. Buvo 
surengta Naujų metų sutiki
mas, gegužinė, Vasario 16 
minėjimas, kurio metu buvo 
gauta aukų: „Dovana Lietuvai" 
5,200 dol., LB krašto valdybai 
1,520 dol. Vlikui 785 dol. ir 
Altai 495 dol. Veikia „Dainos" 
choras, vadovaujamas Irenos 
Manomaitienės. Kun. Vytautas 
Pikturna atlieka dvasinį pa
tarnavimą. Amerikos karių 
veteranų šventėje dalyvauja 
apylinkės atstovai su Lietuvos 
vėliava ir garbės vainiku. 
Veikia Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelis, vadovaujamas 
Jono Jarubausko. Apylinkė gra
žiai bendradarbiauja su kitom 
organizacijom — kartu rengia 
d ide sn iu s minė j imus bei 
šventes. 

Sunny Hills apylinkės pirm. 
Vytas Macys pranešė, kad 
apylinkėj gyvena 22 viengun
giai ir 46 šeimos. Per visus šiuos 

metus apylinkės valdyba dau
giausia darbavosi Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
akcijoj. Rašė laiškus, siuntė 
telegramas JAV prezidentui 
Bush, senatoriams ir kongres-
manams , kad nepripažintų So
vietų Sąjungai „Most Favored 
Nation" statuso, kol Lietuvai 
nebus grąžinta nepriklausomy
bė. J ų prašė Lietuvai 10 
milijonų dolerių humanitarinės 
pagalbos. Dėl Lietuvos laisvės 
atgaivinimo rašė straipsnius 
P a n a m a City „The News 
Herald" Romas Shatas, Ona 
Adomaitienė, Alfonsas Nakas ir 
Vytas Macys. 

Buvo surengtas Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas, ku
rio metu aukų gauta 1,445 dol. 
LB krašto valdybai, 495 dol. 
Lietuvių informacijos centrui, 
300 dol. Vlikui, 125 dol. Altai, 
120 dol. PLB valdybai. Metų 
pradžioje gauta aukų 5,500 dol. 
„Dovana Lie tuvai" . Olga 
Mamaitienė ir Bronė Narūne 
surinko 300 dol. Vasario 16 gim
nazijai. Julija Nakienė ir Vin
cas Derenčius surinko 920 dol. 
Balfui. Veikia „Antros Jaunys
tės" choras, vadovaujamas muz. 
Vinco Mamaičio. Buvo sureng
tos kūčios. 

Visų apylinkių veiklos prane
šimai dalyvių buvo įvertinti il
gais plojimais. 

Ilgesnį laiką tęsėsi atstovų 
svarstymai, kaip sudaryti geres
nius ryšius ir kontaktus su val
džios atstovais, spauda, TV. 
radijo. Diskusijose dalyvavo P. 
Jančauskas, D. Augūnienė, V. 
Šalčiūnas , A. Armalis, V. 
Macys, J. Mildažis, dr. J. Šalna, 
R. Zotovienė, K. Urbšaitis. 
Pasiūlyta ateinančiais metais 
suvažiavimą daryti Daytona 
Beach. 

Vienbalsiai išrinkta Floridos 
apygardos valdyba: kun. Matas 
Čyvas, Jan ina Gerdvilienė, 
Liuda Jurgėla i tė , Loreta 
Kynienė, Juozas Taoras ir 
kontrolės komisija: dr. Liudas 
Bajorūnas, Marius Sodonis, Rin-
gailė Zotovienė. 

Po pietų pertraukos buvo LB 
krašto valdybos vicepirm. Biru
tės Jasaitienės paskaita, kurioje 
papasakojo Krašto valdybos 
sunkius darbus suteikti vis 
didesnę pagalbą Lietuvai atgau
ti nepriklausomybę. Prašė visus 
paramos šiais metais rengiamai 
Lietuvių muzikos šventei ir 
J aun imo Kongresui, {teikė 
Kraš to valdybos žymenius 
Povilui Jančauskui, Algiui 
Augūnui ir Vincui Šalčiūnui už 
ypatingai gerą veiklą Lietuvių 
Bendruomenės labui. 

Rezoliucijų komisijos pirm. dr. 
Vytautas Majauskas perskaitė 
rezoliucijas, kurios atstovų buvo 
priimtos: pasveikinti Lietuvos 
respublikos prezidentą prof. 
Vytautą Landsbergį, didžiuo-
jantis jo bekompromisine laiky
sena, siekiant Lietuvos nepri
klausomybės, ir pareikšti soli
darumą su kovojančia tauta. Pa
sveikinti JAV prezidentą Geor
ge Bush, prašant pripažinti 
nepriklausomos Lietuvos vy
riausybę. Pasveikinti senato 
daugumos ir mažumos vadus 
George Mitchell ir Bob Dole. 
padėkojant ir prašant efekty
vesnės paramos Lietuvai. Pa
sveikinti Floridos abu senato
r i u s ir kongresmaną Tom 
Levis, prašant pagalbos Lietu
vai. Pasveikinti „Amerikos 
Fslsą" ir jam padėkoti. 

Apygardos pirm. Jančauskas 
suvažiavimo uždarymo žodyje 
pareiškė — visi, kas tik gali, 
dirbkime ir toliau, kad mūsų 
darbai eitų Lietuvos išlaisvi
nimui. Suvažiavimas baigtas vi
siems giedant Lietuvos himną. 

Suvažiavimo pokylyje daly
vavo per 100 svečių, jau pasi
puošusių baliniais rūbais. Po 
skanios vakarienės meninę pro
gramą atliko St. Petersburgo 
šokėjų vienetas „Audra", vado
vaujamas Klevos Gaižauskie-
nės. Šokėjos: Albina Česnaitė. 
Aldona Grinienė, Ona Jurgutie-
nė , Loreta Kynienė, Dana 

A.A. DR. JURGIS 
SADAUSKAS 

UKAUGAS. šeštadienis, 1991 m. balandžio men. z/ a. 

Jis mirė balandžio 13 d. Tai 
buvo didelis patriotas lietuvis. 
Gyveno savo gimtojo krašto 
gyvenimu. Jo mintys visuomet 
buvo jo gimtose apy! inkėse ir jo 
darbo vietovėje. Jam maloniau
sios svajonės buvc sulaukti 100 
metų savo amžiaus. Įvyko 
kitaip. 

Ligų suspausta- nebeatlaikė 
i r mus paliko Mirė Šv. 
Kryžiaus lietuvių ligoninėje. 
Buvo pašarvotas Gaidas-Daimid 
koplyčioje. Laidotuvėmis 
rūpinosi jo mirusio brolio dr. 
Jono Sadausko sūnus dr. Linas 
Sadauskas. 

A.a. dr. Jurgis Sadauskas 
buvo turtinga asmenybė. Pra
džios mokyklą baigė dar caro 
laikais. J o mokytojas buvo 
Lietuvos mylėtojas rusų 
tautybės pavarde Gorinąs. J is 
įkvėpė Jurgiui mokslo meilę. 
Tiesiog jaunuolį Jurgį užkerėjo 
mokslo ilgesiu. Jis nieko pa
sauly gražesnio nematė už 
mokslą. Jurgio tėvai buvovidu-
tinai ūkininkai. Jurgis buvo jų 
pirmas sūnus. Jie jį pratino prie 
ūkio darbų, bet jo prie ūkio jau 
nebepririšo. Jis, ėdamas dirbti 
j laukus, nešdavosi ir mokslinio 
turinio knygeles su savimi. 
Tėvų priprašytas dirbo su tėvais 
ūkyje, iki paaugo antras jo 
brolis Juozas. Tada tėvai jį atlei
do nuo ūkio. Jam jau buvo 22 
metai amžiaus, ir jis pasinėrė i 
mokslą. Privatiškai pasiruošė j 
Panevėžio vyru gimnazijos 
klasę. Seminariją baigė 1926 m. 
Jo svajonės pildei. buvo priim 
tas į Lietuvos universitetą 
Kaune į medicinos fakultetą. Su 
džiaugsmu pasinėrė j medicinos 
studijas. Medicinos moksle buvo 
pažangus. Dekanas prof. Lašas 
buvo jį parinkęs tęsti toliau 

Mažeikienė. Irena Sodeikienė ir 
Elytė Kadeikienė labai gražiai 
pašoko Suktinį, Sadutę, Lenciū
gėlį ir su šokėju Juozu Radvila 
Kepurinę. 

Rašytoja aktorė Daliia Mac 
kialienė labai gražiai su ypa
tingu jausmingumu padėklą 
mavo Bernardo Brazdžionio — 
„Didieji Vandenys" ir Justino 
Marcinkevičiaus — „Grybu 
karas". Menininkai dalyvių 
buvo nuoširdžiai įvertinti ir pa
gerbti ilgais plojimais. 

P. Mikšys 

A.a. dr. Jurgis Sadauskas 

med. studijas ir ruoštis chirurgi
jos praktikai.To jis atsisakė. 
Išvažiavo dirbt i medicinos 
gydytojo praktikos darbą į 
lietuvišką apylinkę į didesnį 
lietuvišką miestelį Pandėlį. Cia 
jis buvo ir medicinos gydytojas 
šiam miestui ir sve ika tos 
punkto vedėjas plačiai šios 
srities apylinkei. Žmonės jį 
pamilo, iš tolimų apylinkių į jį 
kreipdavosi, norėdami gauti 
pagalbos ir patarimų. 

Medicinos mokslo studijų 
metu jis turėjo vienerių metų 
pertrauką ir per tuos metus 
baigė Dotnuvos Žemės ūkio aka
demiją. 

Norėjo suprasti savo krašto 
visą ūkinio gyvenimo vyksmą. 
Labai mylėjo ūkininkus ir visada 
labai domėjosi visais ūkininkų 
reikalais, mielai patardavo 
ūk in inkams jų re ika luose . 
Nuoširdžiai rūp inos i , kad 
ūkininkai gerintų naminių 
gyvulių veislę. 

Dr. Jurgis į JAV atvyko 1949 
m., čia įsigijo medicinos 
gydytojo praktikos teises ir 
išdirbo ligoninėse 27 metus. 
Daugiausia dirbo veteranų ad
ministracijos laikomose ligoni
nėse. Dirbo iki savo amžiaus 75 
metų. 

J . J o k u b k a 

A.tA. 
VLADUI RUPINSKUI 

Amžinybėn i ške l i avus , jo žmoną STASĘ 
RUPINSKIENĘ, jo sūnų. grandietį ROMĄ su šeima 
ir grandietį VYTAUTĄ, gimines bei ar t imuosius 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Jaunimo tautinis ansamblis „Grandis" 

A.tA. 
VLADUI RUPINSKUI 

mirus, jo žmonai STASEI, sūnui ROMUI su šeima ir 
sūnui VYTAUTUI reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Marytė ir Antanas Garkūnai 
Danutė ir Juozas Trečiokai 
Elena ir Jurgis Mažulaičiai 
Juozas Astas 
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Liūdesys — tai svarbiausias 
meilės maistas. Negaivinama 
tyrom skausmo ašarom, meilė 
miršta, lyg naujagimis kūdikis, 
kurį pradėtum valgydinti, kaip 
suaugusi. 

M Meterlinck 

Mūsų mielam draugui 

A.tA. 
VLADUI RUPINSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną STASĘ, sūnų 
VYTĄ ir sūnų ROMĄ su jo šeima. 

Aldona ir Vitalius Lekeckai 
Stefa ir Zenonas Lukauskai 
Stasys Matulis 
Kaz\s Rozanskas 

A.tA. 
VYTUI EIKINUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą re iškiame jo žmonai 
DANUTEI, motinai ONAI, dukroms VILIJAI ir 
AUDREI, broliams VLADUI ir ROMUI su šeimomis 
ir k a r t u liūdime. 

Donatas ir Pat Jančauskai 
Povilas ir Stasė Jančauskai 
Jeffrcy ir Kristina Klauckes 
Emilija Grušienė 
Stasys Trepenskis 

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) 523-9862 

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

. 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st 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 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 



DRAUGAS, šeštadienis, 1991 m. balandžio mėn. 27 d. 

x Česlovas Radžiūnas , Lie
tuvos operos vyriausias chor
meisteris, ir sol. Vincentas 
Kuprys, lydimi dr. Pe t ro 
Rasučio, aplanke „Draugą", 
pasikalbėjo su redakcijos ir 
administraci jos žmonėmis, 
apžiūrėjo spaudos darbus ir 
pasiinformavo apie veiklą. Jie 
yra atvykę į Muzikos šventę 
dalyvauti bendrame Lietuvių 
Operos pastatyme „I Lituani" 
Morton salėje, Cicero. 

x I r ena ir J u o z a s Polikai-
čiai dalyvauja komitete, kuris 
atlieka paruošiamuosius darbus 
prezidento Vytauto Landsbergio 
apsilankymui bažnyčioje. Vy
tautas Landsbergis dalyvaus 
Mišiose Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
10:30 v.r. sekmadienį, gegužės 
12 d. Pilna prezidento viešnagės 
Chicagoje p rog rama buvo 
atspausdinta praeito šeštadienio 
„Draugo" pirmajame puslapyje. 

x A u d r o n ė Rožukienė , gy
dytoja epidemologe iš Vilniaus, 
gegužės 1 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. kalbės Vyresniųjų lietuvių 
centre. Kviečiami visi atsi
lankyti. Po kalbos bus pasivai-
šinimas kavute. 

x J A V LB Kul tūros tary
bos t r ad ic inė premijų šventė 
įvyks gegužės 18 d. Jaunimo 
centre. Vienuoliktą kartą bus 
pagerbti išeivijos laureatai . 
Kokteiliai, akademija, vakarie
nė. Prašome vietas rezervuoti 
pas I r e n ą Pol ikai t ienę iki ge
gužės 10 d. Tel . 312-434-2243. 

(sk) 

x Išnuomojama vasarvietė 
vasaros sezonui Union Pier, 
skersai kelio nuo ežero. Tel. 
Chicagoje 312-776-4755, Union 
Pier 616-469-4347. 

(sk) 
x Greit p a r d u o d u vienos ir 

dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX R E ALTORS, Rimas 
Stankus , tel. (312) 586-5959 ar
ba (708) 425-7161. 

(sk) 
x AMERIKIEČIŲ PEDA

GOGŲ IR MOKSLO SPE
CIALISTŲ G R U P Ė vyksta į 
Lietuvą pravesti seminarus 
Vilniaus Pedagogniam Insti
tute. DAR YRA, PENKIOS (5) 
VIETOS. Pilna kaina keliau
jant per Berlyną — $2,130 su 
skrydžia is , viešbučiais, maiti
nimu ir turistinėmis ekskursi
jomis po Lietuvą. Kelionės da
tos birželio 1 8 - 3 0 dieno
mis, 9 naktys Lietuvoj ir 2 
naktys Berlyne. Kelionę organi
zuoja G. T. INTERNATIO
N A L . Susidomėję skam
bink ite708-430-7272. 

(sk) 

x DVIEJŲ SAVAIČIŲ KE
L I O N Ė l L I E T U V Ą SU 
Š V E N T O V I Ų A P L A N K Y 
MU. Nuo 06 birželio iki 22 
birželio pramatoma aplankyti 
ŠILUVĄ, KRYŽIŲ KALNĄ, 
Ž E M A I Č I Ų KALVARIJĄ, 
P A Ž A I S L I O BAŽNYČIĄ, 
PAL. ARKIVYSK. 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 
BAŽNYČIĄ KLAIPĖDOJE, 
SKIEMONIS - M A R I J O S 
APSIREIŠKIMO VIETĄ ir 
kt. Kelionės 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. 
Keliones agentūra: G. T. IN
TERNATIONAL, INC. 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457 T E L . (708) 430-7272. 

(sk) 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
steigėja Motina Marija Kaupai
tė būtų paskelbta palaimintąja. 
Šv. Mišios bus trečiadienį, 
gegužės 1 d., 7 vai. vak. seserų 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias laikys kun. J. 
Paplanski, C. M.F., šv. Pauliaus 
parapijos klebonas Chicagoje. 

x Sol. Gražina Apanavičiū-
t ė , Lietuvos operos solistė, šiuo 
metu besilankanti JAV, Margu
čio pakviesta, gegužės 5 d. 3 vai. 
p.p. koncertuos Jaunimo centre 
Chicagoje. J i taip pat kviečiama 
koncer tuo t i k i tuose JAV 
miestuose. 

x Cbicagos Lietuvių Tauto
d a i l ė s i n s t i t u t a s rengia 
Anastazi jos Tamošai t ienės 
kilimų parodos atidarymą ir 
susipažinimą su knyga „Anas
tazija Tamošaitienė" šeštadienį, 
gegužės 11 d., 6 vai. vak. Knygą 
apibūdins meno tyrinėtoja 
Viktorija Matranga. Paroda 
vyks iki gegužės 26 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus ga
lerijoje. 

x „Lietuvos Vaikų Vilties" 
komiteto paskaita, kurią su
ruošė Vyresniųjų lietuvių cen
t ras balandžio 10 d. Chicagoje, 
pavyko sėkminga i . Julija 
Šaulienė, „L.V.V." vicepirmi
ninkė ir socialinių programų 
vadovė, apibūdino komiteto įkū
rimą ir veiklą bei laukiančius 
gydymui Lietuvos invalidus vai
kus. Teresė Drūtytė-Šoliūnienė, 
„L.V.V." koordinatorė, pa
aiškino komiteto tikslus ir 
Shriners ligoninės prašymo 
re ika lav imus ir ta isykles . 
Pelnas buvo paskirtas „Lietu
vos Vaikų Vilties" darbams. 

x P r i e š be t k u r užsakan t 
pamink lą , aplankykite St . 
Casimir Memoria ls , 3914 W. 
l l l t h St. Turime didelį pasi
r inkimą, matys i t e grani to 
spalvą, dydį ir t.t. Taip pat pa
darome paminklus mūsų dirbtu
vėje pagal jūsų pageidavimą — 
brėžinius. Visada, prieš statant 
kapinėse, apžiūrėkite ir įsi
tikinsite, kad paminklas pa
darytas, kaip buvo jūsų pagei
dauta. Savininkai Lilia ir Vili
mas Nelsonai , (312) 445-6959. 

(sk) 

x J a u n i m o t a u t i n i o a n 
samblio „Grand i s" šokėja i 
šeštadienį, gegužės 11 d., 6:30 
v.v. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje smagiai šoks juodbėrėlį ir 
rusnietį. Visi kviečiami atvykti 
pasigrožėti gražiai atl iekamais 
šokiais, spalvingais taut iniais 
drabužia is , e n t u z i a s t i n g u 
jaunimu. Po programos ir pui
kios vakarienės visi turės pro
gos pasilinksminti „Gintaro" 
orkestrui grojant. 

x Į jūsų klausimus per Filis
terių skautų rengiamą vaka
ronę atsakys keturi jauni dak
tarai. Bus proga išgirsti įvairių 
šakų specialistus ir gauti j ų 
pasiūlymus ir patarimus. Vaka
ronė įvyks gegužės 3 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Marijos aukšt. mokyk los 
atletikos skyrius tvarkys 33 
specialius olimpinius žaidimus, 
globojamus Chicagos P a r k 
distrikto trečiadienį, ketvirta
dienį ir penktadienį, gegužės 
8-10 dienomis Ch icagos 
universiteto aikštėje, Amos 
Alzonzo Stagg field prie 55 St., 
Cottage Grove. 

x Mokytojų tėvų ir j a u 
nimo studijų savaitėje, ku r i 
bus rugpjūčio 11-18 d. Daina
voje, Vacys Kava l iūnas iš 
Clevelando papasakos savo 
ilgamečio mokytojo „odisėją": 
pasisekimus, nusivylimus, pa
drąsinimus. Mokytojai kviečia
mi tuoj pat registruotis tel . 
312-585-2629. 

x Brighton P a r k o M o t e r ų 
klubo narių susirinkimas bus 
ketvirtadienį, gegužės 2 d., 1 
valandą po pietų Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. Narės pra
šomos atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda v i sas 
informacijas mūsų raštinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th A v e . , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

Pasikalbėjimą su Lietuvos Aukšč. tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu daro olandų žurnalis
tas Hertian Hoeneveld savo laikraščiui. 

" Nuotr. T. Luckienes 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x KARGO Į LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 
x G. T. INTERNATIONAL, 

INC., rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasiti
kimą ir persodinimą New Yor-
ko bei VVashingtono Aerouos
tuose. Prašome kreiptis: G. T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Be B E L G R A D O ir 
MASKVOS ir be VARŠUVOS 
„mielos", su Lufthansa per 
Berlyną 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 n u o $1,095.00, 
SPORTO šventėn: 25 liepos iki 
10 rugpjūčio n u o $1,125.00, 
MENO IR MUZIKOS: 22 
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo 
$1,126.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, UI. 60457. 
Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Kelionė laivu po Karibų 
salas vieną savaitę — lapkričio 
23-30 d., 1991 m. Kainos prasi 

L A T V I J O S DAINIS IVANS 
C H I C A G O J E 

Dainis Ivans. Latvijos minis-
ter io pirmininko pavaduotojas 
lankėsi Chicagoje ir balandžio 
12 d. buvo priimtas Illinois 
gubernatoriaus J im Edgar. 

Pagal gubernatūros žinias 
Dainis Ivans. neseniai išrinktas 
Latvijos Respublikos viceprezi
dentu, keliauja po JAV in-

x L iudo D a m b r a u s k o atsi
minimų iš Gulago kalėjimų 
knyga „Gyenimo akimirkos" 
išleista Lietuvoje, j au pasiekė 
Chicagą. Pirmasis tomas išsiun
t inė tas Į Laisvę Fondo leidinių 
prenumeratoriams. Bus galima 
įsigyti „Drauge" ir pas k i tus 
platintojus. Šias knygas platina 
Į Laisvę fondas. 

x D a r i a u s Girėno mokyk
loje Mot inos d i e n o s minė 
j i m a s bus šeštadienį, gegužės 4 
d., 11 vai. ryto Jaunimo centro 
mažojoje salėje. Mokiniai ir 
mokytojai ruošiasi pasveikinti 
visas mamytes i r močiutes. 
Mokinių šehaų na r i a i ir visuo
menė kviečiama atsi lankyti . 

x Paskut inė Chicagos cho
r ų visų balsų b e n d r a r e p e -
ticija bus pirmadienį, balandžio 
29 d., 7:30-9:30 v.v. Jaunimo 
centre. Repeticiją praves muz. 
Faustas Strolia ir muz. Darius 
Polikaitis. Visiems choristams 
dalyvavimas privalomas. 

x VISI SIUNTINIAI X L IE
TUVĄ siunčiami su PRISTA-

deda nuo $1,106, įskaitant ir oro TYMU Į NAMUS papigintomis 
susisiekimą... Rezervacijos: 
Trave l Advisers , I nc . , tel 
708-524-2244. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 6 -
MAISTO PRODUKTAI bus 
pristatyti Jūsų nurodytu adresu 
bet kur Lietuvoje: 10 sv. miltų, 
10 sv. cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. 
dėžė persikų, 4 sv. valg. drus
kos, dėžė ananasų, 2 dėž. 
džiovintų slyvų, 2 dėž. razinų, 
64 oz. aliejaus, 1 dėž. įvairių 
arbatų, 39 oz. pupelių kavos, 12 
oz. kakavos. Pilna ka ina — 
$100.00. Kreiptis: „ŽAIBAS" 
9525 South 79th Ave., H icko
ry Hills, IL 60457. t e le fonas 
(708) 430-8090. 

(sk) 

x American Travel Serv ice 
Bureau parūpina lėktuvų bilie
tus atvykusiems iš Lietuvos, 
kurie turi skristi iš New Yorko 
ir VVashingtono į Chicagą, Los 
Angeles, Cleveland, ar ki tus 
miestus. Taip pat turi žmogų 
New Yorke, kuris sut inka at
vykstančius iš Lietuvos ir juos 
palydi skrendant į kitus mies
tus. Ta patį patarnavimą at
lieka ir grįžtantiems į Lietuvą. 
Taip pat darome nuotraukas pa
sams ir kitiems dokumentams, 
kurias galima tuojau atsi imti . 
Kreiptis į American T r a v e l 
Service Bureau, 9727 S. Wes-
t e r n Ave., Chicago, IL 60643. 
Tel. 1-312-238-9787. 

(sk) 

kainomis. Rūbai, maistas , vais 
ta i - KIEKIS N E R I B O T A S , 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. T R A N S P A K , 
2638 W. 69 St., C h i c a g o , IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x KASA. federa l inė k r e d i 

t o unija, praneša apie naują pa
tarnavime!: dabar galima įsigyti 
taupymo -iKštus (certificates of 
deposit) ik; 5 m. termino. Tau
pykite ilgesniam laikui ir gausi
te a u k š u - n i u s nuošimčius! 
KASA, 2615 W. 71 St., Ch ica 
go, IL tel. 312-737-2110. 

(sk) 
x Optk ,1 S t u d i o , 2620 W. 

71 St., Chicago, I L 60629, tel. 
312-77&67 i6. Kreiptis į Aldoną 
Kaminsk : nę. Darbo vai . : 
trečd.-per.kt. 1 v. p.p.-5:30 v.v., 
ketvd. 10 r.-6 v.v., šeštd. 10 
v.r . - l v. p r P i r m a d . ir a n t r d . 
uždary ta . 

; (sk) 

formuoti apie i^atvijos pa
s tangas į nepriklausomybe ir 
sutelkti Latvijai lėšų. Būdamas 
35 metų j i s yra jauniausias 
viceprezidentas Europoje. Bū
damas žurnalistas, pasižymėjo 
rašydamas gamtos apsaugos 
klausimais ir dėl jo pastangų 
sovietai nutarė nestatyti hidro
elektrinės jėgainės pr ie Daugu
vos upės. Du kartus Ivans buvo 
i š r ink tas p i rmininku latvių 
t au t in io sąjūdžio („Latvian 
Popular Front", kur is buvo pra
d i n i n k a s nepr ik lausomybės 
judėjimo. Yra manoma, kad jis 
b u s Latvijos prezidentas. Su 
Lietuvos B. Kuzmicku ir Estijos 
E . Lippmaa, sausio mėnesį 
Ivans buvo susitikęs su James 
Baker ir prašė, kad į Pabaltijį 
bū tų nusiųsta aukšto lygio dele
gacija ir kad tvirčiau būtų 
pas i sakoma už pripažinimą 
demokratiškai išrinktų valdžių. 

I susitikimą su guberna
tor ium Edgar jį palydėjo Nor-
b e r t Klaucens, inžinierius iš 
Northbrook. Susitikimas buvo 
privatus ir spaudos atstovai 
buvo nusivylę, k a d nebuvo 
galima nei stebėti,nei išgirsti jų 
pokalbio. (Dar vis neaišku, ar 
š i am įvykiui buvo kviesta tik 
etninė spauda, nes dalyvavo tik 
kroatų, lenkų, lietuvių, latvių ir 
vieno priemiesčio laikraštėlio 
repor te r ia i . Ar amerikiečių 
spauda nesidomėjo ar jiems 
nebuvo pranešta). Pasibaigus 
pasi tar imui, prasivėrė durys ir 
matėme kaip keitėsi dovanomis. 
Guberna tor ius į teikė Ivans 
knygą apie Illinois, o Ivans gu
bernatoriui , kuris y ra filatelis
t a s , Latvijos p a š t o ženklų 
rinkinį. Tada reporteriai buvo 
pakviesti įeiti, juos nufotogra
fuoti. Gubernatorius ir Ivans 
atsisėdo an t sofutės ir nudavė, 

x Balti 
2621W. 71 
Tel. ( 3 1 2 H 
paminki;;.. 

M o n u m e n t s , Inc. , 
Street, Chicago, IL. 
6-2882. Visų rūšių 
žemiausios kainos, 

x Į 38-tą E u r o p o s Lietuvių 
savaitę Huttenfelde išvykstame 
liepos 27 d. Grįžtame 15 rugpjū
čio; 12 dienų ekskursija po 
Vokietiją. Registruokitės: Tra
ve l Advisers , Inc . , Bi ru tė 
Zala tor ienė, tel. 708-524-2244. 

(sk) 

x NAMAMS P I R K T I PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
t ės į Mutua l Fede ra l Savings, 
2212 West Ce rmak R o a d -
Tel . VI 7-7747. 

(sk) 

x „ L i e t u v o s D o v a n a 
M u m s " grafikos paroda Lietu
vių Dailės muziejuje, Pas. Liet. 
centre. Paroda atidaroma š.m. 
gegužės 4 d., šeštadienį, 7:30 
v.v. Kviečiame visus pasi
džiaugti šia Lietuvos grafikų 
dovana. 

(sk) 
geriausior..s sąlygomis. 

(sk.) 

x Ligos d r a u d i m a s atvyku
siems iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kreiptis p -.s A. Laurait į , A. & 
L. Insurar.ce Agency, 4651 S. 
Ashland Ave., Chicago, IL 
60609. T* 1-312-523-9191. 

(sk.) 

x P a s i l i n k s m i n s i t e pava
sario žiedais išdabintoje salėje, 
Lemonte , geguž. 11d. Pasivai
šinę, atsigaivinę, pasišokę, pa
dainuosite ir paremsite Pasau
lio Lietuvių centrą. Rezerva
cijos: 708-257-8787 arba 
708-968-0184. Laukiame! 

(sk) 

kad neformaliai kalbasi. Kad 
atrodytų natūraliau, guberna
torius pasakė kelis komentarus 
apie beisbolo sezono atidarymą. 

Vėl iau I lmars Bergmanis 
papasakojo, kad Dainis Ivans 
kvietė gubernatorių apsilankyti 
Latvijoje, užmegzti prekybos 
ryšius su Pabaltiju ir įkurti 
ryšių centrą Rygoje, Taline ir 
Vilniuje. Gubernator ius 
pas i sakė , k a d jis palaiko 
Pabaltijo teise į nepriklausomy
bę. 

Visi buvo nusivylę, kad po fo
tografijos sesijos nebuvo galima 
klausti, pasikalbėti. Mus iš 
anksto gubernatoriaus asistentė 
Pat Michalski informavo, kad, 
įėję į raštinę, gubernatoriaus 
neklausinėtumėm apie tai, kas 
nesiriša su Ivans apsilankymu, 
nes toks esantis protokolas. 
Tačiau išėjo, kad, kai baigėm 
fotografuoti, buvo su visais atsi
sveikinta ir neteko pasikalbėti 
nei su gubernatorium, nei su 
Dainium Ivans, kuris su savo 
palydovu tuoj išskubėjo. Prieš 
išeinant, gubernatoriui primi
nėm, kad laukiam jo ir jo 
žmonos lietuvių Dainų šventėje 
ir padavėm nuotraukų iš Šv. 
Juozapo vakarienės. 

Dainis Ivans atvykimo proga, 
Chicagos latviai suruošė jam 
priėmimą „Astra" galerijoje, 
kurioje telpa arti 200 asmenų. 
Tai buvo kokteilių ir užkandžių 
vakaras, įėjimas su pakvietimu. 
Prisirinko pilna salė ir buvo dar 
norinčių įeiti. 

Taip pat svarbu, kad tele
vizijos reporteris Walter Jacob-
son padarė interviu su Ivans, 
tęsdamas savo pažadą padėti 
informuoti apie Pabaltijį. Dainis 
Ivans vizitas Chicagoje lai
komas pasisekusiu. 

Indrė 

KUKLI, BET GRAŽI 
ŠVENTĖ 

Sekmadienį, balandžio 21 d., 
Jaunimo centre,Chicagoje, Ne
kaltai Pradėtosios Švč. Mer
gelės Marijos seserų bendra
darbių būrelis, jau ilgus metus 
veikiantis apylinkėse, suruošė 
metinę šventę. 

Šv. Mišiose, kurias jėzuitų 
koplyčioje aukojo kun. Kęstutis 
Trimakas, dalyvavo nemažas 
būrys, o jų tarpe ir trys vienuoli
jos atstovės — viešnia iš Put-
namo sesuo Teresė ir dvi šiuo 
metu Chicagos apylinkėse besi
darbuojančios seserys »ses. 
Margarita ir ses. Ona Mikailai-
tė. Ilgamečiai vienuolijos bičiu
liai bei bendradarbiai įsijungė 
į nuoširdžią maldą už vienuoliją 
Lietuvoje ir čia už esamus ir 
būsimus pašaukimus bei už 
visus, kurie įvairiais būdais yra 
prisidėję prie seserų vykdomų 
artimo meilės darbų. Kun. K. 
T r i m a k a s savo pamoksle 
priminė Kristaus rūpestį, kad jo 
dieviška šviesa ir meilė sklistų 
vis plačiau ir vis daugiau 
žmonių paliestų. Gerojo Gany
tojo kvietimas aidi visais am
žiais ir per visas kartas. Reikia 
pasidžiaugti, kad Kauno kuni
gų seminarijoje 160 klierikų 

ruošiasi eiti Kristaus pėdomis. 
Rimties bei susikaupimo nuo

taiką palaikyti padėjo solistės 
Danos Stankaitytės giedojimas 
su Manigirdo Motekaičio 
vargonų palyda. Ypač viltingai 
skambėjo tradicinė „Linksma 
diena" Mišių pabaigoje išreikš
dama, ko tikimės ir mūsų at
gimstančiai Lietuvai. 

Susirinkus į pavasariškai 
papuoštą salę, šventės rengėjų 
vadovė Salomėja Endrijonienė 
visų dėmesį sutelkė į tai, kam 
susirinkome. Vienuolijos vardu 
dalyvius pasveikino ir jiems 
padėkojo ses. Teresė, palinkė
dama velykinės Kr i s t aus 
ramybės. Dailiojo žodžio pro
gramą atliko Agnė Kižienė ir 
Zita Visockienė. Mačernio bei 
kitų poetų eilėmis ir Nelės Ma-
zalaitės jautrios, j au seniai 
begirdėtos legendos apie 
nežinomą kareivį žodžiais 
įsiliejime į savo tautos šiemet 
naujai išgyventus skausmus ir 
nenuslopintas viltis. Klausytojų 
tyla ir rimtis liudijo, jog kiek
viena širdis kupina panašių 
jausmų, ilgesio ir liūdesio. 

Kun. Leonui Zarembai 
palaiminus valgius ir jais besi-
stiprinančiuSjOnos Norvilienės 
puikiai paruošta vakarienė pra
tęsė šiltą dalyvių bendravimą ir 
jaukią nuotaiką. Malonu prie 
bendro stalo pasišnekučiuoti su 
senais ir naujais pažįstamais. 

Kaip jau nuo seno įprasta, pir
madienio vakarą šventės 
rengėjai ir talkininkai vėl suėjo 
pas vaišingus Norvilus pasi
dalinti įspūdžiais bei rūpesčiais. 
Lietuva ir jos reikalai neju
čiomis atsidūrė dėmesio centre. 
Dvasinis mūsų tau tos pri
sikėlimas nemažiau svarbus už 
medžiaginę jos gerovę ir todėl 
dera visokeriopa parama padėti 
iš čia nuvykstantiems ir Tėvy
nėje besidarbuojantiems atnau
jinti dvasinį mūsų tautos veidą. 

Ta proga sutarta birželio 2 d. 
vėl sueiti metiniam vienuolijos 
bendradarbių susirinkimui su 
šv. Mišiomis Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marąuette 
Parke. 

Sesuo Ona Mikailai tė 

PLANETARIUMO 
DIREKTORIUS 

Chicagos Planetariumo direk
torius Joseph Chamberlain, šiai 
įstaigai vadovavęs 23 metus, 
pasitraukia. Jo vieton Adler 
P lane ta r ium d i r ek to r iumi 
paskirtas Paul Knappenberger 
Jr., vadovavęs Mokslo muziejui 
Virginijoje. 

MILIJONAI KELIAMS 

Illinois gubernatorius Edgar 
pasiūlė išleisti 1,7 mil. dol. per 
penkmetį pagerinti Chicagos 
srities keliams. 

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

Tel. (1-312) 776-5162 
14300 S. Bell Rd., Lockport, IL 60441 

Tel. (708) 301̂ 4866 
Valandos pagal susitarimą 

Advokatas jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vąk 
Seštad 9 v r iki 1 vai d. 

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

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

ADVOKATAS 
ALGIRDAS R OSTTS 

201 E. Ogden Ave.. Ste. 18-2 
Hinsdale, IL 80521 
Tel. (708) 325-3157 

Valandos pagal susitarimą 
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